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A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével Magyaror-
szág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely je-
lenleg is fennáll.
A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kiren-
deltségénél a személyes ügyintézés az alábbiak szerint biztosí-
tott:
Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő  13.00 - 16.30
Kedd    8.00 - 16.00
Csütörtök   8.00 - 16.00
Ügyfélfogadási időben az  Önkormányzati  Hivatal  épületében 
2021. november 3. napjától kötelező a maszk viselése (orvosi 
maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült 
maszk, amely az orrot és a szájat folyamatosan fedi) és a hivatal 
épületébe történő belépéskor a kézfertőtlenítő használata.
A hivatal épületében lévő tartózkodás során kérjük egymástól a 
1,5 m távolság megtartását, valamint lehetőleg kísérő nélkül 
kerüljön sor az ügyintézésre, kivéve a házasságkötéssel kapcso-
latos ügyek intézését.
Továbbra is biztosított a lehetőség és kérem, részesítsék 
előnyben az elektronikus úton, telefonon történő kapcsolat-
tartást.

dr. Bicskei Krisztina 
jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓTisztelt Kocséri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége 
(Kocsér, Szent István tér 1.) 

2021. december 20-tól  
2021. december 31-ig  

igazgatási szünet miatt zárva tart,  
az ügyfélfogadás szünetel.

Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk 
az alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034
Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/323-1812

Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 
2022. január 3.

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kedves Kocsériak!

Szeretnénk a 
2022-es évre is 
elkészíteni közsé-
günk falinaptárát.
Bízunk benne, 
hogy a tavalyi év-
hez hasonlóan 
idén is sok kocséri 
háztartásba eljut 
a helyi fotókkal 
illusztrált naptár, 
sok karácsony-
fa alatt lesz majd 
szép ajándék sze-
retteinknek.

Hriagyel Csaba
polgármester
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Születések
Bujka Zoltán (Urbán Edina és Bujka Krisztián)
Orsós Noel (Berdó Orsolya és Orsós Renátó)

Házasságkötés:
Laczikó István és Bondar Mónika
Szelei Norbert és Urbán Aliza
Szelei Dávid és Sopajti Krisztina
Barna Sándor és Virág Nóra 
Bretus Margit és Sebők Zsolt

Haláleset:
Ragó Mihályné (szül.: Borzák Éva, 1937.)

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

Megérkezett a Kocsér applikáció!
Kapcsolatok? Elérhetőségek?
Kocséri konyha menü ajánlata?!
Hulladékszállítások?!
Egyházi közlemények?!
Kulturális események?!
Helyi érdekességek?
Helyi bazár…?!
IGEN!!!
Töltse le az alkalmazást telefonjára vagy tabletjére, melyen ke-
resztül kényelmesen, bárhol, bármikor néhány gombnyomással 
olvashatja a friss híreket.
•  Az ingyenesen letölthető KOCSÉR applikáció segítségével, 

azonnal elérhetővé válnak mindenki számára.
•  Friss tartalom feltöltéséről az applikáció azonnali jelzést küld 

mobilkészülékére, így nem marad le semmi újdonságról.
•  A mobilalkalmazás letölthető Android, Apple és Huawei készü-

lékekre.
•  Azonnali önkormányzati értesítések pl. víz, gáz, áram kimara-

dás, helyi események, előadások, koncertek, hulladék elszállí-
tás, egyházi közlemények…

•  Az információk bárhonnan elérhetőek, munkahelyen, nyaralá-
son, bárhol.

Helyi bazárt is használják! A lakosok töltik fel az applikációban 
1 fotóval (adás, vétel, ajándékozás). 
A szolgáltatások menüben, aki szeretne helyi vállalkozóként 
szerepelni, jelentkezzen az önkormányzatnál.
Egyszerű a használata, könnyen kezelhető felület, akár fiatalok-
nak és idősebbeknek is. 
Telepítésnél nincs szükség regisztrációra és bejelentkezésre 
sem. 
QR kódokat és linkeket is közzé teszünk a letöltéshez:
Android készülékhez link (Play áruház): https://play.google.
com/store/apps/details...
Apple készülékhez link (App Store): https://apps.apple.com/sk/
app/kocs%C3%A9r/id1591803245...

Adventi játékra hívunk benneteket, hogy az ünnepvárás 
még szórakoztatóbb legyen. 
A játék lényege: december 1-től 24-ig minden nap az ad-
venti naptárhoz hasonlóan ,,kinyílik” egy ablak. Ez azt je-
lenti, hogy akkor lesz először kivilágítva az adott ablak. 
Az aktuális ablak helye titkos, azt meg kell találni! De se-
gítünk benne! A kis segítségeket, december 1-től minden 
nap megosztunk!
December 1. napjától egészen Szentestéig, azaz december 
24-ig minden nap legalább egy újabb ablakon jelenjen 
meg kivilágítva a szám, akárcsak egy adventi naptáron, 
ahol minden nap egy újabb ablak nyílik ki. Közeledve ka-
rácsony felé egyre több, szentestére pedig az összes ablak 
világítani fog. 
A játékban egyrészt mint ablak dekorálók, másrészt, mint 
a kivilágított ablakok felderítői vehetnek részt.
Az ablak dekoráló jelentkezők, kedveskedjenek a felderí-
tőknek egy kis aprósággal (pogácsa, sütemény, csoki…), 
mert akár aznap be is csengethetnek.
A megtalált ablakokról csináljatok fényképet is és tegyé-
tek ki a Kocsér Község Önkormányzat oldalára! Szelfizni 
is ér! 
Ez nem verseny, nem lesznek díjak! Itt mindenki nyerni 
fog. Mert gyönyörűen kidekorált ablakokban gyönyör-
ködhetünk, lesz egy kis izgalom, kreativitás, kellemes sé-
ták, klassz fotók!
Szeretnétek csatlakozni?

–  Csatlakozz a Kocsér Község Önkormányzat Facebook 
oldalára, ahol minden hasznos információt megtalálsz.

–  Jelentkezz ablakdíszítőnek, írj privát üzenetet az olda-
lunknak, hogy titokban maradjon a kiléted.

–  De jelentkezhetsz e-mailben is, kocserhivatal@gmail.
com, írd meg a neved, pontos címed, e-mail címed, te-
lefonszámod 

–  Az adventi naptár számait e-mailben küldjük, ami sor-
solás útján dől el. 

–  Az ablakokat mindenkinek egyénileg, tetszőlegesen kell 
felszámoznia, (azzal a számmal, amit e-mailben kapott) 
kivilágítania, díszítenie.

–  Örülnénk, ha az ablakok az 1-es számtól kezdődően 
minden nap világítanának 16 és 22 óra között. 

–  Jelentkezési határidő: NOVEMBER 24. szerda 18 óra!!!
–  Osztani ér!

Várjuk a jelentkezőket!
Szeretnénk, ha sok-sok ablakot varázsolnátok át egy élő 
adventi kalendáriummá! 

Hriagyel Csaba polgármester

Kedves Kocsériak!
Hangolódjunk közösen az ünnepekre!
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Csík János 1964. december 30-án 
született Kecskeméten. Első zene-
karát, a Garabót még középiskolás 
korában alapította. Ugyanebben 
az időszakban a Kecskemét Tánc-
együttesben táncolt. 1987-ben, sor-
katonai szolgálata letöltése után a 
Békés Banda zenésze lett. Művészeti 
munkáját kulturális intézmények-
ben, a békéscsabai Balassi Tánc-
együttesnél, a jászberényi Jászság 
Táncegyüttesnél, a budapesti Hon-
véd Művészegyüttesnél és a szol-
noki Tisza Táncegyüttesnél végezte 
főállású zenészként. 1988-ban ala-
pította meg saját együttesét, a Csík 
zenekart. 

1991-ben megkapták a Népművé-
szet Ifjú Mestere, 1993-ban a Kiváló 
Művészeti Együttes címet. 

2002 novemberében súlyos au-
tóbalesetet szenvedett, melynek 
következtében kétszer élesztették 
újra és egy hónapig eszméletlenül 
feküdt. Végtagjai, bal karja is több 
helyen eltört és nem is forrt össze 
jól. Műtétek sora, majd hosszú reha-
bilitáció után végül visszatérhetett a 
zenéléshez. 

2009-ben Magyar Örökség-, 

2010-ben Prima Primis-
sima-, 2013-ban Kos-
suth-díjat érdemelt ki 
zenekarával. 

Munkássága elisme-
réseképpen Csík János 
2010-ben a Magyar Köz-
társasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetettje lett. 

Előadóművészi mun-
kája mellett a nyíregyhá-
zi Tanárképző Főiskolán 
végzett ének-zene-nép-
zene szakon. Több város-
ban is tanított alapfokú 
művészeti iskolákban, 

Kalocsán, Örkényben. 2010-ben a 
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-
zenei Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában megalapította a nép-
zenei tanszakot, ahol azóta is tanít.

2021. december 19-én vasárnap 
15 órától a kocséri katolikus temp-
lomban láthatjuk Csík János és 
művésztársai előadásában A fény 
felé című adventi műsort. 

Fellépnek: Auksz Éva – színmű-
vész, énekesnő, Balogh Kálmán – 
cimbalom, Bognár András – nagy-
bőgő, Csík János – hegedű, ének, 
Őze Áron – színművész, Szokolai 
„Dongó” Balázs – fúvós hangszerek
A belépés ingyenes
A részvétel regisztrációhoz és vé-
dettségi kártya bemutatásához kö-
tött, maszkviselés kötelező!
Regisztrálni lehet munkaidőben 
az 53/558-500-as telefonszámon, 
nagy a Kocséri ÁMK messengerén.

A változtatás jogát fenntartva a 
rendezvényt a hatályos egészség-
ügyi rendelkezéseknek megfelelően 
tartjuk meg.

KÖZÉLET

Adventi programok

Az idei év adventi időszakát is felülírta a járvány-
helyzet, ezért a tervezett programokon is változ-
tatni kényszerültünk.
A falusi disznóvágást egy későbbi időpontban 
tartjuk meg.
A hagyományos adventi gyertyagyújtások a 
parkban advent első három vasárnapján elma-
radnak.
2021. december 10. péntek 14 óra Nyugdíjas 
karácsony a tornacsarnokban, Fellép Tóth Éva 
és Leblanc Győző.

A rendezvény résztvevői ebédet és ajándékcso-
magot kapnak.
A részvétel regisztrációhoz és védettségi kártya 
bemutatásához kötött, maszkviselés kötelező!
Regisztrálni lehet december 6-ig a Gondozási 
Központ munkatársainál vagy munkaidőben 
a 20/332-6533-as telefonszámon (Hajagos Má-
ria).

2021. december 19. vasárnap 15 óra karácso-
nyi koncert a katolikus templomban. Fellépnek 
Csík János és művésztársai, majd adventi gyer-
tyagyújtás a parkban, ahol forral bor és tea, vala-
mint kürtőskalács vár minden érdeklődőt.
A részvétel regisztrációhoz és védettségi kártya 
bemutatásához kötött, maszkviselés kötelező!
Regisztrálni lehet munkaidőben az 53/558-
500-as telefonszámon vagy a Kocséri ÁMK 
messengerén.
Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék a postaládá-
jukat, mert a programok változhatnak, az aktuális 
hírekről szórólapban is tájékoztatni fogjuk a la-
kosságot.

Hriagyel Csaba polgármester
Bodnár András a Kocsér Községért és Polgáraiért  

Alapítvány elnöke

Az adventi koncert fellépője 
Kocséron: Csík János

Adventi programok Kocsér Község Önkormányzata és a Kocsér 
Községért és Polgáraiért Alapítvány közös szervezésében
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A bronz is szépen csillog
Több meghatározó 
játékosát is nélkülö-
ző csapatunk három 
meccsből elért két 
döntetlenjével és egy 
vereségével a dicsére-
tes 3. helyen végzett 
a körzeti futsal diák-
olimpián, melynek a 
kocséri tornacsarnok 
adott otthont november 11-én csütörtökön. Győzött és továbbju-
tott a nagykőrösi Arany iskola csapata.

A csapat tagjai voltak: Kása Márk (kapus) Sárközi Levente, Berdó 
János, Németh István, Radics Martin, Váradi Zsolt, Váradi Máté, 
Pető Róbert, felkészítő nevelő: Mészáros Ervin.

SULI HÍREK

A tornacsarnok továbbra is várja a sportolni vágyókat!
Működik a gyógytorna, a zumbacsoport, labdarúgók, kosárlabdázók  

és tollaslabdázók is járnak a terembe.
Szervezett és rendszeres keretek között a kocséri lakosok számára ingyenes! 
Időpontegyeztetés: Gévai Imre tagintézmény-vezetőnél  

telefonszám: 53-359-097
Ugyanakkor a járványviszonyok miatt jelenleg csak védettségi igazolvánnyal  

rendelkező sportolók léphetnek be az épületbe!

Tisztelt Sportolni Vágyók!
Örömteli, hogy egykori diákjaink más kocséri lakosok érdek-
lődnek az iskola udvarán épült sportpálya iránt. A pályát tanítá-
si időn kívül lehet persze használni, de mivel a pálya nem közte-
rület, ezért kizárólag az alábbi egyszerű feltételek betartásával.

A sportpálya használati rendje
A pálya a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola üzemelteté-
sében és Kocsér Község Önkormányzatának tulajdonában van. 
Alapvetően a tanulók mozgásigényének kiszolgálására épült, de 
valamennyi kocséri lakos sportolását tudja segíteni.
A sportpálya igénybevételének feltételei:
1.  tanítási időn kívül a pálya le van zárva, 
2.  a pályát előzetes írásbeli kérés után lehet használni, engedélyt 18 

éven felüli kocséri lakos kérhet a használat kezdő- és végpontjá-
nak megjelölésével, telefonszám feltüntetésével a kocserpalya@
gmail.com címre elküldött levéllel, 

3.  a pálya kulcsainak átadására jogosult: Hriagyel Csaba polgár-
mester és Gévai Imre tagintézmény-vezető,

4.  bármilyen meghibásodás, műszaki probléma vagy alkalmatlan 
időjárás esetén a pálya használatát fel kell függeszteni, a problé-
mát haladéktalanul jelezni kell az engedélyezőnek, 

5.  a pálya nem rendeltetésszerű használatából adódó meghibáso-
dásokért, rongálásokért az engedélyt kérő anyagi felelősséggel 
tartozik,

6.  tilos a pályára bármilyen járművel, kerékpárral, rollerrel felhaj-
tani,

7.  tilos a pályán dohányozni, élelmiszert vagy alkohol fogyasztani, 
a pályán alkoholos befolyás alatt sportolni,

8.  a pálya engedély nélküli használata birtokháborításnak minő-
sül, és feljelentést vonhat maga után.

A sportpálya nem közterület! A sportpálya felvételt őrző biz-
tonsági kamerával őrzött terület.
Közös érdekünk, hogy a pálya hosszú évekig szolgálja mindannyi-
unk örömét, vigyázzunk rá!

Kocsér, 2021. október 22.

Hriagyel Csaba Gévai Imre 
polgármester tagintézmény-vezető

Talán még az utcán is lehetett hallani, úgy csikorogtak a 
fogaskerekek november 17-én délután az iskolában!

A Dugonics And-
rás Matematika-
verseny iskolai 
fordulóját rendez-
te meg a 4-8.-os 
diákok számára 
Kupor Tamás ta-
nár úr. Továbbju-
tással büszkélked-
het Ország Kitti 8. 
osztályos tanuló!

Agytorna és logikai bukfenc
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November 13-án szombaton a kocséri 
diáktüzérek és érdeklődő társaik Buda-
pestre kirándultak Gévai Imre vezetésé-
vel és Mészáros Ervin kíséretében. 

A Kossuth-mauzóleum lépcsőjén

Először a Fiumei Úti Sírkertbe látogat-
tak el, ahol szakértő idegenvezetés mellett 
tiszteletüket tették az 1848-as hősök előtt. 
Fejet hajtottak Görgey tábornok sírja előtt, 
imádkoztak Batthyány Lajos koporsója 

mellett, gyújtottak mécsest 
a Kossuth-mauzóleumban, 
de megálltak Vörösmarty 
vagy Arany János síremléke 
előtt is. A borongós időben 
egy-egy elszaladó mókus 
vagy tovaosonó róka látvá-
nya üdítette fel a csapatot. 

Délután a Budai Vár-
ban található Hadtörténe-
ti Múzeumba látogattak 
a kirándulók, továbbra is 
az 1848-as szabadságharc 
nyomában. Különösen a 
terepasztalok, Gábor Áron 

ágyúöntő műhelye, és fegy-
verbemutató keltette fel az 
érdeklődésüket. 

A kirándulás vársétával 
zárult, többek között felke-
resték Táncsics börtönét, 
Hadik András szobrát, a 
Mátyás templomot, végül 
pedig a Halászbástyáról gyö-
nyörködtek a főváros esti fé-
nyeiben.

A kirándulás a Nemzeti 
Művelődési Intézet pályázati 
támogatásával valósult meg.

Keresztelő
A november 21-i vasárnapi szentmise után örömteli esemény zaj-
lott a templomban, új lélekkel gyarapodott a kocséri egyházköz-
ség: Hernádi László plébános atya Tajti Olivért keresztelte meg, 
Fehér Vivien és ifj. Tajti Béla gyermekét. 

Kívánunk nekik is és a keresztszülőknek, Virág Szandrának és 
Nagy Mihálynak is sok-sok örömöt az újszülött növekedése során! 
A keresztszülők segítsenek megőrizni a gyermek tisztaságát, mo-
solyát, a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt ültessék el lelkében maj-
dan a Jóisten iránti vágy magját. A kis Olivér egyébként mindvégig 
kedvesen, érdeklődve viselte magát a szertartás mozzanatai alatt.

KÖZÉLET

E G Y H Á Z I  H Í R E K

Jubilánsok megáldása
November 7-én a vasárnapi szentmisén erősítette meg házassági 
fogadalmát két 25 éve és két 50 éve házasságot kötött kocséri há-
zaspár – Hernádi László plébános atya áldásával.

25 éve kötött házasságot: Ádám István és Bretus Edit, Kasza Csaba 
László és Palya Irén;
50 éve kötött házasságot: Ádám István és Király Eszter, Palya Fe-
renc és Lázár Etelka;
A Jóisten áldása kísérje éltüket!

Hősök nyomában Budapesten

Arany János – tölgyek alatt nyugszik
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Emlékezetes mondások, anekdoták Kocsér életéből
IV. rész

„A múlt dokumentumait lapozgatva 
sok–sok eddig számomra érdekes új-
donságra bukkantam, de a most leírt 
kis történetek, elődjeink jellemző szó-
használata, mondásai nem kerültek 
lejegyzésre a múlt idéző lapokon.” 

Egér rágta  
csokoládé

Kocséron az ismerősei, rokonai és 
kollégái körében közismert volt Be-
rente Máté. Kedvelte a finom csoko-
ládékat, ezért sűrűn kapott újdon-
ságokat, különleges ízesítésű táblás 
csokoládékat. Igen jó kedélyű, tréfa-
csináló hírében állt, közel ötven éven 
át volt kereskedő különböző kereske-

delmi egységekben. 
Történt egyszer – ezt ő maga mesél-
te el nekünk –, hogy kapott egy igen 
tetszetős csomagolású nagy tábla kü-
lönleges csokoládét. Mikor lett egy 
kis ideje, kibontotta a sarkát és leha-
rapott belőle egy darabkát, de csodák 
csodája, nem az ő ízlésének megfele-
lő volt, ezért beletette a köpenyének 
zsebébe. Az ott volt akkor is, amikor 

felballagott az ÁFÉSZ irodába Tatai 
bácsiékhoz befizetni a bevételt – ak-
kor az volt az utasítás – és az ebédet 
elhozni az étteremből. Ahogy ott ne-
kikészült az adminisztrációhoz, leha-
jolt és kitette az asztalra a zsebéből a 
csokit, mert kényelmetlen volt úgy 
írni, amiről meg is feledkezett. Csak 
a „Pélinél” vette észre a malőrt, tudta 
azt is, hogy Bartusné – aki szintén ott 
dolgozott akkor – is igen kedveli az 
ehhez hasonló csemegéket. Kétsége 
nem volt arról, hogy meg fogja kós-
tolni. Ezért azzal a mondattal nyitott 
be az irodába – keresve a csokoládé-
ját, hogy nem hagyott-e itt egy szelet 
csokoládét, amit megrágtak az ege-
rek, mert nem találta, amikor meg 
akarta mutatni a konyhás lányoknak 
az étteremben. Hatásosnak bizonyult 
a belépő, mert az adminisztrátor asz-
szony szája elé kapott tenyérrel rohan 
hátra az udvarra.
Délután Tatai bácsi telefonált Adus 
bácsinak, hogy mi volt abban a csoki-
ban, amit a sógornője megevett, mert 
rosszul lett tőle. Ekkor mondta el ne-
ki, hogy csak egy tréfa áldozata lett, 
hiszen a hiányzó darabot ő ette meg 
és semmi baja nincs. Ahogy ezt Adus 
bácsi előadta, soha nem felejtem el.

Bali úr, döglenek  
a birkák!

Bali József 1926-ban váltotta ki a 
hentes és mészáros iparengedélyét és 
nyitotta meg – akkori elnevezés sze-
rint – mészárszékét a Kossuth Lajos 
u. 22. sz. alatti házában. Jellegzetesen 
az épület északi sarkában alakította 
ki üzletét. Emlékeim szerint az ajtó 
felett egy disznófej volt a vakolatból 
megformázva, a kétszárnyú teli ajtó 
egyik szárnyának nyitásával lehe-
tett bejutni. Bent szinte vaksötét fo-
gadott, mert csak a kis utcára nyíló 

apró ablakon jutott be némi fény a 
pult környékére. Gyerekként több-
ször megfordultam a húsboltban, de 
amikor ez az eset történt, még nem 
éltem, így csak elmondás alapján tu-
dom azt papírra vetni. 

A két világháború közötti időszak-
ban a gazdasági világválság idején 
mint mindenütt, Kocséron is gondot 
okozott a megfelelő élelmiszer be-
szerzés. A hentesek egymás között 
megállapodtak, hogy mikor ki vág. 
Ezt bizony az élet néha felülírta, mint 
ebben a történetben is olvashatjuk. 
Történt egyszer, hogy a Bali hentes 
elhíresztelte hogy bürgehúst – ahogy 
akkor mondták Kocséron – olcsón 
fog árulni a héten. Az emberek sorba 
is álltak az üzletben naponta, fogyott 
a hús rendesen. Mindenki örült, bol-
dogan vitte haza az olcsóbban vásá-
rolt tőkehúst. Mígnem csütörtökön 
vagy pénteken, – de inkább piaci na-
pon, mert tele volt az üzlet vásárlóval 
– megáll az ajtóban a Bali juhásza, 
beszólt – Bali úr, baj van. – No mi 
a baj Lacó? – kérdezi a mészáros. – 
Döglenek a birkák. – jelenti Lacó, a 
juhász. Erre a vevők hátsó sorai tel-
jesen eltűntek, kifordultak az üzlet-
ből és elmentek máshová vásárolni. 
A soron következők kényszeredetten 
sertés vagy marhahúst kértek. Ezzel 
ért véget az akciós birkahús vásár a 
Bali-féle mészárszékben.

Lejegyezte: Utasi Imre
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Hosszú idő óta először ünnepi műsorra 
gyűltünk össze október 22-én a Művelődé-
si Házban.

Ünnepi beszédében Földi László ország-
gyűlési képviselő kiemelte a nemzeti iden-
titás megtartásának, a nemzeti összetarto-
zás fontosságának időszerűségét.

 Az 1956-os forradalom eseményeire 
emlékeztünk, az áldozatok előtt tiszteleg-

tünk az általános iskola énekkarának és 
irodalomi színpadának közreműködésével.

Az iskola diákjait Juhász Anikó és dr. 
Lakatosné Rozsnyói Anikó pedagógusok 
készítették fel.

Az ünnepi koszorúzás után 
mindenkinek lehetősége nyílt 
az emlékezés mécseseinek 
meggyújtására.

H. M.

Ünnepi megemlékezés

Az alapítvány kuratóriuma októberi ülésén 17 tehetséges kocséri 
diák pályázatát részesítette kedvező elbírálásban. Ebben a tanév-
ben a középiskolások 40.000,- Ft/tanév, a főiskolások és egyetemis-
ták 60.000,- Ft/tanév támogatásban részesülhetnek. Ezúton is sok 
sikert, eredményes tanulmányokat kívánunk nekik!

A 2021/2022-es tanévben támogatásban részesült diákok:
Név iskola évf.
Bagi Leila Arany János Református 

Gimnázium Nagykőrös
12

Béres-Deák Orsolya Ceglédi SZ.C. Közgazdasági 
Szakközépiskola

12

Czakó Kitti Arany János Református 
Gimnázium Nagykőrös

12

Gál Gergő Károly Piarista Gimnázium Kecskemét 12
Gévai Anna Liza Piarista Gimnázium Kecskemét 9
Gévai Levente Piarista Gimnázium Kecskemét 12
Kovács Máté Dénes Arany János Református 

Gimnázium Nagykőrös
11

Nagy Tímea Kecskeméti SzC Tiszakécskei 
Kiss Bálint Szakképző Iskola

11

Nagyszombati Petra Piarista Gimnázium Kecskemét 9
Ország Tamás Piarista Gimnázium Kecskemét 11
Tóth Marcell Arany János Református 

Gimnázium Nagykőrös
12

Venyingi Luca Kecskeméti Református 
Gimnázium

9

Gévai Eszter SZTE Mérnöki Kar II.
Laczi Liza Neumann János Egyetem 

Pénzügyi szak
II.

Szelei Alex Nemzeti Közszolgálati Egyetem II.
Vágó Krisztina SZTE Pénzügyi Alapképzés II.
Venyingi Fanni BME Villamosmérnöki Kar II.
A nyertes pályázók többségét évek óta segíti alapítványunk, és 
örömmel látjuk folyamatos, kimagasló tanulmányi eredményüket. 
Természetesen támogató tevékenységünk nem valósulhatna meg 
az Önök segítsége nélkül, ezért köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni önzetlen adományaikért.
2021. év májusától támogatóink voltak:
Gévai Imre, Kasza Béla, Horkai József, Csukás István, Seres Vil-
mosné, Inoka Anita, Barabás Ferenc, Id. Birkás László
Érkezett egy nagyobb összegű befizetés – 200.000 Ft – számlánkra 
Bodnár Róbert volt ösztöndíjasunktól. Kiemelkedően nagylelkű 
támogatását ezúton is köszönjük.
Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatását 
is, akik 2020. évi adójuk 1%-ával járultak hozzá az alapítvány ered-
ményes munkájához.
Mindannyiuknak hálásan köszönjük!
A tehetséges fiatalok folyamatos támogatásának érdekében tisz-
telettel kérjük a Kocséri Híradó olvasóit, hogy lehetőségükhöz 
méreten segítsék munkánkat. A legkisebb összegű felajánlást is jó 
szívvel fogadjuk:
Számlaszámunk:

Pátria Takarékszövetkezet 65100383-10300040-0000000
„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei
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vezett kubik gödör vizének felhasználásával és a cséplés 
törekével összetaposva két deszka (zsalu) segítségével 
az alapra halmozták. Az így felhúzott falazat száradás 
után legalább olyan terhelhető volt, mint a vályogfal. A 
födém és a tetőszerkezet általában a környék fasorai-
ból került ki, többnyire nyárfából készültek. A mennye-
zet „lécezése” sok esetben nád, cirok vagy napraforgó 
megfásodott szárából készült tapasztással. Sok esetben 
a konyhai szabad tűzhely is vályogból tapasztással ké-
szült, néhány esetben a gerendákat, a tetőszerkezet fa 
részeit is bele építve, amely könnyen az épület leégését 
indíthatta el. Az építmények tetőzetének fedését a rozs-
szalmából „veretelt” zsúp adta. Ritkább esetben a vizes 
területeken növekvő vékonyszálú rövid szálú nád lett 
felhasználva a tető fedésére. A hivatalos és – néhány 
esetben – a csárdaépületek zsindely fedéssel készültek. 

A XIX. század elején egyre többen költöztek a pusztá-
ba, de az állandó lakók száma nem érte el a százat. Ez 
csak a puszta teljes tagosítását követően, a paléták (tér-
képek) elkészítésével a század derekán változott meg. A 
szabadságharc elvesztését követően egy év alatt meg-
duplázódott a kint lakók száma. De erről a következő 
írásban részletesen kitérek. 

Utasi Imre

KRÓNIKA

Kocsér puszta építményei
II. rész

Az első térkép a XVIII. sz. közepén készült, a második 
a XIX. század elején, harmadik a század végére tehető.

A nagyvilágban világra szóló események zajlottak, 
Amerikában a függetlenségi háború (1775-1783), Eu-
rópában a francia forradalom (1789-1799) és Napóleon 
hatalomra kerülése. Addig a magyarországi Jászapátin 
és pusztáin (Kocsér és Kömpöc) szinte megállt az idő, 
hiszen a redemp ció (1745) éveit követően csak annyi 
változás történt, hogy nem a nagykőrösi gazdák legel-
tetik a marháikat a kocséri pusztán, hanem Jászapáti 
város gulyái, nyájai vannak ott. Ezeket tavasszal kihaj-
tották a városból és egész nyáron kint voltak a legelőn, 
majd ősszel innen értékesítették, vagy beterelték a vá-
rosi tulajdonosaikhoz. Ebben az időszakban rende-
letet is hozott a mezővárosi tanács arra vonatkozóan, 

hogy a kocséri pusztán passzus (menlevél, vagy úti 
okmány) nélkül ne kóboroljanak a pásztorok feleségei 
sem. Egyre többször kerül sor „osztály” végrehajtásra. 
1791-ben kaszálót mérnek ki minden birtokosnak két–
két tagban. Ekkor először ad engedélyt a tanács, hogy 
ezek a birtokosok „kevés tanyát” építhessenek. Kocsér 
pusztán 1794 márciusában állandó tanyaföldek kisza-
bása van előkészületben. Ezeket a tanyákat a földtulaj-
donosok az általuk művelt területére általánosan saját 
kezűleg építették. A pusztában nem voltak mesterem-
berek, és az építőanyagot is a földjeikről biztosították. 
Volt részem két ilyen épület bontásában is részt venni, 
így a saját szememmel láthattam annak szerkezeteit. 
Bizony ezek tégla alap nélküliek voltak, a gyepes terület 
legfelső 5-10 cm vastag rétegét gyeptéglánként felszed-
ték és a falak helyén a ledöngölt földre fektették. Ezzel 
indították a vertfalazást, amely anyagát a leendő épület 
melletti lapos agyagos területről ásták ki. Ezt az úgyne-
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Dsida Jenő:

Közeleg az emberfia
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ô az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök épitők acélos vidámsága.
Ô megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

1929

Gólyahír

Bujka Zoltán

Orsós Noel

Köszönöm… köszönöm…. köszönöm…

Ezúton is szeretném megköszönni
Szaszkó Mihályné Marika néninek,

hogy jó állapotban lévő régi kerékpárját  
nekem ajándékozta.

Ez számomra nagyon nagy segítség.

Sutus Lászlóné

Népköri hírek
Októberben egy meg-
ható, eseménynek vol-
tak részesei a Népkör 
tagjai. Ádám István és 
felesége Esztike 50 éves 
házassági évfordulóju-
kat ünnepelték. Ezt a 
nagyon szép évfordu-
lót velünk is megosz-
tották, vendégül látták 
a Népkör tagságát. 
Megható köszöntések, 
ízletes vacsora, aján-
dék, torta, maskarák, 
jó zene és jó beszélge-
tések – ez jellemezte az 
egész estét.
Kedves Pista és Eszti-
ke! Köszönjük a meg-

hívást itt az újság oldalán is hosszú boldog, egészségben el-
töltött éveket kívánunk.

A Népkör tagsága
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KEHOP projekt keretében biztosított edényzet 
a csomagolási hulladékok gyűjtésének 

szolgálatában
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, külö-
nös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fej-
lesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, mely-
nek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének 
edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladék-
gyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyag-
áramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került 
edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. ütemezett formában megkezdte 
az edényzetek osztását. Amennyiben előzetes értesítést követően, már 
átvette az edényt, azt kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív 
gyűjtésére használja!
A csomagolási hulladék tehát a projekt keretében biztosított 
sárga fedelű, kék testű szabványos edényzetben helyezhető ki a 
megadott gyűjtési napon.
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Jár-
juk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe?
✓  papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes 
és fekete-fehér újság, szórólap, prospek-
tus, irodai papír, füzet.

✓  műanyag (kiöblítve, laposra taposva): 
színes- és víztiszta PET palack, kupak 
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisz-
títószerek flakonjai (pl: samponos, öblí-
tős, mosogatószeres), reklámszatyor, ny-
lonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor 
és strech), joghurtos, tejfölös és marga-
rinos dobozok,

✓  fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, 
laposra taposva): fém italos doboz (pl: 
üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej 
és üdítők dobozai (TetraPack), konzerv-
doboz

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy 
lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb 
térfogattal helyezd el a műanyag palackokat, 
flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az italos kar-
tonokat, a palackokat is. A műanyag kupako-
kat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek 
elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen 
a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat 
összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogató-
műveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön vá-
logatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági 
okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakci-
ónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden 
esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és ola-
jos palackokat elvileg el kellene mosogatni, 
mielőtt az edényzetbe kerülnek. Sokakban 
megfogalmazódik, hogy a mosogatással 
azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. 
Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán 
azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha 
például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szük-
ség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba az 
edényzetbe kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagy-
is a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennye-
ződnek, sajnos nem hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek az 
edényzetben az elszállítás időpontjáig.

Most beszéljük arról is,  
mit ne tegyél az edényzetbe!

NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe 
üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétá-
kat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, 
CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharis-
nya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy 
kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a te-
lepülésen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem
gyűjthető hulladékot helyeztél a szelektíves edényzetbe, ne aggódj, az 
utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a 
háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat 
gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a www.dtkh.hu oldalon tájé-
kozódhatsz. További kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetősé-
gein állunk szíves rendelkezésedre!

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik  
a környezet megóvása!

Gyűjtsünk együtt!
DTkH Nonprofit Kft.
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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

Szent István Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440
nyitva tartása
Hétfő 7.30-18.00
Kedd 7.30-12.00
Szerda 7.30-18.00
Csütörtök 7.30-17.30
Péntek 7.30-12.00

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

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

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687

Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687

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.

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS

Csatlakozzon Ön is a Kocséri Általános Művelődési Központ kezdeményezéséhez!

„Kocsériak a kocsériakért”
Örömmel fogadjuk adományát a kihelyezett tárolókban.

Minek örülnénk a rászoruló családok? 
Tartós, nem romlandó élelmiszereknek: étolaj, liszt, cukor, konzerv, édesség, tészta, UHT tej, bébiétel  

vagy bármi más hűtést nem igénylő élelmiszer, háztartási kellékek.

2021. NOVEMBER 22. – DECEMBER 10.

Együttműködésüket megköszönve  
kívánunk kellemes ünnepi készülődést!

„Hiszen együtt tenni jó”

Az adományok ég az ünnepek előtt kiosztásra kerülnek  
a Gondozási Központ munkatársainak segítségével.
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
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 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
Kocsér községben mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas területtel házat 
keresek. Tel.: 06-20-440-6643

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

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

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

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

Kertészleves Tarhonyaleves Szegedi gulyás Zöldborsóleves Brokkoli krémleves

Vadas sertés hússal
Tészta

Májpástétom
Burgonya főzelék

Aranygaluska 
vaníliasodóval

Sertés pörkölt
Tészta

Szezámos  
csirkemellcsíkok,  

párolt rizs

2021. december 6–10-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Lebbencsleves Magyaros 
burgonyaleves Paradicsomleves Húsleves Tárkonyos raguleves

Kínai édes-savanyú
Rizs

Sajtos-tejfölös 
tészta Bácskai rizseshús

½ sóska mártás
½ főtt burgonya

Párolt hús
Diós-mákos hajtott

2021. december 13–17-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gulyásleves Zöldségleves Karalábéleves 
vajgaluskával Májgombócleves Gombaleves

Prézlis tészta Sólet
Majoránnás 

pulykatokány
Párolt rizs

Öreglebbencs
Vegyes vágott

Fűszervajas csir-
kemell, majonézes 

burgonyasaláta

2021. december 20–24-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gölődin leves Fokhagyma 
krémleves

Téli szünet Téli szünet Téli szünet
Eszterházy tokány

Tészta
Székelykáposzta

Tejföl

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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