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Tisztelt Lakosság!
Kocsért sem kerüli el a koronavírus, térségünkben is egyre nő 
a betegek száma, lapzártakor Kocséron is több személy várja a 
COVID-teszt eredményét.
Ezért tartom kötelességemnek felhívni a figyelmet arra, hogy a ví-
rus terjedésének mértékét viszont fegyelmezettségünkkel, a szabá-
lyok betartásával befolyásolni, korlátozni tudjuk!
Kérem, tartsák be a maszkviselésre és a távolságtartásra vonatkozó 
előírásokat! Intézményeinknél is szigorítottunk az eljárásrendeken.
Kérem a kereskedelmi egységek, boltok vezetőit, dolgozóit is, hogy 
tartsák és a vevőkkel is tartassák be az érvényben lévő előírásokat.
A vírus sem kímél minket, az ellenőrök sem fogják elkerülni a fa-
lut.

Mossanak gyakran kezet, használják a központon és az intézmé-
nyeinkben kitett fertőtlenítő pontokat!
Vigyázzunk egymásra, viselkedjünk felelősséggel!

Hriagyel Csaba polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzati hivatal 
kizárólag az ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket. 
Belépéskor a maszk használata kötelező! Az ajtónál elhelye-
zett kézfertőtlenítőt szíveskedjenek használni.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő  13:00 – 16:30
Kedd   8:00 – 16:00
Szerda nincs ügyfélfogadás
Csütörtök  8:00 – 16:00
Péntek nincs ügyfélfogadás

Hriagyel Csaba polgármester

31. évfolyam 5. szám 2020. SZEPTEMBER 
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Lengjen a zászló!
Van önkormányzat, nálunk jóval nagyobb és tehetősebb, amely 
sokszínű, tarka zászlót tűzött ki a homlokzatára, igen vegyes vissz-
hangot kiváltva…

Mi csak két egyszínű zászlót szereztünk be, egy világoskéket és egy 
rózsaszínűt. Akkor fognak lobogni a Polgármesteri Hivatalon, ha 
gyermek születik a községben. Remélem, minden kocséri egyetért 
abban, hogy egy újszülött érkezése az nemcsak egy anyakönyve-
zendő statisztikai esemény számunkra, hanem közös öröm, büsz-
keség, remény, amely megérdemli, hogy egy lobogó zászló tegye 
közhírré! A világoskék fiúgyermeket, a rózsaszín lánygyermeket 
jelez majd és egy hétig fog lengeni a születésnap után.
Kérjük a családokat, értesítsenek minket, ha megérkezik a várva 
várt újszülött, hadd jelezzük a falu minden lakójának az örömhírt!

Hriagyel Csaba polgármester
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Pest Megyei
Kormányhivatal

Nagykőrösi Járási Hivatala

FELHÍVÁS
a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézéshez  

lehetőség szerint az alábbi elérhetőségeken 

ELŐZETESEN EGYEZTESSENEK IDŐPONTOT 
a sorban állás elkerülése végett: 

Kormányablak	 	1818	
idopontfoglalo.kh.gov.hu

Hatósági Osztály	 	Telefon:	06-53/550-390	
E-mail:	hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu

Gyámügyi Osztály	 	Telefon:	06-53/550-374	
E-mail:	gyamhivatal.nagykoros@pest.gov.hu

A megelőzés érdekében alkalmazott további szabályok:

•  Korlátozható az ügyféltérben egyidejűleg tartózkodó 
személyek száma az ügyfelek közötti távolságtartás 
biztosítása érdekében.

•  Kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat az 
ügyféltérben!

•  Az ügyféltérben kötelező arcot eltakaró maszk, kendő 
vagy sál használata!

További információk:	http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Őszi munkák az  
Önkormányzatnál

A Magyar Falu Program pályázati for-
rásból nyert rézsű kaszával karbantartási 
munkák folynak a dűlőutakon.

Folyamatosan zajlik a belterületi vízel-
vezető csatornák tisztítása is, hogy azok 
eltömődése ne okozzon gondot a csapa-
dékvíz elvezetése során.

Hriagyel Csaba polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
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Új járművek
Az önkormányzat által beszerzésre került egy használt Renault 

Kangoo gépkocsi, mely ideális a külterületi utakon való személy- 
és ebédszállításra. Bízunk benne, hogy ezzel a járművel tehermen-
tesíteni tudjuk a két önkormányzati kisbuszt, növelve ezzel azok 
élettartamát.

A Magyar Falu Program keretében várhatóan 2020 októberében 
került sor új önkormányzati kisbusz beszerzésére.

Az új, 9 személyes Opel Zafira Vivaro reményeink szerint jól 
szolgálja majd Kocsér község lakosságát.

A pályázat részként már leadásra került a korábban használt Fiat 
Scudo kisbusz. A magyar kormány ezekkel a használt járművek-
kel a határon túli civil egyesületeket támogatja. A Kocséron eddig 
használt kisbuszt az erdélyi Bekecs Néptáncegyüttesnek adták át, 
akiket talán többen is ismernek, hiszen a Fölszállott a páva tehet-
ségkutató verseny élő adásába, sőt döntőjébe is bekerültek, ahol 
„A legjobb határon túli előadó” különdíját nyerték el.

Sikerükhöz gratulálunk, és bízunk benne, hogy céljaikat jól szol-
gálja majd a Kocsérról származó jármű.

Digitális eszközök
Az önkormányzat jóvoltából két televízióval és két laptoppal 
gyarapodott kocséri óvoda eszközparkja.
Az eszközök egyrészt új lehetőségeket biztosítanak a gyerekek 
korszerű oktatására és a hasznos időtöltésre, másrészt meg-
könnyítik az óvónőknek adminisztrációs és tanügy-igazgatási 
feladataik ellátását.

Anyakönyvi hírek:
2020. augusztus 25-től 2020. szeptember 15-ig

Születés:
Utasi Olivér (Szőke Rita és Utasi Miklós)

Házasságkötések:
Kurgyis Gergő – Hajagos Enikő
Oláh Viktor – Szaszkó-Bogár Nikoletta
Szabó Márk Krisztián – Bimbó Mónika Irén
Vágó Tibor – Tajti Éva

Haláleset:
Gara Béláné (szül.: Gáspár Valéria, 1933.)

Babák köszöntése
Rendkívüli év az idei, a megváltozott viszonyok sorra írják át 

terveinket. Elmaradt az augusztus 20-i ünnepség, és most már biz-
tos, hogy szüreti bál sem lesz, ahol sort keríthetnénk Kocsér legif-
jabb polgárainak köszöntésére.

Hriagyel Csaba polgármester és Bodnár András alpolgármester 
személyesen keresi majd fel otthonukban a 2019. augusztus 20. óta 
született kisgyermekeket, hogy jókívánságaik mellett átadják ne-
kik az önkormányzat ajándékát.

A 2019. augusztus 20-óta (lapzártáig) született gyermekek:
Bozsik Tamara, Beregszászi Zsombor Matteó, Szóláth Levente, Pá-
linkás Luca, Lázár Tamás Nimród, Béja Boglárka, Hriagyel Bíbor-
ka, Szabó Martin, Mészáros Csenge, Utasi Szilárd, Tóth Alexandra 
Lia, Megyesi Nara Rozália, Csongár Janka Lia, Nagy Noel, Móró 
Benett Zoltán, Fodor Marcell, Mocsai Léna, Fekete Benett, Bene 
Szófia Mia, Radics Éva, Mészáros Kevin Zoltán, Utasi Olivér

100. születésnap
2020. augusztus 28-án ünnepelte 100 születésnapját Jónás 
Istvánné Marika néni.

Magyarország kormánya nevében Orbán Viktor miniszterelnök is 
tiszteletét fejezte ki ezen a jeles eseményen egy emléklap formájá-
ban, melyet Hriagyel Csaba, Kocsér község polgármestere adott át 
saját jókívánságaival együtt az ünnepeltnek.

Az oldalt összeállította H. M.

KÖZÉLET
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Beszélgetés a 100 éves Jónás Istvánné Marika nénivel
A Kinizsi utcába befordulva jobbról takaros házhoz ér-

kezve rendezett virágos, pedáns tisztaságú udvar látképe 
fogadott. A kisajtóban a szomszédasszonnyal, Katikával ta-
lálkoztam, aki éppen a szokásos napi látogatásából indult 
haza. De már a nyomában érkezett is Éva asszony - aki a ta-
lálkozót szervezte – és invitált beljebb. A lakás bejáratánál 
feltűnt a házigazda Marika néni, aki rögtön felismert és kér-
te, kerüljek beljebb. Az előszobából, ahonnan a konyha és a 
fürdőszoba nyílik rögön a lakószobába mentünk, ahol helyet 
foglalva a nyitott ajtón az utcai „tiszta” szobába láthattam. 

A személyes gratulációt követően, az első kérdésemmel 
Marika néni hogyléte felől érdeklődtem

– Köszönöm szépen jól vagyok, de ha igazat akarok mon-
dani 18 éves koromban jobban éreztem magam – mondja el 
igen jó kedélyűen.

– A mindennapjai hogyan telnek?
– Hát telik, elgyüszménkelek az utcán meg az udvaron. Ak-

kor jönnek a barátnőjeim, de már nem igen vannak, mert az 
ilyen idősek már húsz éve elmentek, de azért szeretnek, akivel 
szoktam beszélni. Szeret itt a Katika szomszédom, a Juhászné 
Erzsike, a Kőházi Erzsike, meg hát mindenki.

Emlékszik Szőke Ferencnére, aki mindig mondta: „Marika 
néni majd csak meghal, de mi lesz énvelem?” De már tizen-
két éve halott. 

– Tessék mondani hol született, hány testvére volt, kik 
voltak a szülei és mivel foglalkoztak?

– Kocséron születtem 1920. augusztus 28-án. Én voltam a 

legutolsó (legfiatalabb) Apám a katonaságban volt, hazaen-
gedték szabadságra, engöm meg itthon felejtett. A szentkirályi 
út mellet, ahol a Jézuska (kőkereszt) van, mert a nagyapám 
földje ott volt, és az anyám oda járt ki velem imádkozni. En-
nek emlékére tíz évvel ez előtt felújíttattam, rendbe tetettem, 
és Hajdú Jenő apát úr fel is szentelte. 

– Hány testvére volt Marika néninek?
– Nekem három, egy lánytestvérem és két fiú Pista, aki a 

Kossuth L. utcában, Gábor Szentkirályon lakott, Veronka nő-
vérem ő bizony már régen meghalt. 

– Azt ugye tudjuk hány gyermeke van ezért azt kérde-
zem. Mennyi unokát, dédunokát számlál, ha mindegyik 
meglátogatja?

– A hat unokámtól, kilenc dédunoka van – segít számba 
venni Éva lánya.

– Hova tetszett iskolába járni?
– Szentkirályon a vágóköri iskolába, ott jártam három évet, 

mert ide mentünk föl az iskolába a Vágókörtől a nagykőrösi 
határig. Történt egyszer, hogy beültem a padba – abban az 
időben minden csütörtökön hozták a papot kocsival a gazdák 
– és én olyan „hatalmas nagy” lány voltam, hogy az államig 
ért a pad. Látom a kezit a papnak ahogy int, hogy „Te mé’ 
nem ász fő’?” Montam, hogy de hát állok, emlékszem akkor 
pénz kaptam tőle.

– A fiatal, nagylány évek hogyan teltek?
– Énnekem majdnem gazdaságot köllött vezetni, mert én 

szántottam, vetöttem, a vetőgép kormányát – hatvankét hold 
földön gazdálkodtunk – én fogtam, mert a testvéröm katona 
volt. A kaszát is meg köllött fogni mert haladni is köllött – su-
ta voltam és így Pista fente mög a kaszát is. Aztán hordtam a 
kévét kocsival, oszt adtam föl az asztagra - mert akkor az volt 
–, leestem a vendégoldal és a kocsioldal közt, és nem tört el se 
lábam se kezem, raktam tovább. Ősszel mög szántani köllött, 
oszt aszonta az apám, hogy – 21 hold föld volt, Szentlőrin-
cen még 21, de azt csak béreltük – szántsad kislányom a bejá-
rásnak ezt a felit. Én kezeltem a lovakat, hajtottam, etettem, 
ápoltam őket.

INTERJÚ
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– Nehéz kiválasztani az elmúlt száz év történéseiből azt 
az emlékezetes esetet, amelyikre szívesen, szeretettel gon-
dol vissza?

– Akkoriban a nagylány még nem igen volt, mert háború 
volt, meg ez meg az volt. Én meg ilyen ’hatalmas’ darab vol-
tam. Akkor divat volt a kukoricafosztás, otthon az udvaron, 
ahol főtt kukoricát és kalácsot készítettek a munkáskezeknek. 
A Vecsei szomszédnál voltunk így fosztáson, én a magam fa-
miliájával ott ültem a hatalmas kemence padkáján a gyere-
kekkel, az ilyen semmit érőkkel. Láttuk, hogy a faluból jön egy 
lámpás biciklis, és az ott lévő nagylányok tudni vélték, hogy 
az a Jónás, aki éppen szabadságon volt a katonaságtól. Én el-
gondoltam magamban, mögnézem én ezt az embört, hogy ez 
ennyire közismert a lányok között. A jó zenére a legények és a 
lányok hamar táncra perdültek, de egyre többen magukat le-
gyezve ültek le pihenni. Én elém is oda ált egy koma – Szabad? 
– azt mondta én még nem szoktam táncolni, nem is tudok. 
Azt mondta, ő majd megtanít. Nem mentem. De ő megfogta 
a kezemet és húzott kifelé, mondván őneki ne adjak kosarat 
hiszen tud ő még oldalkast kötni féderes kocsira is. 

Itt beszélték meg az első találkozót. Ez a legközelebbi ta-
lálkozás fél év múlva a gazdaköri mulatságon történt, ahol 
elcsattant az első csók, amelyet, mint miden tisztességes lány 
pofonnal honorált. Komolyra a következő őszön vált a kap-
csolatuk, ahol a „Jónás” megkövette Marika nénit.

– Közben jött a háború és besorozták, messziről írogatta a le-
veleket, amit anyukám rendre elégetett, mert másik férjet szán-
tak nekem. A front átvonulása után hazaszökött Budapestről, 
és akkor találkoztunk ismét. Akkor azt monda, hogy sem élve 
sem halva másé nem lehetek. A szülői fenyegetés elől meg akart 
szöktetni, de mondtam neki én nem csinálok csúfot a családom-
ból, sem magamból, csak ha az esküvőt elintézi akkor megyek 
el vele. Meg is érkeztek a testvérével lánykérőbe hozzánk, ahol 
nem adtak választ, sőt még hellyel sem kínálták őket, ekkor a 
leendő uram kifakadt és azt mondta: ide se teszem be többet a 
lábam. De azért kijárta az esküvőnket, ki volt tűzve a nagy nap. 
Én otthonról egy kopott, piros kiskabátban mentem a templom-
ba, ahol Lesnyovszky Armand esperes összeadott minket 1945 
szeptemberében, mondván: ha lesz, majd adtok egy kenyeret 
adományként. Az esküvői vacsorára megérkeztek a szüleim, 
akik akkorra elfeledték ellenkezésüket és áldásukat adták ránk. 

Nagyon szép életünk volt, lött családunk három. Kettő vélet-
lenül lött, egyet még akartunk, hogyha az véletlenül gyerök lösz. 
Szépen gyarapodott a gazdaság is A szövetkezetnek hizlaltunk, 
ehhez kisebb sertés telepet építettünk a nagykőrösi határhoz kö-
zeli IV. dűlőben lévő tanyámhoz, mert közben rám hagyták az 
anyósomék a tanyájukat. Én a tsz-ben, a varrodában dolgoz-
tam a férjem 1982 tavaszi haláláig. Közel negyven évi házasság 
után hagyott itt. Ekkor ősszel én is nyugdíjba mentem, többször 
próbálkoztam a nyugdíj mellet munkát vállalni, de a gyereke-
im eltiltottak tőle, mondták: tán nincs elég pénzem, mert akkor 
adnak csak ne tegyem csúffá őket, hogy vénségemre dolgoznom 
kell. A tanyát eladtam a Medvegy Pistának és megvettem ezt 
a lakást. Igaz, hogy ólak nem voltak, de a testvéreim építettek 
hozzá, ahol jószágot nevelhettem még itthon is.

– Tudna-e valamit nekünk mondani arról hogyan élhe-
tő meg ilyen jó erőben egészségben ez a nagyon szép élet-
kor?

– Soha nem tört el semmim, se kezem, se lábam, komolyabb 
betegségem sosem volt, mindig egészségesnek érzem magam, 

talán ez az egyik ok, amiért megértem a száz esztendőt. Ne-
kem három testvérem volt, férjemnek szintén három, én soha 
nem vesztem össze egyikkel sem, haragosom tudtommal so-
sem volt, most sincs. Habár édesapám kilencven éves korában 
halt meg, az ő anyja 101 évet élt. Az egyik onokatestvérem 
augusztus 16-án töltötte a száz évet. 

Szép életem volt, igazán nem panaszkodhatok semmire. 
– Kívánom, hogy nagyon sokan érjék meg ezt a kort 

ilyen testi és szellemi képességek birtokában.

Kikísér, és közben körbe vezet a lakásban bemutatva a 
jeles születésnapjaira kapott ajándékokat, és amire nagyon 
büszke: a szobanövényeit, amiket maga ápol, gondoz nap 
mint nap megöntözve azokat, mert „munka nélkül nem tud 
meglenni.” 

Utasi Imre
Köszönet Szarvas Sándorné Évának és Szarvas Évának a riport elké-
szítésében tett fáradozásaikért.

INTERJÚ
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A szertartás ünnepélyességét a Juhász Anikó és Sági Lajos vezet-
te énekkar biztosította. A szentmise végén Bugyi Lászlóné Klárika 
néni és Szécsi Gabi néni közreműködésével megkapta a 19 elsős 
diák az iskolai nyakkendőt. Majd Gévai Imre bácsi bátorító sza-
vai és Sági Anikó igazgatónő tanévnyitó gondolatai után Hernádi 
László plébános atya áldásával indultak neki, hogy átlépjék az is-
kola küszöbét.

(fotó: Pintér Márta, Mészáros Ervin)

Balogh Dominik, Bárány Jázmin, Burai Noel, Csató Dóra Edina, 
Eszenyi Ákos, Habon Hanna, Habon Kristóf, Horkai Viktor István, 
Járvás Lili, Kullai Hanna Bianka, Mezei Virág, Módra Piroska, 
 Molnár Márkó Ferenc, Nagy Bence, Németh Zoé Csenge, Pityi Ri-
chárd Benjámin, Ragó Roland Ádám, Szabó Natália, Szilágyi Viktó-
ria Csilla, Zöldi Orsolya.

Reményteljes tanévnyitó

Augusztus 31-én hétfő délután tartotta tagiskolánk tanévnyitó 
szentmiséjét – korlátozott keretek között.

Az oviból az ötödikesek kísérték a kis elsősöket a templomba, 
ahol a szentmisén csak ők, az elsősök szülei és a pedagógusok ve-
hettek részt a járványhelyzet miatti biztonsági intézkedések okán.

Tornatábor – kifulladásig
Augusztus végén – immár hagyományosan – tornatáborral ké-

szültek Molnár Zsuzsa néni tanítványai a tanévre. Csakhogy most 
– a vírushelyzet miatt – fél év szünet után. Így aztán Zsuzsa néninek 
és segítőjének, Hriagyelné Balla Vera néninek nemcsak a technikai 
elemekre, de az erősítésre, a nyújtásra, (olykor a fogyasztásra) és a 
korábban tanult elemek ismétlésére is figyelmet kellett fordítania.

De a lányok lelkesen és eredményesen gyakoroltak a torna-
csarnokban augusztus 24. és 28. között a Váci Egyházmegye támo-
gatásával megvalósult táborban, és a kis házi bajnokság során már 
ismét szép gyakorlatokat mutattak be – hajlékonyan, koncentrál-
tan, kecsesen!

Majdnem fél év után..
Újra együtt szólt a Glória!

Az iskolai énekkar augusztus 30-án szombaton tartotta a tanév el-
ső énekkari próbáját Juhász Anikó néni vezetésével, hogy a tanévnyitó 
szentmisén már felzendüljön a hangjuk.

A próbának Marion és Richard tanyája, kertje adott otthon, ahol 
nem csak a hangszálaikat porolták le a kórustagok, de a munka mellé a 
szép kertben hűsítő szórakozás is járt. A tornász lányok is itt tartották 
táborzáró programjukat Molnár Zsuzsa nénivel. Sági Lajos bácsi pedig 
nem csak az énekkar szentmise zenei kíséretét irányította, de a meden-
cézés alatt nagyszerű hangulatú zenékkel tette hangulatossá a délutánt.

SULI HÍREK
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Természetbarát al-
kotótábor zajlott az 
iskolánkban augusz-
tus 24. és 28. között. 
Szécsi Gabriella és 
Szijné Fajka Ágnes 
tanítónők vezetésé-
vel túrázott, madará-
szott, festett és agya-
gozott a közel húsz 
résztvevő.

Első nap Vincze 
Tibor természetvé-
delmi őr vezette a 
felfedező gyalogtúrát 
a Kőrös-ér mentén. 
Csütörtökön pedig 
Fajka József művészetterápiás foglalkozás-
sal varázsolta el a gyerekeket.

Közben születtek agyagban levéllenyo-
matok és színes varázs madarak is Gabi né-
ni és Ági néni vezetésével a lelkes gyerekek 
keze munkája nyomán.

A zárónapon pénteken Szolnokra kirán-
dult a csapat, ahol a Bagolyvár Vadaspark-

ban szakavatott vezetőkkel ismerkedtek a 
hazai és egzotikus állatokkal, majd az erdei 
játszótéren próbálgatták az ügyességüket, 
végül a belvárosban fagyival a kézben át-
sétáltak a Tiszavirág gyaloghídon a Tisza 
fölött.

Köszönjük az Önkormányzat és Feri bá-
csi segítségét, valamint a Váci Egyházme-
gye anyagi támogatását.

Jómadarak a Bagolyvárban A biztonság érdekében
A vírushelyzet miatt az iskolában 
a tanévkezdéskor több változás is 
életbe lépett, Gévai Imre tagintéz-
mény-vezető tájékoztatása szerint 
ezek közül a legfontosabbak:
•  szülő csak ez előtérbe léphet be, szá-

mukra a maszk viselése és a kézfertőt-
lenítés kötelező,

•  minden reggel hőmérséklet-ellenőr-
zés történik,

•  csak egészséges és tünetmentes diák 
mehet iskolába,

•  ülésrend meghatározásánál az egymás 
közti minél nagyobb távolság kialakí-
tása a cél,

•  fokozott és gyakori a termek, bútorok 
fertőtlenítése, 

•  a számítógépek billentyűzetének fer-
tőtlenítése minden osztály után meg-
történik,

•  a kisbuszon kötelező a szájmaszk a ta-
nulók számára,

•  átmenetileg mellőzik a pedagógusok a 
páros és csoportmunkára épülő, kon-
taktust igénylő feladatokat, módszere-
ket,

•  elmarad a Gábor Áron Hét és a szüreti 
felvonulás,

•  határozatlan időre elhalasztották az 
erdei iskolát és a Határtalanul Prog-
ram keretében tervezett erdélyi utat,

•  a szülői értekezleten megtörtént a fel-
készülés a digitális oktatásra történő 
esetleges átmeneti átállásra.

Mindezt annak reményében, hogy ezek 
az intézkedések elegendőek lesznek a 
vírus terjedésének korlátozására, és za-
vartalan lesz a tanítás az új tanévben.

Tündérkerti hírek
A 2020-2021-es nevelési 

évet tiszta, esztétikus kör-
nyezetben, – a jelenlegi jár-
ványügyi készenlét idején 
alkalmazandó protokollnak 
megfelelően – a gyerme-
kek fogadására felkészülve 
kezdte meg az óvoda alkal-
mazotti közössége.

Szeptember 1-jén hosszú 
idő után végre benépesült 
óvodánk minden csoport-
szobája. Egy héttel később a 
Tündérkert Óvoda új kis la-
kói is megérkeztek. Az első 
nehéz napok után zökkenő-
mentesebbek lettek a regge-

lek, a gyerekek egyre nagyobb örömmel fedezik fel Tündérkertünk 
meglepetéseit.

Igyekszünk számukra szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört 
teremteni annak érdekében, hogy pozitív érzelmekkel töltsék majd 
óvodás éveiket.

SULI ÉS OVI HÍREK
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VI. Kutyakaparó Futófesztivál

Betyár jó futás volt!
Szeptember 12-én szombaton délután ritka élénk volt a forga-
lom a Kutyakaparó csárda körül, autók sokasága kanyarodott 
be a sokat látott csárda elé. A magyarázat egyszerű: a VI. Kutya-
kaparó Futófesztivált rendezték aznap.
A hagyomány szerint március15-én lett volna az esemény, 450 ne-
vező volt akkor, de a vírushelyzet miatt tavasszal már nem lehetett 
megrendezni a kocséri futást. 
– Azt én javasoltam a szervezőknek – mondta Hriagyel Csaba pol-
gármester –, hogy a biztonság miatt legyen a rajt és a cél is a Kutya-
kaparó. Így nem jön be a mezőny a faluba, és nem is kellett buszra 
szállni, ami a legveszélyesebb a vírus miatt. Itt pedig hőmérsékletet 
mértünk, kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, a segítők maszkot vi-
seltek és a távolságot igyekeztek tartani a résztvevők. Kifejezetten 
törekedtünk a biztonsági szabályok betartására. Talán csak a rajt-
vonalon nem tartották be a futók az ajánlott távolságokat.

– Közel 250 futó sorakozott fel a rajthoz – ezt már Venyingi Zol-
tán, az egyik főszervező teszi hozzá. – Három rajt volt, először a 
10 km-esek indultak el pontban 2 órakor, majd az 5544 méteres 
mezőny, majd újabb 10 perc múlva az 1848-as futók – Fele úton 
volt mindhárom távnál a fordító, még a 10 km-esek is csak megkö-
zelítették a falu határát. Örülünk, hogy ennyi résztvevővel sikerült 
megrendezni a futófesztivált. Azt gondolom, a mozgás, a szabad 
levegőn való időtöltés mindenképpen segít abban, hogy el tudjuk 
viselni a hétköznapi korlátozásokat. Öröm volt ennyi mosolygós 
embert látni! Sok-sok visszatérő ismerős van már, jó látni azt is, ha 
valaki régebbi kutyakaparós pólóban áll rajthoz.

A pákozdi csata (1848. szept. 29.) kapcsán született ez a Petőfi-vers, 
ez is eszünkbe jutott:

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, 
Seregének seregünk nyomába’, 
Megrémülve fut a magyar hadtól; 
Magyar hadban egy vén zászlótartó. 
  
Ki az a vén zászlótartó ottan 
Olyan tüzes lelkiállapotban? 
Szemem rajta kevélyen mereng el: 
Az én apám az az öreg ember!
…. (Petőfi: A vén zászlótartó)

A keresztlányom kecskeméti, ő már 
nagyon sokszor itt volt, és ő hozott el. 
Én már olyan öreg vagyok, hogy már 
ő gyámolít engem. Mióta csak ez az 
internet van, azóta én már nevezni 
sem tudok, csak ha ő segít. – mondta 
mosolyogva a Cegléd tévé riporteré-
nek a 82 éves Feri bácsi, aki az előző 
hétvégén Budapesten félmaratont 
futott, és korosztályában az első lett! 
– Idén nagyon nehéz volt megcsinál-
nom, a sok kimaradt verseny nagyon 
hiányzott. Azok doppingolnak engem, 
nem az edzés, nem az, ha elmegyek 

futni egyedül két órát, hanem ha el tudok menni egy versenyre, ha itt 
tudok lenni a fiatalok között. Ezért nagyon örülök, hogy itt lehetek.

Richter Ferenc, 82 éves, Budapest

SZERVEZŐK, KÖZREMŰKÖDŐK
Fővédnök: Földi László országgyűlés képviselő
Szervezők: Venyingit Zoltán, Venyingi Fanni, Venyinginé Tajti Erika, 
Gévai Imre
a Polgármesteri Hivatal dolgozói – Hriagyel Csaba polgármester irá-
nyításával, Tóth Ferenc, Tóthné Héda Mária, Godó József, 
Szelei László törzszászlós és a polgárőrök
Szekeres Viktoria és a First Step futócsapat Ballószög
Pesti Gerzson drónfelvételek, Vikor Enikő, Pintér Márta – fotó
Damó István grafikus
Molnár Zsuzsanna, Juhász Anikó, Tajtiné Kasza Anikó, Mészáros Er-
vin, Kupor Tamás, Járvás László – az iskola dolgozói
Technikai feltételek: Csőke Miklós, Ádám Zoltánné, Urbán Attila, 
Marika néni – KUTYAKAPARÓ csárda!
A rendezvény a Pest Megyei Önkormányzat pályázati támogatásával való-
sult meg (Pest megyei kistelepülési kulturális rendezvények szervezéséhez).

SZABADIDŐ
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Nálunk minden kicsit másképp 
volt, Kocséron nem célegyenes van, 
hanem célkanyar! És micsoda haj-
rák voltak! Mindent beleadó csöpp 
kislányok, sokat látott nagypapák, 
minden lélegzetvételért megküzdő 
anyukák, együtt beszaladó családok 
– mindenkinek szeretettel gratulá-
lunk, aki megküzdött a kilométerek-
kel, a hosszú egyenesekkel, a hőség-
gel és a szomjúsággal, a vírussal és a 
fáradtsággal. A célfotók azt sugall-
ják, érdemes volt!

Célba érni sokféleképpen le-
het...
Berobbanni, bekocogni, be-
sprintelni, betámolyogni, be-
kóvályogni, beporoszkálni, 
bezuhanni, átszáguldani a cél-
vonalon, hajrázva, levegő után 
kapkodva, csillagokat látva, 
beszédülni, beszaladni, be-
kúszni, talán még befutni is... 
Láttunk aznap néhány módot! 
Mind megérdemelte a tapsot!

Fotó: Pintér Márta, Vikor Enikő, Szécsi Gabriella
Az oldalt összeállította: Gévai Imre

Egyszerűen nagyszerű volt nálatok minden!
Remekül éreztem magamat. Minden a helyén volt, régen találkoz-
tam ennyi kedves, vidám emberrel egy helyen.
Akihez szóltam, azok barátságosak voltak, a szervezők segítőkészek. 
Még a lyukasztót is megígértétek legközelebbre a startszámhoz.
Szívből gratulálok, kihoztátok ebből a nem könnyű, korlátokkal 
teli időszakból a maximumot. Örülök, hogy a barátnőmék ilyen 
szuper kis helyre költöztek. Hajrá Vidék!

(Facebook-bejegyzés – Kor Rita)

A Kutyakaparó Futófesztivál 
támogatói
Bodnár András alpolgármester 
Király Csaba és Király Zsolt 
vállalkozók (Energorex Kft.)
ifj. Galgóczi Gábor (A mi kis 
falunk Élményműhely)
Magyarvíz Kft. – Lajosmizse, 
Szarvas Sándorné Éva – keres-
kedő
Pálinkás Gergő (ReGe Acél 
Plusz Kft) 
Csőke Róbert vállalkozó, 
Oláh Pálné kereskedő 

SZABADIDŐ
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A Polgárőrség hírei
A Kocséri Polgárőr Egyesület, mint ahogy az előző években is, 

úgy most is a biztonságos lebonyolításhoz szükséges létszámmal 
vett részt a VI. Kutyakaparó Futófesztivál lebonyolításában. A fu-
tók biztonságát maximálisan szem előtt tartva zártuk és tettük a 
gépjárműforgalom elől hosszabb rövidebb időre elzárt területté a 
Kőröstetétleni út Kutyakaparó Csárda és Kocsér közötti szakaszát. 

Lezártuk az érintett szakaszon található dűlőutak és a Kőröste-
tétleni út kereszteződéseit, az érintett szakaszon lovas és kerékpá-
ros polgárőrök vigyáztak a biztonságra.

Természetesen amikor ez a fajta sport tevékenység és a közúti 
gépjármű közlekedés egy helyre esik, mint ebben az esetben is, 
akadnak konfliktusok, elégedetlenkedő gépkocsivezetők. Ennek a 
konfliktus helyzetnek, a minden résztvevő által elfogadható meg-
oldása várt a Kocséri Polgárőr Egyesület tagjaira és a biztosítás-
ban részt vevő Maczej Ferenc r. ftőrm, valamint Győri Gábor r. 
zls. Urakra. Pár nappal a rendezvény után és olvasva a futófeszti-
válon részt vevők hozzászólásait, azt hiszem kijelenthetem, hogy a 
feladatot megoldottuk. Pár perces korlátozással ugyan, de az úton 
közlekedők is tovább haladhattak és a futók is biztonságban voltak.

Mint a Kocséri Polgárőr Egyesület elnöke köszönöm a biztosí-
tásban részt vevő polgárőrök, rendőrök munkáját, a futófesztivál 
szervezőinek, résztvevőinek, valamint az érintett szakaszon közle-
kedő gépkocsivezetők türelmét.

Szelei László
Kocséri Polgárőr Egyesület elnöke

Népköri hírek
Egy szép augusztus végi napon a hagyományos országjáró ki-

rándulásunkra indultunk.

Az idei úti cél a Dunakanyar, ezen belül Zebegény és Szentend-
re. Kihasználva a MAHART kedvezménye hajójáratát Visegrádról 
egy gyönyörű panorámájú, egy órás hajóút út után érkeztünk meg 
Zebegénybe. Csöndes, zegzugos utcás kedves kis település.

A hajóállomásról rövid séta után érkeztünk meg a híres építész 
Kós Károly által tervezett Havasboldog asszony katolikus temp-
lomhoz, amely a XX. századi magyar templomépítészet egyedül 
álló emléke. A templom magán viseli a tervező erdélyi gyökere-
it. A háromhajós belsőtér középkori hatást idéz. A berendezést is 
Kós Károly tervezte. Jelentős iparművészeti alkotás a szószék, az 
oltár, a keresztelőkút és az ablakok üvegfestményei. Tovább sétálva 
egy rövid emelkedő után megérkeztünk a zebegényi országzászló 
és hősi emlékműhöz, amely a falu fölé magasodó Kálváriahegyen 
található, ahonnan festői kilátás nyílik a Dunakanyarra. Néhány 
lépésre innen a Kálváriahegy egy távolabbi pontján a Kós Károly 
kilátóhoz érkeztünk, amely nagyon érdekes építészeti remekmű. 
Szemből egy római őrtoronynak látszik, a kilátó alsó része székely-
kaput formáz, míg oldalról egy-egy templomra hasonlít az épít-
mény. Mellette egy 1853-ban épült kápolna áll melytől a Kálvá-
ria stációi mellett leereszkedve az ország egyik legszebb temetőjét 
érintve érkeztünk vissza a faluba. Az ezt követő szabadprogram 
keretében meg tekinthették az érdeklődők a Szőnyi István és a ha-
józási múzeumot is. Hazafelé megálltunk Szentendrén, kellemes 
séta után a híres Szamos Marcipán Múzeum és cukrászda volt az 
úti cél. Az ország első marcipánokat bemutató múzeumában meg-
ismerkedhettünk a cukrászat remekműveivel, esküvői tortákkal, 
rajzfilmfigurákkal és más hírességekkel is. A cukrászdában hu-
szonöt féle torta több tucat különféle sütemény, fagylalt és kávékü-
lönlegességek között válogathattunk.

Egy nagyon szép, hangulatos, nyugalmas, élményekkel teli ki-
rándulás után érkeztünk haza.

Bodnár Andrásné, a Népkör elnöke

NAGYKŐRÖSI NYOMDÁBA keresünk műszaki 
beállítottságú, egy fő férfi munkaerőt, 

betanított munkakörbe, papíripari gépek 
kezelésére. Egy műszakos munkarend. 

Érdeklődni: 06/20/910-9848
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

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: 
06-20/229-3523

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.

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.

Önkormányzati Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszám: 06-53/359-080
Fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs minden hétfőn 10-12 
óra között tart ügyfélfogdást.

Ügysegéd
 Pető Ákos minden hónap páratlan 
hetének keddjén 8-13 óra között tart 
ügyfélfogadást.

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: 
 Osbáthné Rauscher Erika
06-70/599-8395.

2020. október 05–09-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Fokhagymakrémleves Grízgaluska leves Lencseleves
füstölt csülökkel Köményes leves Nyírségi gombóc 

leves
Pirított csirkemell

Gombamártás
Párolt rizs

Baboshús Rizskoch
Húsos paprikás 

krumpli
Csemegeuborka

Prézlis tészta

2020. október 12–16-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásleves Borsóleves Zöldség leves Szegedi gulyás Lebbencsleves

Bácskai rizseshús
Almapaprika

Bakonyi húsgombóc
Spagetti Rakott karfiol Krumplis tészta

Csemegeuborka

Sült oldalas
Paradicsomos 

káposzta

2020. október 19–22-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Reszelt tésztaleves Burgonyaleves Legényfogó leves Rizsleves

Székelykáposzta
Tejföl

Kínai édes savanyú 
csirke

Párolt rizs
Mákos-diós hajtott Sárgaborsó főzelék

Májpástétom

2020. október 26–30-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Húsgombócleves Tárkonyos raguleves Tarhonyaleves Karfiol leves Gyümölcsleves

Zöldborsófőzelék
Csibefasírt

Öreglebbencs
Csemegeuborka

Paradicsomos 
húsgombóc

Csirkepörkölt tészta
Cékla

Rántott hal
Burgonyapüré
Körtebefőtt

A szükség szerinti étlap változásért előre is elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük! 
Menü 730 Ft-os áron rendelhető 3 munkanappal korábban a konyhán személyesen, vagy a 20/238-7402-es telefonszámon.
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: 
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 Ft 
Tel.: 06-20/369-3687
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 alkal-
mas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 négyszö-
göl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri csere is lehetséges. 
Tel.: 20/5635-053
Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás lakható tanya + 7 ha föld 
eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt terítők 
valamint kézimunkacérnák eladók! Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. 
u. 41. 06-20/359-3590

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

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor. Ugyan-
itt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4 kerekű 
mopedbe való, szintén eladó. Érdeklődni a 359-953-as 
telefonon lehet.
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.: 06-20-350-4023

Mi Kis Falunk ÉlményMűhely

Várjuk az igazi kocséri ételek 
receptjeit! Akinek van ilyen 
a tarsolyában, az ossza meg 

velünk és mi közöljük azokat 
a Kocséri Híradó hasábjain!

A recepteket a  
kocseriamk@gmail.com  

e-mail címre várjuk!


