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Kedves Olvasóink!
Szokatlan formában és terjedelemben jelenik meg 
most a Kocséri Híradó. Szokatlan még számunkra 
az egész helyzet, amelyben kénytelenek vagyunk él-
ni. A programok elmaradtak, az intézmények bezár-
tak vagy korlátozottan tartanak nyitva ezekben a he-
tekben, hónapokban.
A dolgok jelenlegi állása szerint augusztus végéig 
minden önkormányzati program elmarad községünk-
ben, így az újság is csak a legfontosabb információkat 
közli majd. 
Terveink szerint ősztől megpróbáljuk Önöket kárpó-
tolni: Változásokat tervezünk a Kocséri Híradó meg-
jelenésében, hogy minél aktuálisabb hírek juthassa-
nak el minden kocséri háztartásba.
Addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

H. M.

Tavasz
A természet szerencsére nem zárkózott be, nála nem állt 
meg az élet.
Tavaszi virágok jelennek meg a kertekben, kipattantak már 
a fák rügyei is.

Az önkormányzat munkatársai folyamatosan virágosítják 
a közterületeket, felújítják a parkban lévő padokat. A közel 
2000 virágtő kiültetésével arra törekszenek, hogy ha már vé-
get érnek a korlátozások, akkor megszépült, virágos környe-
zet várjon mindenkit Kocséron is.

A természet okos. Megújul, túlél és újból kivirul.
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Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk megköszönni a COVID 19 járvány miatt kiala-

kult helyzetben a megértésüket, együttműködésüket. Szo-
katlan helyzetet kellett kialakítani az egészségügyi ellátás-
ban, de egy kis kitartást kérünk még, s talán túl leszünk rajta 
a községben megbetegedés nélkül. Az elektronikus egész-
ségügyi tér és az e-recept használata lesz nagy segítségünkre 
a gyógyszerellátás biztosításában, valamint a leletek áttekin-
tésében. E rendszer működésének beindítására augusztusig 
sajnos nincs lehetőség a rendelőben, melynek oka a praxis 
átvétel ügyintézésének elhúzódása és bonyolultsága.

A népegészségügyi és miniszteri rendelet szerint egyelőre 
légúti betegségben szenvedő (lázas, náthás, torokfájós, kö-
högéssel küzdő, ezen panaszokkal együtt jelentkező mellkasi 
fájdalomra panaszkodó) betegeket nem fogadhatunk, nem 
vizsgálhatunk. Telefonos megbeszélést követően láthatjuk 
el gyógyszerrel, teszt elkészítését rendelhetjük el, vagy lég-
úti ambulanciára utalhatjuk a kecskeméti kórházba. Minden 
egyéb panasz és tünet esetén várjuk Önöket a rendelőben. 
Szakorvosi vizsgálatok korlátozottan állnak rendelkezé-
sünkre, de megpróbáljuk megoldani helyben a problémákat.

A COVID 19 járványnak a korlátozások megszűnése után 
is marad hatása az egészségügyi ellátásra. Míg az oltóanyag 
el nem készül, addig a koronavírussal meg kell tanulnunk 
együtt élni. Mindemellett megtanított minket ez a járvány 
arra, hogy a vírusos fertőző betegségeket sokkal nagyobb 
alázattal és odafigyeléssel kezeljük. Nem engedhetjük meg a 
teli várótermeket! A lázas betegek ne menjenek dolgozni, s 
emiatt nem veszíthetik el a munkahelyüket!

Amikor a korlátozások enyhülnek, megszűnnek, akkor 
megváltozott rendben szeretnénk az Önök védelmében új-
raindítani a rendelést. Addigra megszűnik a nyársapáti he-
lyettesítési kötelezettségem, a 2020. februárjában bevezetett 
rendelési idő visszaáll.

2020. május 4-től miniszteri rendelet alapján fokozatosan 
helyreáll a háziorvosi, szakorvosi és kórházi ellátás, azonban 
szigorú szabályok betartására van szükség.

Kérem Önöket, hogy orvosi vizsgálatra telefonon je-
lentkezzenek be rendelési időben az 53/359-040-es vona-
las, vagy a +36-20/344-9363-as mobil számon. Kizárólag 
egyeztetés után, pontos időre történő érkezést követően 
tudunk betegeket fogadni vizsgálatra. 

Recept íratásra, adminisztrációs feladatok elvégzésére hét-
főn és szerdán 8-11 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 
11-12 óráig van lehetőség, tehát a rendelési idők előtt vagy 
után. Az elektronikus recept és beutaló bevezetése ősztől 
lesz megvalósítható.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Soós Annamária

Gyarmati Szilvia

Fogászat

Kedves Pácienseink!
Mint azt sok helyen olvashatjuk, rendelet született az egészség-

ügyi ellátás újraindításáról, amely május 4-étől lépett hatályba. 
Azonban a rendelet tartalmi részeit átolvasva, különös tekintet-
tel az alább megosztott mellékletre, ez az újraindítás lényegi válto-
zást nem jelent az eddigiekhez képest. A munkánk során a legtöbb 
esetben aeroszol képződik (fúráskor), ami fokozott kockázattal já-
ró beavatkozásnak tekintendő, amihez negatív vírusteszt felmuta-
tása szükséges. Ezen tesztek elérhetőségéről, megbízhatóságáról, 
elkészülési idejükről az információk hiányosak, nincs még hivata-
los útmutatás, hogy lehetne ezt szervezetten megvalósítani. A ví-
rus pedig továbbra is jelen van.

Természetesen sürgősségi ellátás továbbra is elérhető, a védeke-
zési, és fertőtlenítési protokollok maximális betartásával.

Kérdéseikkel keressenek minket bizalommal a 06-20/229-3523 
telefonszámon rendelési időben, vagy messengeren. 

A fogászati ellátás igénybevételéhez előzetes telefonos egyez-
tetés szükséges: 06 20 22 93 623 (a telefonszám csak rendelési 
időben hívható!) Kérjük, lehetőség szerint maszkban érkezze-
nek a rendelésre!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Dr. Madács Márk

Védőnői szolgálat
2020. április 15-étől a Kocséri Védőnői teendőket helyettes kollé-
ganő látja el várhatóan 2020 novemberéig: Osbáthné Rauscher 
Erika szentkirályi védőnő
Elérhetőség:
06-70-599-83-95 Kocséri Védőnői Szolgálat mobilszáma, illetve a 
vezetékes 06-53-367-054
Az Ő munkahelyi mobilszáma: 06-70-339-0345
TANÁCSADÁS rendje:
Minden héten: SZERDÁN
08.00.-10.00. Önálló Várandós Tanácsadás
10.00.-11.00. Orvossal tartott tanácsadás, ide a kocséri háziorvos-

hoz, Dr. Soós Annamária körzetébe tartozó csecsemők jöhet-
nek oltásra, illetve életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok-
ra.

11.00.-13.00. Önálló védőnői tanácsadás, ide azok, akiknek súly-
mérés aktuális, illetve nem a kocséri háziorvoshoz tartoznak, 
illetve a kötelező életkorhoz tartozó szűrővizsgálatra érkezők, 
mert azt az orvosi után is el lehet végezni.

Látogatni minden héten kedden fog a kolléganő, amint azt a jár-
ványügyi helyzet engedi, illetve közben is azon látogatásokat, me-
lyet az ÁNTSZ számunkra előír: pl. ilyen a kórházból hazajövet 
után az első látogatás az újszülött látogatás.
A tanácsadásra pedig célszerű a fenti számok valamelyikén egyez-
tetni a kolléganővel, hogy a tanácsadóban elkerülhető legyen a 
torlódás.
Köszönöm, az eddigi együttműködést és fegyelmet, és kérem, 
hogy a kolléganőt hasonló szeretettel és bizalommal fogadjátok! 
Amiben tud, ugyanúgy a segítségetekre lesz, mint én.
Köszönettel:

Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna
Kocsér Védőnői Szolgálat



Kocséri Híradó 3KÖZÉLET

Április 9-én csütörtök délelőtt két kéz-
fertőtlenítő automata került kihelyezésre 
Kocsér község két forgalmas pontján, a 
központon a Szabadság utca mindkét ol-
dalán. 

Az automata érzékeli az alányújtott 
kezet, majd egy-két másodpercen belül 
egy adag fertőtlenítő folyadékot adagol 
a kézre (nyomni nem kell semmit). Egy-
szeri fertőtlenítéshez egy adag bőségesen 
elegendő.

– Azt gondoltam, hogy ebben a hely-
zetben a képviselői tiszteletdíjamat kö-
telességszerűen a vírus elleni védekezés 
megerősítésére kell fordítanom – mondta 
Venyingi Zoltán. 

Venyingi Zoltán képviselő kezdemé-
nyezéséhez, felajánlásához Hriagyel Csa-
ba polgármester, Bodnár András al-
polgármester és Gévai Imre képviselő 
csatlakozott.

– Sokat gondolkodtunk, hogy milyen 
módon tudnánk megtámogatni a lakos-
ság egészségmegőrző igyekezetét, végül kö-

zösen döntöttünk az automata mellett, 
hiszen így épp az egyik legnagyobb ve-
szélyforrást tudjuk mérsékelni – mondta 
Hriagyel Csaba polgármester. – A min-
dennapi bevásárlás során mindannyian ki 
vagyunk téve a veszélynek, már csak egy 
kilincs lenyomásával is. Gondoskodtunk 
a feltöltésről, az utántöltésről is. Minden 

kocséri lakos részesül a segítségből, aki 
csak igénybe veszi. Vigyázzunk egymásra, 
váljék egészségükre! 

Folyadékhiány vagy üzemzavar estén 
hívják az 53-359-080-as telefonszámot.

forrás: Internet

Fotó: Bús Csaba/PN

Váljék egészségünkre!

Maszk

2020. május 4-től (hétfőtől) a Kormány rendelkezése alapján kö-
telező a szájmaszk használata a kereskedelmi egységekben és a tö-
megközlekedési eszközökön. 

Kocsér Község Önkormányzata hétfői naptól egyszemélyes ház-
tartásban 1 db, többszemélyes háztartásban 2 db orvosi mosható 
szövet szájmaszkot biztosított. A maszkokat munkatársaink min-
denkihez eljuttatták. 

Az orvosi-textil szájmaszk mosható, sterilizálható, így többszö-
ri használatra alkalmas. Anyaga: I. osztály 100% pamut, három ré-
tegű orvosi-textil, belső szűrő réteggel ellátva. 90°C-on mosható, 
sterilizálható, klórozós mosásra is alkalmas. Egészségügyi-textil-
maszk, amely meggátolja a fertőző cseppek terjedést és óvja a vise-
lőjét a környezeti hatásoktól. 

Kérem használják a szájmaszkot Önök és mások érdekében!
Hriagyel Csaba polgármester

Még egyszer a szelektív hulladékgyűjtő-
szigetről!

Tisztelt Lakosság!
Ismételten szeretném felhívni a figyelmüket a szelektív 

hulladékgyűjtő-sziget használati rendjére!

•  a szemétgyűjtő konténerekbe CSAK és KIZÁRÓLAG a 
meghatározott hulladékot szabad elhelyezni (üveg – 
ZÖLD, papír – KÉK, műanyag és papír csomagolóanyag 
– BARNA),

•  a térfigyelő kamera „látja” a szeméttárolókat, vissza 
fogjuk nézni, ha a rendeltetésszerűtől eltérő használa-
tot tapasztalunk (a napokban a szelektív kukák mellett 
talált két zsák kommunális hulladékot visszavittük a be-
azonosított gazdájának…),

•  a következő alkalomtól minden esetben szabálysértési 
feljelentést fogunk tenni a dr. Bicskei Krisztina jegyzőnő 
által közzétett jogszabályi hivatkozások alapján,

•  ha valakinek kommunális hulladékból „többlete” kelet-
kezik, hétfőnként 8 és 10 óra között vásárolhat FEHÉR 
színű zsákot 268 Ft-ért a Polgármesteri Hivatalban Tóth 
Istvánné Gabikától,

Együttműködésükben bízva – tisztelettel:
Hriagyel Csaba

polgármester
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Anyakönyvi hírek
2020. április 30. napjáig

Születések

Pálinkás Luca (Pálinkás Gergő és Balta 
Rebeka)

Mészáros Kevin Zoltán (Mészáros Zoltán 
és Varga Alexandra)

Lázár Tamás Nimród (Lázár Róbert és 
Török Evelin)

Hriagyel Bíborka (Hriagyel Balázs és 
Várkonyi Alexandra)

Szabó Martin (Szabó Endre és Béres-Deák 
Mariann)

Utasi Szilárd (Utasi Viktor és Győri Andrea)
Tótl Alexandra Lia (Tóth Zsolt és Mező 

Viktória)

Házasságkötések:
Nagy Krisztián és Rusvai Rebeka
Bretus Norbert János és Bretus Vivien

Halálesetek:
Dominek József (1931.)
Farkas Jenő (1965.)
Farkas Sándor (1932.)
Gyöngy Sándorné  

(szül: Lakatos Anna, 1948.)
Urbán László (1965.)

Változott a kocséri Posta 
nyitva tartási ideje!

Hétfő:  
8.00-12.00; 12.30-16.00

Keddtől péntekig  
8.00-12.00; 12.30-15.00

Gólyahír

Utasi Szilárd  
(szülei: Utasi Viktor  
és Győri Andrea)

 
KOCSÉR 

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében 
 
 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2020. május 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz 
menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1 alkalomra módosul. 

Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó csomagolási hulladékok gyűjtésének 
időpontjait mutatja: 

2020. 
május június július aug. szept. okt. nov. dec. 

26. 23. 28. 25. 29. 27. 24. 22. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 1 db cserezsákot (csomagolási 
hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. 
A csomagolási hulladék bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék 
gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy 
tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető a megadott gyűjtési 
napon. 
Kérjük fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, 
hogy ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége! 

 
Az alábbi táblázat a 2020. évre vonatkozó zöldhulladék gyűjtésének időpontjait 
mutatja: 

2020. 
május június július aug. szept. okt. nov. dec. 

5. 2. 7. 4. 8. 6. 3. 1. 

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak. 
A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákok a megszokott helyszíneken szerezhetőek be. 
 
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük! 
 

Ügyfélszolgálat 

cím telefon e-mail honlap 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

53/500-152 
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 




