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A Brenda Optics Kft. ezúton üdvözli a helyi lakosságot.
Köszönjük a lehetőséget, hogy telephelyünk az Önök 
falujában helyet kapott. 
Kínálunk Önöknek munkalehetőséget cégünknél.

MUNKALEHETŐSÉG!
Épp munkát keres? Mi tudunk segíteni! Családias kör-
nyezet, jó kollégákkal várunk Téged is sok szeretettel 
kis csapatunkba.
Cégünk finomoptikai termékeket gyárt. Napi 8 órás 
bejelentett munkaviszony. Reggel 7 órától délután 
15.30 óráig szóló munkaidő.
Várjuk jelentkezésed fényképes önéletrajzzal akár pá-
lyakezdőként is a Kocsér, Kossuth L. u. 2. szám alatti 
telephelyünkön.
Tel.: 06-30/336-2478 vagy 06-30/737-8962
E-mail:  info@brendaoptics.com
Továbbá karbantartó munkakörbe is várunk jelentke-
zőket.

A Kocséri Híradó következő számában egy hosszabb írást ol-
vashatnak majd a Brenda Optics Kft-ről.

A forradalom ünnepén
Az idei évben – mint az idén már annyiszor – rendhagyó mó-

don ünnepeltünk. A megszokottól eltérően nem a Művelődési 
Házban emlékeztünk az 1956-os forradalom eseményeire, hanem 
szabadtéren, fáklyás felvonulással róttuk le tiszteletünket a forra-
dalom áldozatai előtt.

A fáklyás menet előbb a Szent István térről a temetőbe vonult, 
ahol Gévai Imre beszédét követően megkoszorúztuk Utasi Ilona 
sírját, aki az 1956. október 27-i tiszakécskei sortűzben lelte halálát.

Miután a menet visszatért a II. világháborús és 1956-os hősök 
tiszteletére állított emlékműhöz, az általános iskola kamarakóru-
sának műsorát követően ünnepi koszorúzás következett.

A községi önkormányzat és a Kocséri Népkör helyezte el ott az 
emlékezés virágait.

A megemlékezés végén az emlékmű mellett letűzött fáklyák fé-
nyénél rótták le a megjelentek kegyeletüket. H. M.
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A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:
Toldy Ferenc Kórház és 

Rendelőintézet
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
tel.: +36 (53) 310-011/285.

2020. október 7–20.

A Kocséron lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 

2 év, névre szóló meghívót kapnak 
mammográfiás szűrővizsgálatra.

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Kocsér Község Önkormányzata a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó támogatás jogcí-
mén 126 erdei m3 keménylombos 
tűzifa vásárlásához kapott támoga-
tást 2.400.300,- Ft értékben.

A támogatás feltételeit és eljárási 
szabályait Kocsér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
4/2018 (XI.14.) önkormányzati ren-
delete szabályozza az alábbiak sze-
rint:

A szociális célú tűzifa támogatás 
természetbeni ellátásként adható 
annak a személynek vagy családnak, 
aki létfenntartást veszélyeztető rend-
kívüli élethelyzetbe került, idősza-
kosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal 
küzd, feltéve, ha a kérelmező

•  háztartásában az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja 
meg a 60.000 Ft-ot,

•  lakása fával fűthető. 

Az elbírálásánál – a jogosultsági 
feltételek megléte esetén – előnyt 
élvez, aki a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvény 
szerinti:

• aktívkorúak ellátására,

• időskorúak járadékára

•  települési támogatásra jogosult 
(e támogatásban részesülők kö-
zül különösen a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támoga-
tásban részesülők), valamint

•  a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben 

Tüzelőanyag támogatás
szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelő 
család. 

A tűzifa támogatás ugyanazon 
lakott ingatlanra csak egy jogosult-
nak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és a háztar-
tások számától. 

A támogatásként legfeljebb 1,5 m3 
tűzifa állapítható meg.

A tűzifában részesülő személy a 
tűzifát nem értékesítheti, nem ad-
hatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet 
a Nyársapáti Közös Önkormányza-
ti Hivatal Kocséri Kirendeltségénél 
lehet benyújtani 2020. november 
15-ig. A határidő jogvesztő.

Hriagyel Csaba 
polgármester
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Gólyahír

Nagy Noémi
(Nagy József és 
Hajagos Réka)

Balogh Doren
(Balogh Krisztián 
és Lajtos Brigitta)

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
Ingyenes lakossági 

ELEKTRONIKAI  
HULLADÉKGYŰJTÉS

Kocséron
2020. november 7. (szombat)

8 - 13 óráig
Kossuth L. utca Felvásárló-telep

A begyűjtés napján a begyűjtő pontra min-
denki elhozhatja működésképtelen, hasz-
nálaton kívüli, árammal, elemmel, vagy ak-
kumulátorral működő bontatlan állapotban 
lévő eszközeit, berendezéseit, lemerült ak-
kumulátorait!

A háztartásokban sok veszélyesnek számító 
hulladék is képződik, amelyeket nem sza-
bad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor 
elszállításuk gondot okoz.

A háztartásokban sok veszélyesnek számító 
hulladék is képződik, amelyeket nem sza-
bad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor 
elszállításuk gondot okoz.

Hriagyel Csaba polgármester

Új helyen a szelektív sziget
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szi-

get az eddig megszokott helyről áthelyezésre került az iskola hátsó 
bejáratához.

Ennek oka, hogy további új hulladékgyűjtő edények kerültek ki-
helyezésre. Kérjük figyeljék a kihelyezett táblákat.

A hulladékgyűjtő sziget rendeltetésszerű használata és környeze-
tünk tisztán tartása mindenki számára egyaránt fontos. A szabály-
talanul lerakott szemét nem csak kellemetlen látványával rontja 
közérzetünket, de környezetünkre és egészségünkre is káros lehet. 

Törekedjünk arra, hogy az újonnan kialakított sziget kulturált 
környezetben szolgálja a szelektív hulladékgyűjtés ügyét!

Hriagyel Csaba polgármester

Anyakönyvi hírek
2020 szeptember 15 – 2020 október 15.

Születés
Nagy Noémi (Nagy József és Hajagos Réka)
Balogh Doren (Balogh Krisztián és Lajtos Brigitta)

Házasságkötés
Bózsik János Sándor és Varga Regina
Juhász Ferenc és Varga Erika Nikoletta

Halálozás
Radics Kálmán (1961.)
Huszár László (1954.)
Gyigor Kálmánné (szül.: Vincze Sarolta, 1959.)
Szőke Béla (1959.)
Bojtos János Tiborné (szül.: Bálint Julianna Katalin, 1945.)
Ragó Mihály (1932.)
Rapi Kálmánné (szül.: Bognár Mária, 1931.)
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Bene Szófia Mia

Fekete Benett

Bozsik Tamara

Utasi Szilárd

Csongár Janka Lia

Sokszor leírtuk már, és sajnos anélkül is mindenki tudja, hogy 
nem hagyományos év az idei. Elmaradtak az önkormányzati prog-
ramok és sajnos még a tervezett halasztások után sem lehetett azo-
kat megtartani.

A gyermekekről azonban nem szabad megfeledkeznünk. Ők je-
lentik a jövőt, születésükkel nem csak a családnak, de a községnek is 
örömöt okoznak – egy hónapja már szászló is leng az önkormány-
zati hivatal homlokzatán, ha új kis lakója születik Kocsérnak.

Az elmúlt egy év során született babákat és szüleiket látogatta 
meg Hriagyel Csaba polgármester Bodnár András alpolgármester 
és Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna védőnő kíséretében, hogy az ön-

kormányzat ajándékát átadja nekik. A csomagban a sok hasznos 
holmi mellett megtalálható volt a Ha kicsi vagy című népi mondó-
kákat tartalmazó gyerekkönyv is, amelyet Damó István Kocséron 
élő grafikusművész illusztrált és névre szólóan dedikált a kocséri 
babáknak.

A helyi önkormányzat által vásárolt ajándékcsomag összeállítá-
sát támogatásával segítette a nagykőrösi Ezüst Gyógyszertár Kft. 
Benu Gyógyszertárlánc, a Bioderma Naos Hungary Kft. és Utasi 
Tibor kocséri egyéni vállalkozó.

Az ajándékok mellett ezzel a fotóösszeállítással is szeretnénk ked-
veskedni a családoknak és községünk minden lakójának.

Babaköszöntő

Beregszászi Zsombor Matteo Balogh Doren
Béja Boglárka

Hriagyel Bíborka
Fodor Marcell
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Lázár Tamás Nimród

Mészáros Kevin Zoltán

Nagy Noémi

Szabó Martin

Szóláth Levente

Tóth Alexandra Lia

Utasi Olivér

Pálinkás Luca
Radics Éva

Lékó Csenge

Mocsai Léna

Megyesi Nara Rozália

Nagy Noel
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Az őszi időszakban fokozottan figyelve az egészségügyi szabá-
lyokra a Népkör éli a megszokott életét.

Október első csütörtök délután a rendszeres összejövetele után 
– ahol megbeszéltük az elmúlt hetek eseményeit és a következő 
hónap programját –, tizenhárom mécsest gyújtottunk a parkban 
lévő Trianon emlékműnél az aradi vértanúk emlékére. Eközben 
csendesen elénekeltünk több Kossuth „nótát”, leróva kegyeletün-
ket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve.

Egy korábbi ötletet valósítottunk meg a kocséri Szent István 
park játszótér felőli oldalán.

A tagság által felajánlott és odaszállított őszi terményekből és 
különféle dekorációs anyagokból tetszetős őszi hangulatú fotófalat 
készítettünk a település központjában.

A Szent Kereszt Általános Iskola őszi rendezvénysorozatán 2 al-
kalommal segítettünk a programok megvalósításában, az óvodás 
és iskolás gyermekek finom falatokkal való ellátásában.

Október harmadik csütörtökjén helytörténeti sétán vettünk 
részt. Utasi Imre tartalmas előadása még nekünk is sok új ismere-
tet adott, és felidézett sok-sok kedves emléket fiatalabb éveinkből. 

Megismerhettük a Faluház, a Kultúrotthon, Balázs Jenő bácsi 
boltja, a katolikus templom, a Szent István park, és a Polgármesteri 
Hivatal történetét. Köszönjük Imre előadását, Hriagyel Csaba pol-
gármester kedves szavait és meglepetés vendéglátását.

Bodnár Andrásné, a Népkör elnöke

Őszi események a Népkörben

Tündérkerti hírek
Óvodánk programjában kiemelt szerepet kap a néphagyomá-

nyok ápolása. Az Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhe-
tően a Helytörténeti Gyűjtemény épületében Napocska csoporto-
saink három alkalommal vehettek részt hagyományőrző kézműves 
foglalkozásokon (kukoricamorzsolás, diótörés, szőlő préselés, kö-
télverés, csuhébáb készítés). Ezek az alkalmak lehetőséget adtak 

a generációk közötti kapcsolat ápolására is, mivel a gyermekek a 
Kocséri Népkör tagjainak szíves vendéglátását is élvezték (pl. házi 
készítésű kenyér, lekvár, pogácsa kóstolás).

Ezekhez a témákhoz kapcsolódtak az elmúlt időszak tevékeny-
ségei is. Kukoricaszemekből képet ragasztottunk, csutkából építet-
tünk, tökmagot válogattunk, tökházikót készítettünk.
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Élő hagyományok

Diótörők, kötélverők és szitakötők a múzeumban
Októberben pezsgés, élet költözött a Helytörténeti Gyűjtemény 

ódon, sokat látott és nemrég felújított épületébe. Kocsér Község 
Önkormányzata ugyanis vissza nem térítendő támogatást nyert 
a Magyar Falu Program „Nemzeti és helyi identitástudat erősíté-
se” című pályázati kiírás keretében – programszervezésre. 

– Szerettünk volna igazi közösségépítő, családi programokat, nyi-
tott hétvégi rendezvényeket szervezni ide a múzeumba – mondta 
el Hriagyel Csaba polgármester –, de a vírus sajnos közbeszólt. Az 
előírások miatt csak zártkörű eseményeket tudtunk szervezni, de a 
fő célunk nem változott: megbecsülni a hagyományokat, fejleszteni 
a kreativitást és az együttműködési készséget. Lehetőséget akartunk 
adni, hogy a mai kisgyerekek is átéljék egy kicsit, milyen volt a nagy-
anyáik, nagyapáik élete. Meghívtunk egy-egy óvodás csoportot, egy-
egy osztályt, és őszi munkákat próbálhattak ki itt a múzeumban. 
Kukoricát fosztottak, szőlőt daráltak, kötelet sodortak és csuhébá-
bokat csináltak. Köszönöm a pedagógusoknak, hogy a segítségünkre 
voltak, és a Népkörnek, hogy bekapcsolódtak a szervezésbe. Szerin-
tem olyan jól sikerült, hogy érdemes lenne folytatni!

Október 7-én szerdán vidám szü-
retelők és ifjú napszámosok lepték el 
a múzeum udvarát. Mészáros Ervin 
tanár úr vezetésével kukoricát fosz-
tottak és morzsoltak, valamint szőlőt 
daráltak, préseltek a tanulók. Becsü-
letükre legyen mondva, hogy az előző 
napokban maguk törték le a kukoricát 
és maguk szüretelték le a szőlőt is! Szé-
pen csordogált a must, tellett a zsák, és 
csak néhány kisebb vízhólyag keletke-
zett... A Népkör lelkes tagjaitól finom 
falatokat kaptak a napszámosok, lek-
város kenyeret, szüretes pogácsát – a 
must meg ugye folyt a sutuból...

Október 12-én hétfőn Szécsi Gabriella tanítónő vezetésével és Vá-
gó Piroska szakavatott irányításával (Kecskeméti Népi Iparművészeti 
Múzeum) a kenderfeldolgozás módjával és eszközeivel ismerkedtek 
az kocséri ovisok és iskolások. Sőt ki is próbálták az alapfogásokat: 
fontak és kötelet vertek. No persze, nem vastag, durva kenderkötelet 
lószerszámhoz, csak egy-két kis színes karkötőt. De ragyogó szépeket!

Fiúk, lányok egyaránt elmélyülten, figyelmesen dolgozgattak. 
Már-már a régi fonók hangulata elevenedett meg a falvédők és a 
régi fotók között... 

Október 19-én hétfőn ismét gyerekzsivaj töltötte be a Helytörté-
neti Gyűjteményt. A néhány héttel ezelőtti kukoricafosztás ered-
ményeként felhalmozódott csuhéból Szijné Fajka Ágnes és Szécsi 

Gabriella pedagógusok vezeté-
sével szépséges őszi szitakötőket 
készítettek a gyerekek – nagy-
nagy odafigyeléssel, festéssel, kö-
tözéssel és jókedvvel! Délelőtt az 
ovisok, délután az 1. osztályosok 
keze nyomán keltek életre a tar-
kabarka szitakötők.

Köszönjük Revuczky Bélának a felajánlott szőlőt, Besenyi Dénes 
szentkirályi gazdának a felajánlott sütőtököt, valamint az önkor-
mányzat dolgozóinak, különösen Tóthné Héda Manyinak és Utasi 
Andreának a közreműködést. A generációkon átívelő program szer-
vezésében nagy segítséget nyújtott a Kocséri Népkör is.
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Interjú Nagy István tanítóval, diakónussal

„Uram, jó nekünk itt lenni”
Lendületesen és pontosan érkezik a megbeszélt időpontra. 

Mert lendületes és pontos ember. Nagy István nagykőrösi dia-
kónus második éve a kocséri általános iskola tanítója is. Nap-
közis csoportvezető, így 4 órára beszéltük meg a találkozót a 
tanáriban, hogy a ¾ ötös buszig szót váltsunk gyerekkorról, 
hivatásról meg a kocséri gyerekekről. (A kollegiális tegeződést 
pedig nézzék el, kedves olvasók, hiszen mégiscsak egy nevelő-
testületbe tartozunk.)
– 1976-ban születtél Kazincbarcikán. A borsodi gyerekkor miféle in-
díttatást adott?

– Bánrévén nőttem fel, ez egy borsodi kis falu 1200 lakossal a 
Sajó völgyében, nemzetközi határátkelőhely. Borsodhoz és a Fel-
vidékhez kötnek a családi szálak. Anyai nagypapám családja máig 
Szlovákiában él, Rimaszombatban, Abafalván is élnek rokonok. 
Gyerekkoromban, a 80-as években gyakran jártunk hozzájuk, a 
rokonlátogatás mellett persze be is vásároltunk mindig. Egyszer 
jöttünk hazafelé, kérdezi a vámos, van-e valami elvámolnivalójuk. 
Nem, dehogy, semmi, mondta anyukám. Mire én büszkén kivág-
tam, hogy tessék csak nézni, milyen új cipőm van! Szóval kifelé 
mindig lyukas tornacipóba mentünk az öcsémmel. Befelé meg új-
ban…

Édesanyám pedagógus, falusi tanító volt Bánrévén, és máig az, 
bár már nyugdíjas. Másfél évig tanító nénim is volt, és minta kicsit 
nekem. Bár aztán műszaki középiskolába jártam Kazincbarcikára, 
hogy legyen egy „rendes” szakmám, De nem lettem műszerész, 
mert leérettségiztem ugyan, de technikumban nem maradtam, így 
szakmunkásvizsgát sem tettem, mert felvettek Esztergomba a ta-
nítóképzőbe. Édesanyám örült, bár eredetileg Sárospatakra jelent-
keztem, de oda nem vettek fel.

– Már gyerekként is központi szerepe volt életedben a templomnak, 
az istenhitnek? 

– Nem, egyáltalán nem. Édesanyám katolikus, de nem volt temp-
lomba járó, tanítónőként nem is volt ajánlatos. Annyira nem volt 
az, hogy nagyanyám kereszteltetett meg titokban a szomszéd falu-
ban, Héten - reformátusnak. Merthogy nekem mindkét nagyanyám 
református, mindkét nagyapám katolikus. Bánréve katolikus falu, 
és sok osztálytársam járt ministrálni, meg kirándultak is, és kicsit 
irigykedtem rájuk. A közösséget, azt kicsit irigyeltem tőlük.

A nagyanyám kérésére aztán konfirmáltam is 14 évesen, a rend-
szerváltás idején. Jártam rendesen felkészítőre, de közösséget ez 

nem adott, és nem érintett meg igazán. Aztán a középiskolában 
sem volt ez fontos.

A főiskolán minden megváltozott. Tanító – kommunikációs 
szakra jártam, rádiós újságírást tanultam, a Petőfi rádióba jártunk 
gyakorlatra, de akkor az esztergomi tanítóképző már katolikus fő-
iskola volt. Emlékszem, kezdetben azt sem tudtam, mit kell egy 
misén csinálni, csak néztem a többieket. Aztán lassan elkezdtem 
bejárogatni hittanos órákra, bár nem vizsgáztam belőle, de érde-
kelt. Anett nekem mondta fel a hittanos vizsgatételeket, így egyre 
többet tudtam, és egyre jobban érdekelt.
– Ha jól sejtem, feleségedet is kicsit a Jóistennek köszönheted?

– Igen, a főiskolán ismertem meg Anettet, ő tanító-hitoktató 
szakra járt. Megismerkedtünk, és egy évre rá össze is házasodtunk. 
Én harmadéves voltam, ő másodéves. A koleszben kaptunk egy 
házaspárszobát, csak mi voltunk ilyenek egyedül. Miután ’98 vé-
geztem, Nagykőrösre költöztünk. Anett kijött a főiskoláról, együtt 
tanítottunk egy évet a Babits iskolában (ma Kolpingban), majd 
polgári szolgálatos voltam egy évig. Aztán elmentem egy német 
céghez, marketingmunkát végeztem épületgépészeti termékekkel, 
de nem jött be, a kft befuccsolt. Közben 2000-ben megszületett 
Marci fiunk, aki most másodéves Szegeden az orvosin. Hétvégére 
kölcsön is kértem neki az agymodelleket a bioszszertárból.

– A gyermekvédelemben dolgoztál sokáig, milyen útravalót hoztál 
onnan? És miért váltottál?

– 2002-től dolgoztam a gyermekvédelemben. Állást kerestem 
épp, és akkor nyíltak a lakásotthonok, fejlesztőpedagógusnak fel-
vettek oda. 17 évig dolgoztam itt. Kalandos út vezetett ide, itt ra-
gadtam, beírattak képzésre is, vezető is voltam 4 évig, szakvizsgát 
is tettem. Sok nehéz gyereksorssal szembesültem. Kevés itt a si-
kerélmény, de ha volt, annak nagyon örültünk. Voltak érettségizett 
gyerekek, visszajáró diákok, akik köszönni jöttek vissza. De sok 
elutasításban is volt részem. Gyökértelenek gyakran ezek a gye-
rekek. Ugyanakkor egy búra alatt élnek, az államtól sok mindent 
megkapnak, de ezt nem érzik mindig. Sok volt az elutasítás, nehéz 
megújulni köztük minden nap. A hitem sokat segített. Azt hiszem, 
az elfogadásban sokat fejlődtem. Az empátiát ezeknek az éveknek 
köszönhetem. De egy kicsit belefáradtam, úgy éreztem váltani kell. 
– Fontos szempont volt, hogy egyházi iskolában helyezkedj el?

– Nem volt kizárólagos szempont, mentem volna állami iskolá-
ba is, mert a 17 év alatt kimerültem. De az, hogy a hittantanítást 
délelőttönként folytatni tudjam, az fontos volt nekem. Kerestem 

A nyári hittantáborosokkal Budapesten a Bazilikánál

A kevés szabadidőben gyakran kirándul a család
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állást többfelé, a kecskeméti piaristában is, de akkor ott nem volt. 
Nem hiszek a véletlenben. Hogy pont akkor volt Kocséron szükség 
napközis tanárra, ezt a Jóisten intézte.
– A diakónus – Marci fiad után szabadon – „félig pap, félig ember” 
Mi a feladata, mi a szerepe egy diakónusnak? 

– Hogy mi a diakónus? Vissza kell nyúlni az őskeresztény egy-
házhoz. A 12 apostol maga mellé vett hét hitben megpróbált fér-
fit, ők voltak az első diakónusok. Ők foglalkoztak a szegényekkel, 
adományokat gyűjtöttek és osztottak, nem az oltár mellett szolgál-
tak és nem prédikáltak, az az apostolok feladata volt.

A diakónus feladata ma is a szeretetszolgálat. Engem 2012-ben 
szentelt fel Beer Miklós püspök atya. A szeretetszolgálat a lényege, 
nem a papság, reverendát sem szoktam viselni. Családos vagyok, 
tanultam teológiát. A diakónus a pap segítője, ma már kiszolgál-
tathat bizonyos szentségeket: keresztel, esket, temethet, igeliturgiát 
tart, szentelést végez. Hitoktatok is, de az időseket is szolgálom, 
áldoztatni járok vasárnaponként házhoz, 5-6 állandó címem van, 
szívesen beszélgetek is velük.

– Hogy látod, paphiány van vagy hívőhiány? Vagy túlzás mindkét 
állítás?

– Mindkettő igaz. Azért van paphiány, mert hívőhiány van. Úgy 
látom, sajnos sok a vasárnapi keresztény. Akik nehezen megszólít-
hatók. Akik el-eljárnak templomba, de nem élik meg, nem építik 
a hitüket. Próbálkoztunk mi is családcsoporttal, imacsoporttal, de 
nehezen mozdulnak a hívők. Van egy ificsoportunk, oda néhány 
kocséri fiatal is bejár nagy örömünkre, de a fiataloknál is azt ta-
pasztaltjuk, hogy várják, hogy valaki vezesse őket, hogy valami 
legyen. Vágynak a közösségre, de valaki szervezze meg. Az önszer-
veződés nem megy. De Anettel igyekszünk ebben segíteni.
– Melyik számodra a legkedvesebb, legfontosabb bibliai ige?

– „Uram, jó nekünk itt lenni” – Péter szavai ezek, Urunk színe-
változáskor hangzik el. Mikor Jézus három tanítványt maga mellé 
vesz, felmegy velük a hegyre, és ott megmutatkozik nekik ragyo-
gásban, isteni dicsőségében.

Azt gondolom, igen, fel kell menni a hegyre, ha nehézségek árán 
is. Találkozni kell vele, Jézus Krisztussal, aztán vissza kell térni a 
földre, az emberek közé, és elmondani mindenkinek. Ez a én szen-
telési jelmondatom.
– Tavaly szeptember óta dolgozol itt az iskolában, de, gondolom, 
nem volt teljesen ismeretlen Kocsér a számodra. Mit tudtál előzete-
sen a faluról?

– Kocsért elsőként Hajdú Jenő apát úr személye kapcsán ismer-
tem meg. Hernádi László atyával együtt többször is felkerestük őt, 
ekkor sokat mesélt a faluról. Hallottam a jász ősökről, a templom-
romról, a falu programjairól, az emberekről.  Majd amikor Laci 
atya lett a plébános, akkor hetente vasárnaponként jöttem a misére 
segíteni. A templomban sok kedves emberrel találkoztam.

„(Jézus) E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy ki-
választotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre 
imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhá-
ja fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes 
és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, 
amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait 
elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mel-
lette a két férfit. Ezek már épp menni készültek. Péter így szólt 
Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lenni! Csinálunk három sátrat, 
neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy 
mit beszél. Miközben ezt mondta, felhő támadt és elborította 
őket. Féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallat-
szott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!”
 Lukács 9, 28-35

– Hogy sikerült a beilleszkedés, hogy érzed magad az új munkahe-
lyeden?

– Mivel magam is falusi gyerek voltam, így nem volt nehéz a 
beilleszkedés. Újra átéltem, hogy mindenki ismer mindenkit, min-
denki mindenkinek köszön, ha jön egy mentő, mindenki azt nézi, 
merre megy, kihez. Bánrévén, a szlovák határ melletti szülőfalum-
ban ugyanilyenek voltak a napok. Jól érzem magam Kocséron, úgy 
gondolom, befogadtak. A gyerekek mindenképp.
– Gondolom, nem én vagyok az első, aki megkérdezi: és milyenek a 
kocséri gyerekek?

– Nem, tényleg szokták kérdezni, és örömmel mondtam és mon-
dom mindenkinek: hogy itt még játszanak, labdáznak, futnak, bi-
cikliznek, csatangolnak a határban…azaz igazi gyerekek.
– Sokrétű munkát végzel itt az iskolában is: napközi, hittan, testne-
velés, technika, rajz… táborszervezés – melyik adja a legtöbb örö-
möt, sikert?

– Nagyon komplex a feladat valóban. Mégis úgy gondolom, 
hogy minden mindent átsző a munkában. Ha egy gyerek rajzol, 
fest, alkot, akkor abban benne van ő maga, a családja, a háttere. Így 
azonban nekem is őt egyben kell látnom. Pedagógusként.

Diakónusként pedig mindent átfog a hittan, hiszen mindig oda 
lyukadunk ki, hogy mit tenne Jézus, mit szólna Isten.

– Melyik volt legörömtelibb kocséri pillanat ez alatt az egy év alatt?
– Sok volt, szerencsére. Nagyon mozgalmas a falu élete. Mégis 

talán a karácsonyi ünnepséget és a nyári hittanos tábor zárónapját 
említeném, ahol a gyerekek szüleikkel együtt lehettek, ünnepel-
hettek, vendégeskedhettek, együtt örülhettek. Az ember, ha örül, 
meg akarja azt osztani másokkal, a szeretteivel. A gyerekek is csak 
erre várnak.

GI

Igehirdetés a kocséri diákoknak az Útmenti lak udvarán

Hálaének a hittantábor zárásaként



10 Kocséri HíradóKÖZÉLET

A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális Szolgáltató  
ÚJ NEVELŐSZÜLŐK jelentkezését várja.

„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben, engem fogad be” (Mt. 18,5 – Iz. 1,17)
Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára.
A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az Otthon Szociális Szolgáltató honlapján 
bővebben tájékozódhat:

www.otthongyermek.hu  és +36 1/294 64 20 telefonszámon 
Jelentkezését az otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com címre várjuk.

A nevelőszülői jogviszony 2014.01.01.-től foglalkoztatási jogviszonynak minősül.
Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az lehet, aki:

– 24. életévét betöltötte
– magyar állampolgár 
– cselekvőképes, büntetlen előéletű
–  fizikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban lévő 

nagykorú hozzátartozó is alkalmas
–  otthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására – saját 

jövedelemmel bír
–  házastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység 

folytatásához – a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja, 
tiszteletben tartja

–  a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás) eredményesen részt 
vett, tanúsítványt szerzett, vagy nevelőszülői OKJ-s képzésben 
részt vesz és a „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai” 
követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s nevelőszülő 
szakképesítéssel rendelkezik

Szeretettel várjuk jelentkezését!

Kocséri Horgász Egyesület
2020. 10. 11-én 08 óra 00 perctől 2020. 10. 11-én 14 óra 00 percig 
került megrendezésre az év első és egyben utolsó horgászversenye a 
Kocséri Horgász Egyesület Évzáró Horgászversenye. A versenyen 17 
horgásztársunk vett részt. Annak ellenére, hogy a verseny előtt tele-
pítésre került sor, egy kicsit extrémre sikeredett a verseny, alacsony 
vízállás és az időjárás sem kedvezett a horgászoknak. A kedvezőtlen 
körülmények ellenére 6 horgásznak sikerült eredményt elérnie.

6. helyezett: Kiss József  2,03 kg
5. helyezett: Tajti László 2,40 kg
4. helyezett: Vikartóczki József 3,06 kg 
A verseny legnagyobb halát, egy 3,20 kg-os pontyot Ivády Ottó fogta.
3. helyezett: Izsó Barna Zoltán 3,19 kg 
2. helyezett: Ivády Ottó 4,74 kg 
1. helyezett: Kisprumik László 6,19 kg.
Versenyen résztvevőknek gratulálunk, kitartásukért és a kifogott 
halért, valamint az elért eredményükért.

Szelei László elnök

Kocséri Polgárőr Egyesület
2020. szeptember 26-án a délelőtti órákban sajnos ismét közle-

kedési balesetről kaptunk bejelentést. A Kőröstetétlen felől köz-
lekedő gépjármű feltehetően a kelleténél nagyobb sebességgel ér-
kezett meg a Kutyakaparó Csárda előtt lévő kanyarba és a nagy 
sebesség, valamint a 3 hetes jogosítvány elég volt hozzá, hogy a 
jármű kisodródjon.

A jármű két utasa szerencsére nem sérült meg komolyabban, de 
gépkocsiban komoly kár keletkezett. A Kocséri Polgárőr Egyesület 
tagjai a mentők, a tűzoltóság és a rendőrség munkáját biztosítva, 
irányították a forgalmat. 

Szelei László elnök



Kocséri Híradó 11KÖZÉLET

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. november 02–06-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Rizsleves Brokkoli krémleves Magyaros burgonyaleves Széchenyi leves Almaleves
Tökfőzelék

Sertés pörkölt
Csirke rizottó
Reszelt sajt

Tejbegríz
kakaó szórat

Csikós tokány
Tészta

Sült hurka és kolbász, hagymás 
tört burgonya, vitaminsaláta

2020. november 09–13-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Korhely leves Tojásleves Zöldségleves Paradicsomleves Májgombócleves
Öreglebbencs
Almapaprika

Eszterházy tokány
Párolt rizs

Szárazbab főzelék
Fasírt

Csülök pörkölt, főtt 
burgonya, vegyes-vágott

Rozmaringos pulyka
Vajas tört burgonya

2020. november 16–20-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tarhonyaleves Fokhagyma krémleves Csordagulyás Reszelt tésztaleves Meggyleves
Kelkáposzta főzelék

Borsos tokány
Lecsós csirkemell

Bulgur
Szilvás-gombóc Chilis bab

Párolt rizs
Rántott szelet, petrezsely-

mes burgonya, almapaprika

2020. november 23–27-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Borsós raguleves Pecsenyeleves Sajtkrémleves Zöldbableves Csontleves
Pásztor tarhonya

Cékla
Krumplifőzelék

Sült virsli
Rántott csirkemell, ½ párolt 

rizs, ½ párolt zöldség Lasagne
Töltött káposzta

Tejföl

2020. november 30 – december 04-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tavaszi zöldségleves Paraszt nokedli leves Lencsegulyás Gyümölcsleves Betyárleves
Bácskai rizses hús
Csemegeuborka

Borsófőzelék
Csibefasírt

Aranygaluska
Vaníliasodó Rakott burgonya Káposztás tészta

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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KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Hriagyel Csaba Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.  ISSN 1789-7564

Szerkeszti: Hajagos Mária E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke útja 5. Tel.: 06-53/356-650

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

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!

Mi Kis Falunk ÉlményMűhely

Áraink forintban értendődnek és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fent tartjuk.

PIZZA ø32 cm

MARGARÉTA paradicsomos alap, bazsalikom, 
mozzarella

990

SONKÁS paradicsomos alap, sonka, mozzarella 1090
SZALÁMIS paradicsomos alap, szalámi mozzarella 1090
KOLBÁSZOS paradicsomos alap, Csabai kolbász, 

mozzarella
1190

SONKA-GOMBA paradicsomos alap, sonka, 
gomba, mozzarella

1190

SONKA-KUKORICA paradicsomos alap, sonka, 
kukorica, mozzarella

1150

SONKA-SZALÁMI paradicsomos alap, sonka, 
szalámi, mozzarella

1190

SONKA-GOMBA-KUKORICA 
paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella

1250

PICANTE paradicsomos alap, olasz szalámi, 
paradicsom, bazsalikom olaj, mozzarella

1490

SZALÁMI-BACON-HAGYMA 
paradicsomos alap, szalámi, bacon, hagyma, mozzarella

1290

NÉGY ÉVSZAK paradicsomos alap, sonka, szalámi, 
gomba, kukorica, mozzarella

1350

HAWAII paradicsomos alap, sonka, ananász, mozzarella 1290
HÁROM KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, három 

választható feltét, mozzarella
1390

AMERIKAI FEHÉR fokhagymás tejfölös alap, 
sonka, gomba, oregánó, füstölt sajt, mozzarella

1390

FALU KEDVENCE paradicsomos alap, szalámi, 
bacon, hagyma, bab, mozzarella

1350

STOKI KEDVENCE paradicsomos alap, sonka, 
füstölt főtt tarja, újhagyma, paradicsom karikák, 
mozzarella

1390

BUFFALO tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, füstölt 
sajt, mozzarella, paradicsom karika

1390

CALZONE 3 KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, 
három választható feltét, mozzarella

1390

GYROS tejfölös alap, gyros hús, lilahagyma, uborka, 
mozzarella

1390

GYROS 2.0 tzatziki alap, gyros hús, lilahagyma, 
savanyú uborka, feta sajt, mozzarella

1390

CSIRKEMÁJAS paradicsomos alap, sonka, 
csirkemáj, kukorica, tojás, mozzarella

1390

„KUTYAKAPARÓ”  csípős paradicsomos 
alap, dupla szalámi, hagyma, macska paprika, tojás, 
mozzarella

1450

SERIFF paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, füstölt sajt, mozzarella, tejföl

1490

RETRO tejfölös alap, sonka, bacon, lilahagyma, 
kukorica, savanyú uborka, mozzarella

1490

FARMER  csípős tejfölös alap, füstölt főtt tarja, 
bacon, kolbász, hagyma, jalapeno, mozzarella

1490

KEVIN sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, kukorica, 
lilahagyma, mozzarella

1490

SAJTKRÉMES sajtkrémes alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1490

5 SAJTOS sajtkrémes alap, trappista sajt, füstölt sajt, 
feta, parmezán, mozzarella

1590

TŰZES INDIÁN   BBQ alap, bacon, csirkemell, 
lilahagyma, jalapeno, mozzarella

1390

CASPER paradicsomos alap, csirkemell, csirkemáj, 
lilahagyma, kukorica, tojás, mozzarella

1490

CARBONARA fokhagymás tejfölös alap, füstölt főtt 
tarja, bacon, tojás, parmezán, mozzarella

1490

KIRÁLY   paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, bacon, hagyma, kolbász, jalapeno, mozzarella

1590

HÚSIMÁDÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, mozzarella

1490

JÓLLAKATÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, lilahagyma, kukorica, mozzarella

1590

„BANDIBÁ” KEDVENCE   paradicsomos 
alap, sonka, bacon, kukorica, kolbász, pepperoni, 
mozzarella

1450

PROSCIUTTO paradicsomos alap, prosciutto, 
mozzarella

1490

TONHALAS paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, 
mozzarella

1490

GÖRÖG tejfölös alap, csirkemell, gyöngyhagyma, feta 
sajt, füstölt sajt, mozzarella

1490

FŐNÖK tejfölös alap, bacon, csirkemell, füstölt sajt, 
tojás, mozzarella

1490

FEHÉR MÁGUS tejfölös alap, kolbász, bacon, 
lilahagyma, füstölt sajt, tojás, mozzarella

1490

ÍNYENC pikáns tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1490

MAGYAROS   paradicsomos alap, szalámi, csabai 
kolbász, hagyma, tojás, hegyes erős, mozzarella

1390

EXTRÁK
SONKA, SZALÁMI, BACON 200
FÜSTÖLT TARJA, CSABAI KOLBÁSZ 300
JALAPENO, MACSKA PAPRIKA, HEGYES 
ERŐS 200
OLÍVABOGYÓ 200
CSIRKEMÁJ 100
TOJÁS, PARADICSOM 150
CSIRKEMELL, TONHAL 300
KUKORICA, HAGYMA 100
GOMBA, ANANÁSZ 150
FÜSTÖLT SAJT, MOZZARELLA, FETA, 
PARMEZÁN, LAKTÓZ MENTES SAJT 400
PIZZA SZÓSZ 250
DOBOZ 100


