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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormányzata a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
jogcímén 118 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához ka-
pott támogatást 2.247.900 Ft értékben.
A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Kocsér Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (XI.14.) önkormány-
zati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:
A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként 
adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan be-
következett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal 
küzd, feltéve, ha a kérelmező

a)  háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem halad-
ja meg a 60.000 Ft-ot,

c) lakása fával fűthető. 
Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – 
előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény szerinti:

a) aktívkorúak ellátására,
b) időskorúak járadékára
c)  települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők 

közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint

d)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 
és a háztartások számától. A támogatásként legfeljebb 1,5 m3 
tűzifa állapítható meg. A tűzifában részesülő személy a tűzifát 
nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Az eljárás kérelemre 
indul, melyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri 
Kirendeltségénél Dávid Katalin ügyintézőnél lehet benyújtani 
2021. november 15-ig. A határidő jogvesztő.

Hriagyel Csaba polgármester

Adventi programok
Az idei év adventi időszakában a Miniszterelnökség és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Kocsér Községért és Polgá-
raiért Alapítvány a következő programokat tervezi megvalósítani:
2021. november 27. szombat Falusi disznóvágás a Kispipa 
Együttes közreműködésével, akik a hagyományos falusi lakodal-
mak és disznóvágások hangulatát idézik meg nálunk.
2021. november 28. vasárnap 17 óra Adventi gyertyagyújtás a 
parkban, közreműködnek a Gábor Áron Tagiskola diákjai
2021. december 5. vasárnap 17 óra Adventi gyertyagyújtás a 
parkban, közreműködnek a Tündérkert óvoda óvodásai
2021. december 10. péntek 14 óra Nyugdíjas karácsony a torna-
csarnokban, Fellép Tóth Éva és Leblanc Győző
2021. december 12. vasárnap 17 óra Adventi gyertyagyújtás a 
parkban.
2021. december 19. vasárnap 15 óra karácsonyi koncert a kato-
likus templomban: A Fény felé című adventi műsor 
Az adventi időszak a várakozásról szól. A klasszikus zenei rész-
letek a kortárs zenei feldolgozások a magyar népzene a népdalok 
lelket melengető, éltető ereje, a magyar költők verseiben az élet, 
az adott kor legtalálóbban megfogalmazott igazságai segítenek a 
hallgatóságnak elmélyedni az advent hangulatában. Buda Ferenc, 
József Attila, Márai Sándor, Nagy László, Ratkó József, Reményik 
Sándor és Dsida Jenő versei ötvöződnek a zene sajátos ízeivel.
Közreműködők: Auksz Éva – Színművész, énekesnő; Balogh 
Kálmán – cimbalom; Bognár András – nagybőgő; Csík János – 
hegedű, ének; Őze Áron – színművész; Szokolai „Dongó” Balázs 
– fúvós hangszerek

Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék a postaládájukat, mert az ak-
tuális hírekről szórólapban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Az Alapítvány kuratóriuma
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Folytatódó útfelújítások
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tiszakécske irányában a 4601 j. 
Budapest-Tiszakécske összekötő út 91+660 – 95+058 km szelvé-
nyek közötti szakaszán (Toma-tó – megyehatár) megkezdődik a 
burkolatfelújítás.

A munkálatok ideje alatt részleges forgalomkorlátozás lehetséges. 
Az arra lakók és közlekedők türelmét és megértését kérjük.

A 4601-es út 81+750 – 85+200 km közötti szakasz felújítása Nagy-
kőrös külterületi részén várhatóan október 25-én kezdődik. Így a 
már megkezdett felújítás Nagykőrös felé ismét megindul.
Az arra közlekedőktől türelmet kérünk az esetleges forgalomkor-
látozások miatt, de ezeket a kényelmetlenségeket is könnyebben 
viseljük talán, hiszen már látható, milyen sokat jelent számunkra a 
jól járható, megújult út.

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy megújult webolda-
lunk. 

Teljesen új külsőt kapott, valamint új funkciókkal várja a lá-
togatókat a www.kocser.hu weboldal. Friss információkkal, 
átlátható tartalommal, modernebb felület, és mobileszkö-
zökre is optimalizálva lett.
Reméljük, az új felület könnyebben kezelhető lesz az önök 
számára, és hamarabb megtalálnak mindent, amit keres-
nek.

Az oldalt összeállította Hriagyel Csaba polgármester

Megújult Kocsér honlapja!

Pályázati sikerek
Kocsér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében elnyert pályázati támogatások segítségével több 
projektet is meg tud valósítani a jövőben.

•  Kommunális eszköz beszerzése – 2021 című pályáza-
ton 14.998.700 Ft támogatást nyertünk, melyen egy MTZ 
952.3 típusú erőgépet vásárolunk BlackBull JX80 típusú 
homlokrakodóval és csíptetővillával.

(a kép csak illusztráció!)

•  Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 
2021 címen 4.917.931 Ft-ot nyertünk, így a Szabadság ut-
cán a Goods-Market üzlet és a Hunyadi utca sarka közötti 
szakaszon 140 méter hosszan 210 m2 járdát újítunk fel, a 
jelenlegi járdalapokat térkőre cseréljük.

(a kép csak illusztráció!)

•  Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 cí-
men 14.998.065 Ft támogatásban részesültünk, melyen 
egy FORD Transit típusú kisbuszt vásárolunk majd. A 18 
személyes, automata váltós korszerű gépjármű a jelenleg 
használt buszok tehermentesítését, illetve kiváltását oldja 
majd meg, de a jelenlegi új gépjármű-beszerzés miatt az új 
busz csak körülbelül egy év múlva érkezik majd meg.
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Kocsér Község Önkormányzata 2021-ben is csatla-
kozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztön-
díjpályázathoz.

Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű:

•  felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat („A” típus)

•  a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások vagy felsőfokú végzettség-
gel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 
2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni 
(„B” típus)

Részletes pályázati kiírás:
•  A típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhi-

vas-palyazok-reszere/
•  B típus: https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhi-

vas-palyazok-reszere/

Regisztráció és pályázat beadása:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat beadásához segítség a https://emet.gov.hu/
eper-bursa-belepesi-pontok/ oldalon található.
A pályázat az online felület megnyitását követően 
azonnal benyújtható. 

Beadási határidő: 2021.11.05.

Születések
Radics Patrik (Radics Attila és Radicsné Godó Erika)
Dongó Maja Zselyke (Dongó Péter és Kis Erzsébet)
Pénzes Nóra (Pénzes Norbert és Pénzesné Nyitrai Renáta)
Csoma Dorottya (Csoma Zoltán és Dávid Krisztina)

Haláleset
Habon Lászlóné (szül.: Dudás Erzsébet, 1931.)
Nagy Károly (szül.: 1950.)
Moravcsik Attila (szül.: 1964.)
Kenyeres Bálintné (szül.: Fehér Mária, 1931.)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. szeptember 15-től 2021. október 15-ig

Gólyahír

Radics Patrik

Dongó Maja Zselyke

Csoma Dorottya

Pénzes Nóra

Ösztöndíjpályázat



4 Kocséri Híradó

Három lelkes helybéli méhésznek, Kenyeres Kálmánnak, Járvás 
Lászlónak és Tajti Lászlónak köszönhetően igazán édes napja 
volt szeptember 27-én hétfőn a kocséri iskolásoknak.

A Helytörténeti Gyűjtemény udvarán egész komoly kis kiállítást 
hoztak össze a mesterek, majd egy-egy időszak teendőiről számol-
tak be a diákoknak. Sok-sok érdekességet megtudtak a diákok a 
méhek életéről, az anyaméh szerepéről, a méhészet örömeiről. 
Végül pedig jött a jól megérdemelt mézédes kóstoló a méhészfele-
ségek, Anikó néni, Ági néni és Dóri néni kínálásával.

SULI HÍREK

Gábor Áron Napok – 2021

(Méz) Édes nap az iskolában

Így zajlik a pergetés – Járvás Laci bácsi bemutatója

A téli teendőkről Tajti Laci bácsi számolt be

Gábor Áron büszke utódai
Szeptember 18-án-án szombaton legendás történelmi 
helyszínekre, Pákozdra és Komáromba látogattak el a diák-
tüzérek és a hozzájuk csatlakozó érdeklődő tanulók – Gévai 
Imre vezetésével és Mészáros Ervin kíséretében.

A kirándulók megismerkedtek a helyszínen a pákozdi csata 
körülményeivel, bejárták komáromi Monostori erőd minden 
zegzugát, lőttek ágyúval, karabéllyal és pisztollyal, de átnéztek 
(csak szó szerint) Szlovákiába és „repültek” MIG 29-essel is.
A kirándulás a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány 
szervezésében, a Nemzeti Művelődési Intézet pályázati támo-
gatásával valósult meg. 

Október 1-jén pénteken a Helytörténeti Gyűjtemény udva-
rán rendhagyó történelemóra keretében ismerkedtek to-
vább a kocséri diákok az 1848-as katonai hagyományokkal. 
Ebben a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület 
(Kecskemét) tagjai voltak a segítségükre. 

Nemcsak szakszerű tájékoztatást és bemutatót kaptak a diá-
kok a szabadságharc fegyverzetéről, de egy rövid kiképzésen is 
részt vett mindenki, melynek egy kis menetgyakorlat, lövészet 
és vívás is része volt. 
(Apró érdekesség, hogy a négy közreműködő honvéd közül ketten 
tulajdonképpen „kocsériak” voltak, Vincze Máté Miklós – Vincze Mik-
lós bácsi unokája, Kovács Dávid Attila – Kovács Ferenc fia (szentkirá-
lyi határ, de egykori kocséri iskolás). Ők, valamint ifj. Szkenderovics 
Zoltán és Rapi Dániel vezényelte a kiképzést a kocséri iskolásoknak.)

Kálmán bácsi a lépes mézet és a kereteket mutatja
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Gábor Áron Napok – 2021

Szüreti vigasság
Október 2-án szombaton délután ve-

rőfényes napsütésben tartotta iskolánk a 
hagyományos szüreti vigasságot.

A kisbíró megnyitója után először az elsős 
és ötödikes diákok léptek színpadra, Juhász 
Anikó tanítónő vezetésével szüreti táncokat 
adtak elő. Majd a Legszebb konyhakertek 
országos verseny helyi eredményhirdeté-
se következett a főszervező Kaszáné Palya 
Irénke jóvoltából. Ezután a Dalma Dance 
Tánciskola kocséri növendékei, Libor Niko-
letta tanítványai léptek színpadra – modern 
táncokkal, akrobatikus elemekkel, majd a 
táncházat Döme-Kis Orsolya vezette.

Mészáros Ervin tanár úr vezetésével 
kezdetét vette a darálás, sutulás is, így 

aki megszomja-
zott, friss musttal 
olthatta szomját 
– köszönjük a Re-
vuczky-család által 
felajánlott szőlőt.

A színpadon 
közben Nokedli 
bohóc és bűvész 
barátja szórakoz-
tatta a nagyérdemű 
közönséget, külö-
nösen a buborék-
özön aratott nagy 
sikert.

Szántó István, Pataki Péter és Pataki Jó-
zsef fogatosok jóvoltából lovas kocsival is 
körbejárhatták a falut az érdeklődők. Még 
alkonyat előtt gazdára találtak a tombola-
tárgyak is, és szinte maradéktalanul elfo-

gyott a szülői sütivásár utolsó morzsája is, 
hogy aztán sötétedéskor tábortűzzel feje-
ződjön be a vigasság.

Köszönjük a közreműködő szülők segít-
ségét,a polgárőrség szolgálatát, az önkor-
mányzati dolgozók munkáját.

Borús égbolt alatt derűs arcok
Szeptember 29-én szerdán nyakukba vették a kocséri határt az 
iskolások. 
A pákozdi csata évfordulójának tiszteletére megeresztett reggeli 
ágyúdörgés szerencsére az esőfelhőket is szétugrasztotta, így aka-
dálytalanul bonyolíthatták le a 8.-osok az akadályversenyt az isko-
latársaiknak. 

Amíg a nagyobbak a különböző akadályokkal, meg a vendégma-
rasztaló homokkal és a tanyasi kutyákkal küzdöttek, addig a kiseb-

bek kerékpárral közelítették meg az Útmenti lakot, a szülők pedig 
elkészítették az elmaradhatatlan paprikás krumplit. 
Sportversenyek színesítették a délelőttöt, de sor került Nagy István 

diakónus révén egy kis áhítatra is, és kihirdették a méhész-totó 
eredményét is.
Köszönjük a Hriagyel-családnak a fogadókészséget, a szülőknek az 
ebédet, a polgárőröknek a biztonságot.
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VII. Kutyakaparó Futófesztivál

Kicsit kisebb, kicsit szerényebb, de a miénk!

Szeptember 18-án szombaton délután, szinte nyári verőfény-
ben ismét lelkes futók lepték el a Kutyakaparó csárda környé-
két. Hangulatos bemelegítés után közel 150 futó vágott neki a 
választott távnak, a történelmi 1848 méternek, annak három-
szorosának vagy a komoly kihívást jelentő 10 km-nek. Huszon-
kilenc településről érkeztek a sportolók Debrecentől Székesfe-
hérvárig és persze szinte valamennyi közeli városból, faluból. 

A rajtot jelző ágyúlövést fő-
védnökként Földi László or-
szággyűlési képviselő sütötte 
el.

A fesztivált megtisztelte je-
lenlétével – családjával együtt 
– Boronkay Péter kecskeméti 
paratriatlonista, aki néhány 
nappal korábban Hollandi-
ában szerzett világbajnoki 
aranyérmet. S ha már itt volt, 
az 5,5 km-es távot leggyor-
sabbként teljesítette úgy, hogy 
miközben a babakocsiban ki-
sebbik fiát tolta. 

Az egyedi, kedves kutyusos érmeket Hriagyel Csaba polgármes-
ter akasztotta a versenyzők nyakába. Bodnár András alpolgármes-
ter felajánlásának köszönhetően pedig értékes vásárlási utalványo-
kat, a Mi Kis Falunk Élményműhely jóvoltából pizzautalványokat 
is nyertek a szerencsések.

Az eseményről beszámolt a kecskeméti Petőfi Népe, a Ceglédi 
Városi Tévé és a nagykőrösi Heti Hírek is – öregbítve a legendás 
csárda és Kocsér hírnevét. 

Köszönet illeti a szervezőket, Gévai Imre és Venyingi Zoltán 
képviselőket, a közreműködő pedagógusokat, polgárőröket és ön-
kormányzati dolgozókat.

Elsőáldozás
Az elmúlt két évben a járvány-
ügyi helyzet miatt elmaradt a 
3. osztályosok előáldozása. Ezt 
2021. október 17-én sikerült pó-
tolni.
Az idei őszön elsőáldozók név-
sora: Ádám Zsanett, Badari At-
tila, Balogh Balázs, Bereznai 
Kristóf, Budai István, Burai Le-
vente, Csicsák Domán, Gödény 
Dóra, Hegymegi Renáta Kata-
lin, Iványi Levente Imre, Labo-
da Dorina, Magyar Fruzsina, 
Ország Katalin, Sipos Jázmin, 
Szentirmai Gréta, Tajti Benedek, 
Vanyur Dóra
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Tündérkerti hírek

„Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap…”
Bár befűteni nem kellett szeptember 21-én, szerdán a jó időnek 

köszönhetően, de tevékenykedésből, ügyes kezekből, mókás tökfe-
jekből nem volt hiány az óvodában. Ezen a napon családi délután 
keretében „tök jó” délutánt töltöttünk el a gyerekekkel és szüleikkel 
együtt. Bár a tökök beszerzése némi gondot okozott, a találékony 
szülők megoldották. Délután izgalommal, sok ötlettel, tökökkel 
felszerelkezve és jó kedvvel érkeztek a szülők. A gyermekek aktí-
van részt vettek a faragáson, kanalakkal és apró kis kezeikkel szor-
goskodva vájták ki a tökök belsejét. Közösen megtervezték a tökök 
mintáját és kreatívan varázsoltak bohókás arcokat. Szép alkotások 
születtek, amik esténkén világító fényükkel őrizték óvodánk ud-
varát. A nagy munka után zsíros kenyérrel és lilahagymával, va-
lamint meleg teával leptük meg az ügyeskezű tökfaragókat. Két 
vállalkozó kedvű anyukának köszönhetően még a szőlőpréselés 
hagyományával is megismerkedtünk, így mustot is kóstolhattunk. 

Jó hangulatban telt a délután, „tök jó” alkotások születtek. Jó volt 
látni a gyermekek arcán a kendőzetlen örömöt, hogy együtt barká-
csolhattak szüleikkel.

Szeptember utolsó napján a legnagyob-
bak kiránduláson vettek részt. A szolnoki 
RepTárban megismerkedtek a katonai re-
pülőkkel és sok-sok élménnyel lettek gaz-
dagabbak. Sajnos az örömbe üröm is ve-
gyült. A hazafelé vezető úton a buszuk - a 
sofőr hibáján kívül - balesetet szenvedett. 
Szerencsére a gyerekeknek az ijedtségen és 
néhány kis zúzódáson kívül nem esett ba-
juk, viszont a dajka nénink és a sofőr bá-
csink gyógyulása sajnos hosszabb időt vesz 
igénybe. Mielőbbi gyógyulást kívánunk 
nekik! Bízunk benne, hogy a kirándulá-
son szerzett pozitív élmények segítenek a 
gyerekeknek abban, hogy a baleset okozta 
negatív élmények minél előbb feledésbe 
merüljenek.

Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
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Első unoka, avagy A megkerült bárányElső unoka, avagy A megkerült bárány

Nagyapámék felnevelték a gyermekei-
ket, a legkisebb, Pali betöltötte a 16-ot, így 
elment dolgozni Szolnokra a cukorgyár-
ba. Minden héten egyszer hozták-vitték a 
munkahelyére, így a tanya elárvult. Hiány-
zott a fiatal, eleven, gyors, gyermeki segít-
ség.

Az 1952–ben született első unoka, gyor-
san növekedett, a hatvanas évek elejére 
egyre önállóbbá vált. Többször megtörtént, 
hogy éjszakára is kimaradozott. „Barát-
jával”, Irházi Öcsivel sok időt töltöttek a 
szövetkezet szálas takarmány tároló szé-
rűskertjében. Ott rendezték be a túlélő 
táborukat. De rövidesen balul ütött ki az 
„önálló élet”, hiszen egy hirtelen keletkezett 
szél rávitte a nyárson 
sült tyúk készítéséhez 
gyújtott tűz szikráit a 
kazalra és az meggyul-
ladt. A tűzoltók gyors 
beavatkozásán múlt, 
hogy nagyobb kár nem 
történt. De ezért is ja-
vító-nevelő intézetre 
ítélték az elkövetőket. 
Nagyapánk felelősséget 
vállalt a gyerek továb-
bi neveléséért, ezért az 
nem került végrehajtás-
ra. Így került a kasznár 
tanyára a legnagyobb 
unoka. Az idő teltével 
teljesen rendeződtek a 
dolgok. Tavaszra szor-
galmas, szófogadó, il-
ledelmes, de minden új 

dologra nyitott fiatalemberré serdült.
Történt egyszer, hogy a kora tavaszi le-

vegő hozott valami mindent megmozgató 
ájert, mert mehetnékje támadt mindenki-
nek, köztük nagyszüleimnek is. Levetették 
a „husoló” ruhát és elmenőbe öltöztek, 
kerékpárra szállás előtt lelkére kötötték a 
tanyásnak, „Mindenre figyeljen és a tűz ki 
ne aludjon”. A feladatait sorra megcsinálta. 
De unatkozott, ezért sorra nyitogatta az 
udvari ajtókat, hátha talál valami érdekes 
elfoglaltságot. Bizony talált. Mert az egyik 
szerszámoskamrában ott állt a nagyfiú fris-
sen vásárolt Csepel Danuvia szélesnyergű 
motorja, amit azért vásárolt, mert ha leáll 
a gyár és nem hordják be dolgozni, legyen 
mivel Szolnokra mennie. A kíváncsiság és 
az unalom együtt nagy késztetést jelentett 
számára, hogy kitolja az udvarra a mo-
tort. Kezdte számba venni, hogyan szokta 
nagybátyja beindítani ezt a csoda járgányt. 
Próbaként ráállt a berúgó karra és az meg-
indult alatta, ezek után ne csodálkozzunk, 
ha a sztenderre állított jármű rövidesen 
beindult. Ebből még nem lett volna baj, de 
kerekére lökte és elindult vele. A bejáráson 
többször oda-vissza járt, kezdte érezni a 
gépet. Ez felbátorította és a lábtartóra áll-
va – úgy, ahogy a nagyoktól látta – húzta 
neki a „csutkát”. Ez csak az első kátyúig 
volt érdekes, ahol bizony fejreállt a motor-
ral. Felállás közben meggyőződött arról, 
hogy nem tört el semmije sem, tekintete a 
roncsra esett. Mert bizony a gép már nem 
nagyon hasonlított a kamrából kilopott 
eszközre. Ekkor kezdett csak igazán fájdal-

mat érezni a szívében, hogy mekkora kárt 
is okozott ezzel a meggondolatlan manő-
verrel. 

Mi az ilyen esetben a gyerek – hol van 
már a magabiztos fiatalember! – első re-
akciója: visszacsinálni az egészet. De ez 
esetben ez nem működött, annál is inkább, 
mert a motorkerékpárt még tolni sem lehe-
tett rendesen. De nagy keservesen bevon-
szolta a helyére, majd gondosan felsöpörte 
az udvart a földön hagyott nyomainak el-
tüntetésére. Nem volt ideje elgondolkodni 
a várható következményekről, mert min-
den percben megjöhettek a nagyszülők. 

Ami perceken belül meg is történt. A 
vidám, sikeres kiruccanás okozta jókedv-
vel szólongatták a kis tanyást, de hiába. 
Az ajtók záratlanul, a sparhertben a tűz ki-
aludt, látszólag „csak” a gyerek hiányzott. 
Gondolták, majd ebédre megkerül, de még 
a rövid delelés utánra sem jött elő. Mind-
ketten keresni kezdték a tanyán és annak 
közelében. De nyomát sem találták, illetve 
dehogynem, hiszen a kamrában rálelt a pa-
pa az összetört motorra. Ekkor dühében és 
kétségbeesésében – mamám szerint – iszo-
nyú káromkodásba kezdett, ami egyáltalán 
nem volt jellemző rá. Ekkor már szóltak a 
felnőtt gyerekeiknek, és a közvetlen szom-
szédoknak.  Megindult a keresés. Min-
denki latolgatta, mi történhetett vele: ki a 
sérüléseinek tudta be az eltűnést, mások 
a bűntudatra hárították az okát, volt, aki 
az önkezűség gyanúját vizionálta a kere-
sés közben. Eljött a holdvilágtalan hideg, 
szeles este, de a gyerek nem jelentkezett. 

Nagyapa az ablakba vi-
harlámpát tett, hátha az 
segíti a kis szökevény 
hazatalálását. Mert 
most már mindenki 
elkönyvelte magában, 
csakis a karambol mi-
att bujdokolt el a kis 
szolga. Ébren virrasztva 
töltötte mindenki az éj-
szakát, aki tudomással 
bírt az esetről. Reggel 
több mint harmincan 
gyűltünk össze a fel-
derítésre. Mi gyerekek 
inkább csak a hírvivők 
voltunk a keresők kö-
zött, hogy elkerüljük 
az egyszer már átnézett 
területek újra fésülését. 
A felnőtt férfiak a kutak 
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vizét húzták ki, közben remélve, hogy sem-
mit sem találnak benne. A kétségbeesés 
bánatával zokogó nagyanyám és két fel-
nőtt lánya látva ezt a sokadalmat, levágtak 
gyorsan három kakast és nokedlit kevertek 
hozzá, a sok éhes szájat el kellet látni ebben 
a kétségbeejtő helyzetben is. A harangszóra 
visszatért mindenki a tanyára, eredmény-
telenül, illetve azzal a hírrel, hogy nyomát 
sem látták. A tányérból, kis tálakból állva 
elfogyasztott ebéd alatt a nagyapám magá-
ba roskadva ült a kanapé sarkában. Senki 
nem mert hozzá szólni, vagy vigasztalni. 
Mi, gyerekek kint az udvaron játszottunk 
már, amikor az egyikünk – már nem tu-
dom ki volt – elrikkantja magát: – Jön vala-
ki a bejáráson! Erre a felnőttek is felfigyel-
tek, és találgatták, ki lehet az az ismeretlen 

alak, nagy sapkában és lópokrócba bugyo-
lálva. Az elevenebbek elébe szaladtunk 
és futótűzként adtuk egymásnak a hírt: 
MEGKERÜLT! A lakásból is kijöttek a hír-
re, de még az ajtóból odaszóltak papának: 
– Jön! Ő szó nélkül fejébe nyomta az elöl 
lévő ünneplő kucsmáját és leakasztotta a 
szögről a rövidnyelű díszostorát, így indult 
a gyerek elé. A keresők utat nyitottak neki, 
ahogy kimért, szinte merev, nem lassú, de 
nem is gyors léptekkel ment a keresett elé.

Mikor összeértek, egyik kezével lecsap-
ta a fejéről a hétköznapi kucsmáját, majd 
a másikkal az ostort elejtve lekapta róla a 
lópokrócot. – Hát te vagy az? Van e valami 
bajod? – kérdezte és magához ölelte az el-
sőszülött unokáját.

Utasi Imre

KRÓNIKA

A vírus miatt kialakult helyzet naponta állította kihívások elé 
a Kocséri Polgárőr Egyesület tagjait. A rendszeres járőrözés és az 
élelmiszer csomagok naponta történő kiszállítása, igen nagymér-
tékben leterhelte a csapatot. Ennek ellenére szívesen vittük min-
den nap, legyen az hétköznap, vagy hétvége a felajánlott csoma-
gokat. Azt gondoltuk, hogy ennek a helyzetnek vége, egy kicsit 
pihenhettünk. Ahogy kiszabadultunk a vírus okozta megszorítá-
sokból, sorban jöttek az újabb feladatok, rendezvénybiztosítások, 
ami érthető is, hiszen mindenki örült a maszk nélküli életnek. Eb-

ben a helyzetben is igyekeztünk mindenhol helytállni, a megfelelő 
létszámmal részt venni, a rendezvény biztosításában, zavartalan 
lebonyolításában.

Így volt ez az utcabálon, a Kutyakaparó Futó fesztiválon, a vete-
rán motorosok felvonulásán és a lovas bálon is.

Sajnos nem csak a biztosítás jutott az elmúlt időszakban, hanem 
a balesetek helyszínének biztosítása és Nagykőrös területén eltűnt 
idős személy felkutatása is. Ha egy baleset bekövetkezik, abból egy 
is sok, nekünk viszont az elmúlt időszakban túlságosan sok is ju-
tott. Ami viszont végkép sajnálatos, hogy halálos motoros baleset, 
illetve gyermekeket szállító busz is a balesetet szenvedők számát 
növeli.

Nyilván lehet elemezni az okokat, amiért ezek, a balesetek be-
következnek, de az biztos, hogy az egyik fő ok, az emberi fele-
lőtlenség, a KRESZ szabályok és az útviszonyok figyelmen kívül 
hagyása. Reméljük, az év hátralévő részében már nem kell több 
baleset helyszínén segítenünk. Kérünk mindenkit, hogy közleke-
dése során tartsa be a KRESZ szabályokat és az őszi, téli időszak-
ban kialakuló út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjen! 
Ne érjen senkit baleset! 

Szelei László
elnök

A polgárőrség hírei
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KOCSÉR 
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 

2021.  IV. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 
 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021. 
október november december 

12.; 26. 9.; 23. 7. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon. 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 211 Ft+ÁFA/db), 
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021. 
október november december 

5.; 19. 2.; 16.; 30. 14.; 28. 
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék 
gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak. 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon 
megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is. 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! 
(Szent István tér) 

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

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

H: 8.00 - 20.00 
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00 

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

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 



Kocséri Híradó 11HIRDETÉS / TÁJÉKOZTATÓ

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

Nagykőrös, 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.

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 
06-70/599-8395.
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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
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és 
horgolt terítők valamint kézimunkacérnák 
eladók! Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-
20/359-3590

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.

Eladó karikázott tűzifa: nyár 1800  Ft/q, 
Akác-nyárfa vegyesen 2500 Ft/q, kemény-
fa 2800 Ft/q, vékony akác 3100 Ft/q, vas-
tag akác 3400 Ft/q. Érd.: 06-20/350-4023

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.: 06-53/715-182 Keresek 
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

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

Kocsér községben mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas területtel házat 
keresek. Tel.: 06-20-440-6643

Eladó 1 db 3 fiókos fagyasztószekrény, 
kb. 150-200 db szilikát, 1 db „Arizona” 
elektromos kerékpár új állapotban. Érd.: 
Dózsa Gy. u. 41.

3 szobás nagy konyhakerttel rendelkező 
családi ház eladó. Kocsér, Móra F. u. 3. 
Érd.: 06-20/4343-750, 06-70/9677-917

2021. november 1–5-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Mindenszentek 
ünnepe

Zöldbableves Pulykagulyás Magyaros burgonyaleves Erőleves
Eszterházy tokány, 

tészta Tejbegríz, kakaószórat Lecsós virsli, tarhonya Kelkáposzta főzelék, 
sertés pörkölt

2021. november 8–12-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Sárgaborsó krémleves Tárkonyos raguleves Lebbencsleves Gulyásleves Görög gyümölcsleves
Bácskai rizseshús, 

almapaprika
Krumplis tészta, 
csemegeuborka

Kolozsvári rakott 
káposzta Meggyes piskóta Stefánia vagdalt,  

tört burgonya

2021. november 15–19-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásleves Sajtkrémleves Csordagulyás Zöldségleves Almaleves
Sült kolbász, paradi-

csomos káposzta Pásztortarhonya Prézlis tészta Rakott krumpli, 
csemegeuborka

Rántott hal,  
mexikói rizs

2021. november 22–26-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Csontleves Zellerkrémleves Babgulyás Meggyleves Parasztnokedli leves

Bolognai spagetti Húsos paprikás krumpli 
csemegeuborka

Túrós tészta pirított 
szalonna kocka

Pirított csirkemell, 
gomba mártás, párolt rizs Tökfőzelék, csibefasírt

2021. november 29 – december 3-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Kertészleves Tarhonyaleves Szegedi gulyás Zöldborsóleves Brokkoli krémleves
Vadas sertéshússal, 

tészta
Májpástétom,  

burgonya főzelék Máglyarakás Sertés pörkölt, tészta Rántott hús, rizi-bizi

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.

É
T
L
A
P




