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Ára: 120 Ft

Antracit éjjelek

A Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan január 23-án este egy nagyon hangulatos, családias, időnként megható beszélgetésen vehettünk részt a könyvtárban. A két
beszélgetőtárs Rozsnyói Ferenc és Gévai
Imre voltak. Rozsnyói Ferencet mindenki
ismeri Kocséron, de most egy új oldaláról
ismerhettük meg személyiségét. A beszélgetés alatt kiderült mi indította el, mi motiválta, hogy verseket kezdjen el írni, munkásságára mely magyar költők voltak nagy
hatással. Versei széles témakört ölelnek fel:
család, sport, szülőföldhöz való ragaszkodás, ünnepek...... Felolvasott verseiből, gazdag érzelmi- és képi-világ tárult elénk. Az
este folyamán megismerhettük a magyar
kultúrához való kötődését, véleményét a
mai magyar költészetről, személyes hitvallását, a mai közélethez való viszonyát. Köszönjük a beszélgetést, egy élménnyel lettünk gazdagabbak!
forrás: Internet

A kormányablak
ügyfélfogadása
Helyi programok
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Kocséri Híradó

Tisztelt Jegyző Asszony!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 júniusában teljes körű összeírást hajt végre az egyéni
gazdaságok körében, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése,
összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a gazdálkodók, a döntéshozók és az
érdekképviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. A felvételhez uniós
adatszolgáltatási kötelezettség is társul. A felvétellel kapcsolatban további információkat tudhat meg a KSH honlapjáról:
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Ahhoz, hogy a KSH ezt a létszámot biztosítani tudja, összeírói toborzást indít, amihez szíves támogatását kérjük. Széles körben ismertté kívánjuk tenni az elérhetőségét annak a webes felületnek, amely az
összeírói jelentkezésre szolgál. Az itt megadott információk alapján – az adatkezelési követelmények szigorú érvényesítése mellett, illetve az adatkezelési tájékoztató elfogadásával – történik az összeírók kiválasztása az adott település, településrész összeírására. A toborzás
2020. február 15-től március végéig tart. Az összeírók kiválasztására legkésőbb április közepéig kerül sor.
Kérem, szíveskedjék munkánkat támogatni azzal, hogy megkeresésünket, illetve a toborzási felületet széles körben ismertté teszi
munkatársai között!
A toborzó felület linkje: Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.
A link elérhető a KSH honlapján is.
A toborzó felületen mutatjuk be az elvégzendő feladatot, a határidőket és az összeírótól elvárt kompetenciákat. Fontos kiemelni, hogy a
jogi szabályozó környezet sajnos nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoztatását.
Köszönjük támogatását és segítő együttműködését! Várjuk kollégái, ismerősei jelentkezését!
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.
Telefon: (+36-1) 345-6000
Honlap: www.ksh.hu

A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATALA

(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4)
2020. január 1. napjával az alábbi szervezeti struktúrában látja el feladatait:
járási hivatalvezető: Dr. Nyikos Tamás Antal

I. KORMÁNYABLAK OSZTÁLY

Vezető: Szöllősiné Dr. Patonai Judit
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: +36 53/550-392
Fax: +36 53/550-393
E-mail: kab.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 07:00-17:00, Kedd: 08:00-16:00, Szerda:
12:00-20:00, Csütörtök: 08:00-16:00, Péntek: 08:00-14:00

II. HATÓSÁGI OSZTÁLY

Vezető: Kaslik Jolán Marianna
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: +36 53/550-390
Fax: +36 53/550-393
E-mail: hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-16:00, Kedd: 08:00-12:00, Szerda:
08:00-18:00, Csütörtök: 08:00-12:00, Péntek: 08:00-12:00

III. GYÁMÜGYI és IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY
Vezető: Papp Erika Tünde
Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4
Telefonszám: +36 53/550-374
Fax: +36 53/550-393
E-mail: gyamhivatal.nagykoros@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-15:00, Kedd: Nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 15:00-18:00, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás, Péntek:
08:00-12:00

IV. FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

Vezető: Dr. Sebestyén Gyula
Cím: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/B fszt. 2
Telefonszám: + 36 53/351-279
Fax: + 36 53/351-279
E-mail: foldhivatal.nagykoros@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00-15:30, Kedd: Nincs ügyfélfogadás,
Szerda: 08:00-12:00 és 13.00-15.30, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás, Péntek: 08:00-12:00

V. ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT
Ügysegéd: Pető Ákos
Telefonszám: +36 20/278-6333
E-mail: peto.akos@pest.gov.hu

Cím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.
Ügyfélfogadás: Kedd: 8:00-13:00
Cím: 2712 Nyársapát, Arany János u 11.
Ügyfélfogadás: Szerda: 8:00-13:00

HIVATALI HÍREK

Kocséri Híradó
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KOCSÉR KÖZSÉGBEN 2020. ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁRA
TERVEZETT NYILVÁNOS PROGRAMOK
IDŐPONT

HELYSZÍN

PROGRAM

SZERVEZŐ

2020. 03. 07. 19 óra
2020. 03. 13. 16 óra
2020. 03. 15. 14 óra

Tornacsarnok
Művelődési ház, hősök szobra
Kutyakaparó csárda – Szent
István tér
Park
Sportpálya – törteli határ

Vadászvacsora (belépős)
ünnepi megemlékezés
VI. Kutyakaparó Futófesztivál

Kocséri Vadásztársaság
Kocsér Község Önkormányzata
Gévai Imre, Venyingi Zoltán,
Kocsér Község Önkormányzata
Kocséri Népkör
Legyünk Kocsér Jó Gazdái

2020. 04. 06. 15 óra
2020. 04. 18. 9 óra
(esőnap: 2020. 04. 19.)
2020. május 1. 9 óra
Sportpálya

Tojásfaállítás és tojáskeresés a parkban
gyalogtúra a Föld Napján

2020. május 9. 19 óra
2020. 05. 16.
2020. 05. 21.

Tornacsarnok
Kutyakaparó csárda környéke
Jászberény

2020. 06. 05. 16 óra

Kocséri ÁMK Tündérkert
Óvoda
Szent István tér
Gábor Áron Tagiskola

Horgászbál (belépős)
Betyártalálkozó és kézműves vásár
Kirándulás Jászberénybe, a Jász
Múzeum megtekintése (önköltséges)
Óvodai évzáró és búcsúzó ünnepség

2020. 06. 06. 15 óra
2020. 06. 13. 17 óra
2020. 06. 20.
2020. 06. 20.

Jánoshalma
Helytörténeti Gyűjtemény
kertje

2020.06. 27.
2020. 06. 27.
2020. aug. 21.

Vadászház
Sportpálya, felvásárlótelep

2020. aug. 22.

Felvásárlótelep

majális

Nemzeti Összetartozás Ünnepe
Ballagási ünnepség
Jász világtalálkozó (önköltséges)
Múzeumok Éjszakája – filmvetítéssel
egybekötött piknik
Múzeumok Éjszakája
koronglövészet
Kocséri Búcsú – Sportnap, koncert,
utcabál
Kocséri Búcsú – gasztroprogram,
újszülöttek köszöntése, ünnepi műsor,
Bunyós Pityu fellépése, utcabál

Kocsér Községért és Polgáraiért
Alapítvány
Kocséri Horgászegyesület
Tukacsné Horkai Ágnes
Kocséri Népkör
Kocséri ÁMK Tündérkert
Óvoda
Kocsér Község Önkormányzata
Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk.
Gábor Áron Tagiskola
Kocséri Népkör
Kocsér Község Önkormányzata
Legyünk Kocsér Jó Gazdái
Kocséri Vadásztársaság
Kocsér Község Önkormányzata
Kocsér Község Önkormányzata

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják. A részletekről érdeklődjenek bizalommal a szervezőknél.

Kocsér Község Önkormányzata

Háziorvosi alapellátás
Kocsér, Szabadság u. 34.

Rendel: Dr. Soós Annamária háziorvos
Tel. (8-tól 16 óráig): +36-53/359-040; +36-20/344-9363
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő		
11:00 – 14:00
Kedd		  8:00 – 11:00
Szerda		
11:00 – 14:00
Csütörtök	  8:00 – 11:00
Péntek		  8:00 – 11:00

Központi orvosi ügyelet: Nagykőrös, Magyar u. 2.

Tel.: +36-53/350-337
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig.
Hétvégéken és ünnepnapokon 24 órás ügyelet.

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRA
Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 3 hónapos és ennél idősebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltása, valamint a
jogszabályban előírt kötelező, féreghajtószerrel történő kezelése az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:
2020. április 25. 8-10 óráig Szent István tér
2020. április 29.   8-10 óráig Vágó tanya
12-13 óráig Ádám tanya
2020. május 9. 8-10 óráig Szent István tér
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
Dr. Modor Péter állatorvos
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Remek! Kegyes! Korcsolyázás!

Kocséri Híradó

Krisztus áldja meg e hajlékot!

A Kegyes verseny első félévének legjobbjai január 10-én pénteken
a tiszakécskei jégpályán csúszhattak jutalmul egy jót - pedagógusok segítségével.

A leglelkesebben a 6. osztály járt templomba az ősszel, hozzájuk
csatlakozott osztályonként 3-4 ministráns és lelkes diák, így közel
40 kocséri tanuló élvezte a korcsolyázás örömeit.

Régi szép hagyomány szerint Hernádi László plébános atya Sági
Anikó igazgatónő jelenlétében 2020. január 15-én szerdán vízkereszt (jan. 6.) alkalmából megszentelte iskolánk tantermeit, a
Jóisten áldását kérte az iskola tanulóira, dolgozóira.

„Ember, emlékezz rá!”

Régiós tanácskozás Kocséron
Március 4-én szerdán az önkormányzat díszterme adott otthont a Váci Egyházmegye déli régiójának iskolából érkezett
vezetők tanácskozásának.

Február 26. hamvazószerda – megkezdődött a nagyböjt, a húsvétot megelőző 40 napos felkészülési, bűnbánati időszak.
Reggel két osztály jelenlétében tartotta a
szentmisét Hernádi
László plébános atya,
melynek keretében
hamvazkodásban részesültek a hívek, a
tanulók. Hamvazószerdán szentelt hamuból, melyet az
előző évi virágvasárnapi körmeneten használt barka elhamvasztásával állítanak elő,
keresztet rajzolnak a hívők homlokára, mondván: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, A hamuval hintés ősi
jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

Palacsinta, lángos, tócsni
A kocséri kiskertészek nagyon várják már a tavaszt, a kerti munkák
megkezdését, hogy művelés alá vegyék ismét a plébániakertet, de a
téli hónapokban sem tétlenkedtek.

Hernádi László plébános atya köszöntője után Gévai Imre tagintézmény-vezető mutatta be röviden a kocséri iskolában folyó munkát. Majd dr. Csáki Tibor atya, az EKIF főigazgatója szolgált lelki útmutatóval a hét iskolából érkezett igazgatóknak,
helyetteseknek (Albertirsa, Cegléd, Dabas, Nagykáta, Szolnok, Tiszajenő, Kocsér). Lux Ambrus tanügyigazgató aktuális
kérdésekről, a Nemzeti Alaptanterv változásairól tartott tájékoztatót, végül Uzsalyné Pécsi Rita pedagógiai igazgató előadásában a megváltozott körülményekről és a teremtett világ
állandó értékeiről szólt. – Köszönjük az Önkormányzatnak a
helyszínt, a konyha dolgozóinak a közreműködést.

Szerda délutánonként többnyire konyhatündérekké változtak, és
Mészáros Ervin tanár úr vezetésével valamint Ádám Zoltánné szülő
segítségével lángost, palacsintát és tócsnit készítettek.

Kocséri Híradó

SULI HÍREK

Tornászbajnokságon
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ISKOLAVACSORA

Január 16-án csütörtökön a nagykőrösi Kossuth iskola tornatermében rendezték meg a megyei lány tornász diákolimpiát, amelyen – iskolánk történetében először – részt vettek a kocséri tornászlányok is, köszönhetően Molnár Zsuzsanna testnevelő és
Hriagyelné Balla Veronika óvónő lelkiismeretes felkészítésének.

Jó hangulatú jótékonysági iskolavacsorát szervezett február 15én szombaton este az iskola Szülői Munkaközössége. A vacsora
nyitótáncát a Dalma Dance Tánciskola kocséri diákjai mutatták
be – kiegészülve ceglédi és tetétleni táncosokkal. A tánccsoport
koreográfusa Libor Nikoletta.

Dalma Dance Farsangi Táncverseny
Kocséron
A csapat tagjai voltak: alsó tagozat: Barta Polett, Mészáros Dóra,
Szabó Tímea, Rácz Katalin, Magyar Fruzsina, Ádám Zsanett, Ország Katalin, felső tagozat: Ádám
Viktória,
Balajti
Vanda, Székely Roxána, Ország Kitti,
Németh Anna, Bene Kitti.
Mindkét
csapat,
mind a 13 lány remekül
helytállt!
Összp ontosítva,
az izgatottságot leküzdve, kecsesen mutatták be a gyakorlataikat mindhárom szeren
(talajtorna, szekrényugrás, gerenda).

Február 23-án vasárnap délelőtt szokatlan nagy sürgés-forgás és
autóforgalom volt a tornacsarnokunk közelében. A Dalma Dance
Tánciskola regionális táncversenye okozta a nagy felfordulást.
Iskolánk tornacsarnokában több tucat tánccsoport mutatkozott be
a zsűrinek és a közönségnek. Érkeztek Nagykátáról, Szolnokról,
Ceglédről és még sok-sok településről a vendégek.
Győrfi Dalma, a tánciskola vezetője, majd házigazdaként Hriagyel
Csaba polgármester köszöntötte a vendégeket.

Ádám Viktória, Balajti Vanda, Karikó Dóra

A kislányok csapata a középmezőnyben végzett, életük első versenyén ez óriási eredmény, de emlékezetes versenyen vannak túl a
nagylányok is, megérdemlik mindannyian a dicséretet!
Köszönjük a kedves szülők élénk érdeklődését, bátorító szurkolását!
(fotó: Pintér Márta)

Magyar Fruzsina, Vanyur Dóra, Líbor Nikoletta tánctanárnő,
Ország Katalin, Utasi Atina, elöl: Karikó Nóra, Ádám Zsanett,
Balajti Bernadett, Sipos Jázmin.
Mindkét kocséri csoport aranyminősítést szerzett! És jól vizsgázott a tornacsarnok is ebben az új szerepkörben, köszönhetően a
sok-sok szülői segítségnek is.
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Tavaszi szél…
a nagycsaládosok ünnepén!

A Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében Nagykőrösön rendezték
meg 2020. január 18-án szombaton az Észak-Magyarország, Budapest és Közép-Magyarország Régió önkénteseinek köszöntését.

Kocséri Híradó

Farsangi karnevál

Hiába fújtak erősen a „böjti”
szelek, február 21-én pénteken délután a kocséri diákok farsangoltak egy jóízűt a
tornacsarnokban.
A koronavírus nem, de a sárkány
és táncos kísérői ideértek Kínából! –
A legötletesebb jelmez – a 6. osztály
Kreatív egyéni jelmezek és hangulatos csoportos produkciók jelezték: a szülők, a nevelők és a gyerekek nem fogynak ki az ötletekből.
A legédesebb csoport: A torta – a 3. osztály

Színről színre –
mindenki!

Az ünnepélyes megnyitón az Arany János Művelődési Központ
dísztermében iskolánk énekkara és a Kocséri Népkör ifjúsági tánccsoportja is fellépett – nagy sikert aratva. Az énekkar vezetője Juhász Anikó, a tánccsoport vezetője Ádámné Bretus Edit, az esemény kocséri szervezője Országné Molnár Katalin volt, köszöntőt
mondott többek között Hriagyel Csaba Kocsér polgármestere.

A tavaszi hónapok során az országos Lázár Ervin Program keretében valamennyi kocséri diák részesült vagy részesülni fog
színházi élményben. Kecskemétre, Budapestre, Törtelre látogathattak el, életkoruknak megfelelő darabra, térítésmentesen.
A 2. osztály Kecskeméten a Katona József Színházban Prokofjev: Péter és a farkas című zenés
darabját nézhette meg.

Mi az a vikunya?

„A Kocséri Szent Kereszt Általános Iskola Gábor Áron Tagintézményének énekkari műsora is elvarázsolt mindenkit.” Az ünnepélyes megnyitót a NOE Himnusz – Tavaszi szél vizet áraszt című dala zárta, melyet az énekkar közösen énekelt a közönséggel.
(Forrás: Önkormányzati Hírek Nagykőrös, fotók: Beretvás Judit)
(Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető)

Most már minden kocséri nagy diák tudja, mert február 14-én
pénteken Nyitrainé Mudris Gabriella, nyugalmazott tiszakécskei
igazgatónő lebilincselő fényképes úti beszámolót tartott dél-
amerikai élményiről,
Peru érdekességeiről.
A kultúrtörténeti adalékokkal, biológiai érdekességgel, személyes
élményekkel tarkított
előadása lekötötte a tanulók figyelmét. Hallhattak a diákok a rejtélyes Nazca-vonalakról,
az inkák kultúrájáról, a
magaslati levegő hatásáról, de a pingvinekről és a vadon élő, a
lámákhoz hasonló nemzeti állatról, a vikunyáról is.

KÖZÉLET

Kocséri Híradó

Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy a 2020/2021-es nevelési évre az
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Gólyahír

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE
Kocsér községben a következő időpontokban történik:
2020. április 27-én (hétfő) 		
2020. április 28-án (kedd)		
2020. április 29-én (szerda)		
2020. április 30-án (csütörtök)

8.00-16.00 óra között
8.00-16.00 óra között
8.00-16.00 óra között
8.00-16.00 óra között

Pálinkás Luca
(szülei: Pálinkás Gergő és Balta Rebeka)

Helye:

Kocséri Általános Művelődési Központ Tündérkert Óvodája
2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 6.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus
31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.
§ a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is
a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kocséron integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
A jelentkezéskor be kell mutatni:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát), kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Hriagyel Csaba
polgármester

Lázár Tamás
(szülei: Lázár Róbert és Török Evelin)

Hriagyel Bíborka (szülei: Hriagyel Balázs
és Várkonyi Alexandra)

Szabó Martin (szülei: Szabó Endre és
Béres-Deák Mariann)

Mészáros Kevin Zoltán (szülei: Mészáros
Zoltán és Varga Alexandra)
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Meglepő történet
Aki ismer, sőt jól ismer, az sem mindenki tudja rólam, hogy
sokszor okkal, vagy látszólagos ok nélkül indulok neki a határnak gyalog vagy kerékpárral.
Az egyik ilyen séta során a sokadik kilométer adta szebbnél szebb természeti kép és számtalan vadon élő állat közeli
megugrasztásán túl arra lettem figyelmes, hogy az előttem lévő dűlőút túlsó végén a láthatáron szélén emberek mozogtak.
Ez azért volt meglepő, mert a határban gyakran járva csak elvétve találkozom gyalog közlekedőkkel. Szinte mindig motorizált járművekkel, ritkán kerékpárossal, esetleg lovassal hoz
össze a sorsom. Ezért is, ahogy közeledtünk egymáshoz, én és
a kis csoport, hiszem már láttam: két felnőtt és egy gyermek az
út menti bozótosban, fasorban el eltűnve haladt velem szemben. Nem tudtam mire véljem ezt a szokatlan haladási módot,
amely egy vadászati módra, a bókrázásra emlékeztetett.
A kíváncsiságom miatt immár nem igazán az erdőt, vetéseket, fasorokat szemléltem, hanem szinte csak a kis családra koncentráltam, mert elhatároztam, hogy megállítom őket
és megtudakolom, hogy mit is csinálnak. Mivel közben tudatosult bennem az a szokatlan tevékenység, ami korábban feltűnt, valamit szórtak a bokrok közé. Az ember a rossz tapasztalatok, a beidegződés, az előítéletek alapján mindjárt rosszra
gondol. Most már néhány tízméterről jól láttam ruházatukat,
amely igen jó minőségű a legújabb divatú túra terep ruházat
volt. Az 1-2 éves kisgyereket kenguru szerű testre kapcsolható
hordozóban vitték. A csendes duruzsolásukból és a fiatal nő
vidám nevetgéléséből nem tudtam biztosan eldönteni hazai,
vagy külföldi túrázókkal találkoztam. Ezért egy Helló-val üdvözöltem őket. A köszönésemet hasonlóan, de nagyon barátságosan viszonozták. No gondoltam, ezzel sem jutottam beljebb. Ez ismét elbizonytalanított, emiatt kissé mérges lettem
– inkább csak magamra – így akaratlanul is kissé emelt hangon szaladt ki a számon – amit már korábban kigondolt kérdés – mi járatban? Erre összenéztek és mosolyogva magyarul
mondták szinte egyszerre: – Túráznak, nézelődnek a mi településünk határában. Nagy kő esett le a lelkemről, ettől meg
könnyebbülve keresztnevemet hangsúlyozva bemutatkoztam
és mondtam – én is túrázgatok itt a kocséri dűlőutakon. Titkon remélve azt, hogy ez őket is hosszabb diszkurzusra ösztönzi. Így is lett: a fiatal férfi lecsatolta a kis gyerekszállítót és
mindketten letették a jelentős súlyúnak látszó hátizsákjaikat.
Ezekre nézve megjegyeztem: Ezek jó nehezek lehetnek. Nem
kellet tovább faggatnom őket. Megindult a szóáradat, egymás
szavába vágva mondták el, ők Angliában élő magyar család,
akik szabadságukat – kihangsúlyozva – itthon töltik. Most a
férfi, kocséri volt osztálytársánál vendégeskednek és attól kaptak útbaigazítást, merre érdemes sétát tenni. Arra a kérdésemre miért nem kísérte el őket valaki a vendéglátóik közül? Ez az
ő kérésük volt, hiszen a sétájuk valódi célját még ő előtte is titokban kívánják tartani, egyenlőre. De nekem elmondják? –
kérdeztem kíváncsian, hátha kiderül miért a nehéz hátizsákok
és a különös cikkcakkos útvonal. Elmondták. Barátjuktól sok
információt gyűjtöttek be a környezet állapotáról, az itt lakók

mentalitásáról. Az elhangzottak nagyon felkeltették az érdeklődésüket, hiszen az eddigi életük során mindig ragaszkodtak a tiszta természeti környezethez, ezért szinte életvitelükkel tesznek is és elhatározták, szereznek egy kis darab földet és
erdőt telepítenek rá, kimondottan a klíma védelem érdekében.
Megtudták, hogy nálunk nagyon sok elhagyott, romos tanyaépület van a határban, amelyek telkei szerintük nagyon alkalmasak volnának erre a célra. Miért teszik, tennék ezt? kérdésemre, egymásra nézve, hümmögve, de határozottan mondták
– A gyermekük és a saját jövőjük egészségesebb jövője érdekében. Nem utolsó sorban a lelkiismeretük megnyugtatására, és
az ökológiai lábnyomaik csökkentésére. Ezek a ritkaságszámba menő válaszok nagyon megleptek, így nem jutott eszembe
megkérdezni mi van a hátizsákokban. De nem maradtam tudatlan ebben a tekintetben sem. Kinyitva – mint egy bizonyítva az előzőekben elmondottakat – megmutatták a tartalmát.
Meglepődtem. Nem tudtam először hová tegyem azt a sok-sok
gyümölcsmagot, amelyek egymástól gondosan elkülönítve sorakozott a csomagokban. Látva csodálkozásomat folytatták a
felvilágosításomat. Náluk Angliában, sőt Nyugat-Európában
népmozgalom indult a kisebb forgalmú utak mentén elvetni
azokat a gyümölcsmagokat, amelyeknek „húsát” korábban elfogyasztották. No, nem onnan hozták ezeket a vetnivalókat,
ezekről az itthon élő szülei gondoskodtak, szigorúan csak a
helyben honos fajokra, fajtákra szorítkozva gyűjtötték össze.
Még arra is kiterjedt a figyelmük, hogy a természetvédelmi területekre és az erdős részekre, valamint a szántóföldekre ne
szórjanak a magvakból mert az tilos. Ezeket az adatokat a fiatalok az Interneten keresztül a nemzeti parkok adattárából ismerték meg. Elakadtak a szavak ezek hallatán. A fenn akadó
beszélgetést szünetét a kicsi gyermek unszolása töltötte ki, – Ő
már menni szeretne. – mondta. Kissé selypítve, de határozottan magyarul. Öröm töltötte el szívem e szavak hallatán. Végezetül megkérdeztem vendéglátója nevét – Hátha ismerem
– hogy neki is gratulálhassak ahhoz, ilyen barátai, baráti kapcsolatai vannak. Ez a nap sem múlt el hiába. Ezzel is újabb tapasztalatra tettem szert, abból az apropóból, hogy én is meggondolom a dűlőutak mentén korábban meglévő gyümölcsfa
sorok helyreállításának elősegítését. Hiszen ezzel nem csak a
fasorokat díszítjük, tesszük változatosabbá, hanem a vadon
élő állatfajok emlősök, madarak, kétéltűek azok táplálékát adó
rovarok élet terét biztosítjuk, bővítjük.
Utasi Imre

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet
Kocsér, Szabadság u. 25. sz. alatti

kozmetikámba.
Bejelentkezés: 06-20/4155-025
 KRISZTA KOZMETIKA

Kocséri Híradó
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Piros-fehér bál
Ebben az évben február 15-én került megrendezésre a már
évek óta hagyománnyá vált, jó hangulatú jótékonysági iskola
vacsora. Szlogenünk ebben az évben: „Öltözz piros-fehérbe!”
A Dalma Dance tánciskola csoportjainak nagysikerű táncát követően a finom és bőséges vacsorát a Tiszakécskei Fazekas Vendéglő készítette és szolgálta fel. A szülői felajánlások révén a vacsora után finom sütemények gazdagították az
asztalokat.
A jó hangulatról DJ. BEATMAKERS Simon&Subway gondoskodott.
Támogatóink: id. Járvás József, Csőke Alexandra, Karikó
György és családja, Holland-Bau Bt – Gór-Nagy Ferenc és
családja, ifj. Járvás József és családja, dr. Modor Péter és családja, Galgóczi Gábor és családja, Oláh Kitti, Oláh Pál és családja, Lantai Zsolt és családja, Kása Márk és szülei, Demeter
Lőrinc és családja, Bodnár András, Bartáné Csontos Anita,
Kocséri Népkör, Czeczonné Anci, Magyarné Kiss Zsanett és
családja, ifj. Balajti Béla és családja, Venyingi Zoltán és családja, Kocsér Község Önkormányzata, Radics László és családja, Szentirmai Gréta és családja, Tajti Attila és családja,
Az Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége, Gévai Imre
és családja, Nagy Bálint és családja, Radics István és családja, Nagy Éva, Arti Pékség, TOTI Nyílászáró Szakkereskedés,
Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet, Ifj, Csukás István és családja, Tajti Bianka, Szarvas Sándorné, Utasi Tibor és családja, Járvás Csaba és családja, Birkás István és családja, Szilvi
Zöldség – Gyümölcs, Király Dénes és családja, Tajti Dezsőné, Posta dolgozói, Baginé Vecsei Edit és családja, Napsugár Presszó, Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete,
Ország Tamás és családja, Kormos Illésné és családja, Dávidné Baranyi Irén, Ifj. Ádám Zoltán és családja, Országné
Molnár Katalin és családja, Szabó Zsuzsanna, Molnár Mónika, Molnár Melinda és Rácz Zoltán, Kasza Csaba és családja,
Győrfi Ferenc, Kocséri Vadásztársaság, Ádám István és családja, Legyünk Kocsér Jó Gazdái, Oláh János és családja, TIBIKER, a kocséri általános iskola osztályközösségei és a támogatójegyet vásárlók.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a bálon
való részvételükkel, illetve támogató jegy vásárlásával, tombolatárgy és egyéb felajánlásaikkal, munkájukkal segítették,
támogatták a rendezvényt.
SZMK
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Népköri hírek
Január első napjaiban pezsgős koccintással indítottuk az új
évet.
Összeállítottuk az elkövetkezendő időszak programjait: farsang, Nőnap, március 15, látogatás a jászkiséri hagyományőrző csoportnál, év végi beszámoló-záró közgyűlés.
Február közepén rendeztük meg hagyományos Farsangi
mulatságunkat, ahol a tagok egy része humoros műsorukkal
szórakoztattak bennünket, sok ötletes jelmezes bevonulását
Nagy István vezényelte le.

Közben felidéztük a jászsági farsangi hagyományokat is.
Van, amit mi is megtartottunk őseink hagyatékából, de találkoztunk számunkra ismeretlen szokásokkal is.
Köszönjük szépen Mászárosné Valikának az ötletes, szépséges dekorációt, Laczi Dini bácsinak a muzsikálást, Nagy
Pistának a jó hangulatot, Király Dénes vacsora felajánlását,
Bodnár Andrásnak a terem bérleti díjat.
Az est, szokásos batyus bál volt, 10 órakor tombolahúzással, melynek fődíja egy gyönyörű torta volt, melyet Királyné
Ágika ajánlott fel.
Legközelebbi programjaink:
•M
 árcius 5 férfiak köszöntése női tagjainknak
• Látogatás Jászkisérre testvérszervezetünk a Csete Balázs
Honismereti Szakkör évzáró-évnyitójára,
• Március 19-én tea délután
• Április 25 szombat évzáró-évnyitó közgyűlés
Bodnár Andrásné elnök

Villanybojlere mikor volt tisztítva?
Ha 3 évnél régebben,
KERESSEN!
Ugyanitt 50, 120, 200 literes felújított készülék eladó.

Tel.: 30/375-9483; 53/350-302

KRÓNIKA
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Molnár János háza
A Kocsér, Szabadság u. 42. sz. ház 80 éve készült el, amelyet
Molnár János az 1939-es esztendőben kezdett el építtetni, mint azt
a História Domusból meg tudhatjuk. A Molnár család által bérelt
Szabadság u. 25. sz. ház helyén álló malom tönkremenetelét követően építkezik a család egyik fia, János. Rusvai Bertalan házával
szemben, attól Nagykőrös felé (jelenleg posta épülete) építi meg a
máig is remek állapotban lévő polgári házát. Az akkori viszonyok
mellett kissé szokatlan belső elosztású, nagy lakószobák, fürdőszobás, nagy belmagasságú épület sok irigyet szült a környezetében.

A Molnár-ház

A külső megjelenésével is rendhagyó ház azt a benyomást kelti a szemlélőben, hogy nincs igazán befejezve. Erre utal a telken
hátul elhagyott egy szobányi (5 m) széles máig beépítetlen sáv, illetve a nyugati homlokzaton kialakított oromfal. Az akkori viszonyok által adott lehetőségek szerint a nyílászárókat a helyi asztalos
mesterekkel készíttette, erről az egyedi osztású utcai ablakok, és a
nagy magasságú gerébtokos ajtók tesznek tanúságot. A homlokzat
pasztellnek nem igazán mondható zöld színezése, puritán díszítésének (ornamentikájának) kettőssége megosztotta a véleményalkotókat. A korabeli lakosság hosszú ideig kissé idegenkedve, de
lassan megszokva vette tudomásul az előbb leírt külső megjelenését az új épületnek a Kőrösi utcán. Ezzel szemben a tulajdonosáról minden általam ismert feljegyzésben nagy elismeréssel nyilatkoznak a kortársak.

Mint a Molnár család, molnár dinasztia legkisebb gyermeke igen
törekvő keresztény életvitelt folytatott. A História Domus feljegyzéseiben gyakran találkozunk az egyháznak és templomnak felajánlott adományairól. De a szükség idején több alkalommal adományozott tüzelőt, szenet, fát az iskola fűtésére, hogy az ínséges,
hideg időben tudjanak a gyerekek iskolába járni. Feleségül vette
az 1942 szeptemberben első munkahelyét Kocséron a Faluhelyi iskolában kezdő tanítónőt. Az ifjú házasokat a háborús veszteségek
teljesen kisemmizték, hiszen a majdnem kész malom, és a torzóként fennmaradt villanymalom (áramszolgáltató) teljes felszerelését rekvirálták. Ide egy történet kívánkozik, hiszen Tóth nagyapám
elmeséléséből tudom, hogy a malom egyes részeit nem a vasútállomásra szállították, hanem útban Nagykőrös felé a Dósa Pál falu
melletti tanyája mögötti partos területén elásták. Ezt a későbbi talajegyengetés során sem találták meg, lehet, hogy ez csak egy álhír volt a lakosok megnyugtatására. Mint a képeken is látni, immár az öt tagú család a nehézségek ellenére boldogan élt. Pedig a
megpróbáltatásaik sora még nem fejeződött be, hiszen az államosítás a lakáson kívül minden vagyonuktól megszabadította a családot. Sokáig az egy tanítói fizetésből voltak kénytelenek megélni.
A családfő a nagykőrösi vállalkozó, majd a szövetkezet tejfelvásárló csarnokának vezetőjeként dolgozott nyugdíjazásáig. A lányaikat
taníttatták, nagyszerű karriert futottak be a hírek szerint. A szülők
halálát követően a család csak a nyolcvanas években adta el a házat id. Tajti Béláéknak. Az idősek halála után unokájuk költözött
az ingatlanba. Aki – tudomásom szerint – ma is tulajdonosa. Habár a világhálón többször látható volt az eladási hirdetése. Az épület számunkra, mementóként őrzi – a Szabadság és a Hunyadi utca
sarkán – az építtető, tulajdonos életét, az életének történetét, amely
egyúttal jelentős korszakot ível át a település történetéből.
Utasi Imre

Emlékezünk Törőcsik László
halálának 14. évfordulójára

„Látván sírhelyed, szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam
mondani, hogy SZERETLEK, de már nem volt idő, elhagytál
minket. Ha kívánhatnék egyet, az lenne: Bár láthatnám
ragyogó szemedet.
Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet, nagyon távol
éreztem magam tőled. Én mindig szeretlek téged s felejteni
nem foglak, ígérem! Te még most is velünk vagy, s szállsz a
gondolatomban.
Ha itt lennél, ezt mondanám: Örökké szeretlek édesapám!”

A Molnár család

Halálod 14. évfordulóján emlékezik rád szerető feleséged,
gyermekeid és családjai.

EZ+AZ
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Tepertős pogácsa
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Kupakgyűjtés

Tisztelt Olvasók!
Megjött az új Kocséri Híradó, megjött az
új szelfi a szakáccsal. Most egy olyan kocséri
receptet hozok, amit régen szeretett Kocsér
apraja-nagyja, a híres éttermi tepertős pogácsát, Urbán Lajosné Marika néni tepertős pogácsáját. A tepertős pogácsát mindig
úgy kezdi, hogy a sertéstepertőt ledarálja,
felmelegíti majd leszűri, azért, hogy ne legyen túl zsíros. A következő lépése a tészta gyúrása. 1 kg liszthez 5 dkg élesztő, 1 kis
pohár tejföl és 1 evőkanál sót adunk, majd
langyos vízzel addig gyúrjuk, amíg egy szépen összeállt tésztát kapunk. A kész tésztát
azonnal elnyújtja, majd rákeni a darált te-

pertőt. Miután rákerült a tepertő, a tésztát
összehajtja és hagyja 1 órán át kelni. A kelesztés után újra kinyújtja, majd újra összehajtja és hagyja meg 1 órát kelni.
A végső kelesztés után olyan vastagságúra nyújtja az ember, amilyenre szeretné, szerintem a 4-5 cm vastagság a legjobb. Marika
néni kis pogácsaszaggatót használ és négyzetrácsosra csíkozza. A legvégén pedig felvert tojással, nem csak tojás sárgájával keni meg, és kb. 10 percig még 80 °C fokos
sütőben hagyja még egy kicsit kelni, majd
200 °C fokos sütőben kb. 10 percig süti.
Azok, akik régen jártak a kocséri étterembe, tudják hogy milyen finom és lágy volt a
tepertős pogácsája Marika néninek.
A szakács tippje
Ez a tepertős pogácsa szerintem így tökéletes, de ha valaki szeretne egy más ízt
belevinni a klasszikus pogácsába akkor csinálja liba tepertővel és egy kis zsíros házi
joghurttal.
H. B.
Ha valaki úgy érzi, hogy van egy jó, hagyományos receptje és szívesen bekerülne a
rovatba, kérem keressen bizalommal!
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dolgozik. Helyettese a megszokott
06-70/599-8395-ös számon lesz
elérhető.
Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos
Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9.
Rendelési idő: hétfő 8–12 óra;
kedd: 13:30–19 óra;
csütörtök 13:30–19 óra
Bejelentkezés rendelési időben: 0620/229-3523
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 (Cegléd)
tel.: 06-53/310-605
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 Bodnár Andrásné,
a Népkör elnöke.

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:00
kedd: 8:00-12:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 13:00-16:00
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.: 06-53550-375
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 06-53/350-377, 104
Védőnő:
Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna
a tervek szerint április 1-től nem

Kihelyzésre került a kupakgyűjtő szívecske a kocséri parkban!
Az ötletet gazdája- és adományozója:
Országné Molnár Katalin és családja.
Kivitelezték : Hozzáértő szakemberek.
A kupakok szervezett ürítését Kocsér
Községért Alapítvány biztosítja.
Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak
a kihelyezésben nyújtott segítségüket!
Forrás: Internet

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 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.
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Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2).
Érd.: Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás lakható tanya +
7 ha föld eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló
eladó. Tel.: 53-358-110

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

Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker építési
telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany-központi vízórával
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is alkalmas sarok
telek. Érdeklődni lehet: 06-309/784-522 telefonom

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor.
Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely
3-4 kerekű mopedbe való, szintén eladó. Érdeklődni
a 359-953-as telefonon lehet.

Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt
terítők valamint kézimunkacérnák eladók! Érd.:
Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590

Eladó tanya földdel Kocséron. 23 ha terület, ebből
10 ha erdő, 12 ha szántó, két komfortos ingatlannal
kövesút mellett. Irányár: 35 millió Ft. Egyben
vagy külön eladó. Dél-Pest környéki kertes házat
beszámítok. Tel.: 06-53/715-182Keresek megbízható vállalkozó brigádot. Erdő gyérítésre, tetőfedő,
vízszerelő, villany szerelő, kőműves, festő, terület
rendező, kerítésszerelő vagyis egy univerzális mindent tudó brigádot. Létezik még ilyen brigád, vagy
csak álmodozzak tovább? Telefon 06-30/407-9351

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.:
06-20/629-5282
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-4406643
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
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Eladó nyárfa karikázva
06-20-350-4023

1600/mázsa.

Érd.:

Eladó szántó Szentkirályon 0226/17 hrsz. 5,8004
ha, 0193/29 hrsz. 14,3851 ha, 0127/17 hrsz.
16,4638 ha, 087/30 hrsz, 6,5474 ha. Érdeklődni:
06-30/9256-794.
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