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Csík János és barátai Kocséron
December 19-én egy év kihagyás után ismét karácsonyi 
koncertre gyűltünk össze a kocséri katolikus templom-
ban.
A Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Közalapítvány és 
a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány jóvoltából 
Csík Jánost és művészbarátait köszönthettük Kocséron.

A fény felé című adventi műsorban közreműködött: 
Auksz Éva színművész, énekesnő, Őze Áron színmű-
vész, Balogh Kálmán – cimbalom, Bognár András – 
nagybőgő, Csík János – hegedű, ének, Ágoston Béla 
– fúvós hangszerek.
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 Folytatás az első oldalról.

Családok a családokért
A Kőrös Környéki Nagycsa-
ládosok Egyesülete havonta 
szervez ruhabörzét Kocséron. 
A decemberi börze után át-
adásra került Berdóné Vecsei 
Gyöngyi anyukának Bogika 
kislányuk terápiás kezelésére 
25.000 Ft pénzbeli támogatás 
és adománycsomag az egye-
sület részéről.
Az egyesület a következő év-
ben is tervez ruhavásárokat 
tartani, az érdeklődők figyel-
jék a sárga plakátokat!
A Kőrös Környéki Nagycsa-
ládosok Egyesülete néveben 
boldog új esztendőt kívá-
nunk!

Szécsényné Tóth Rozália
elnök

Igazi feltöltődést jelentett mindenki számára a magával 
ragadó műsor. A templom megtelt érdeklődőkkel, va-
lódi karácsonyi hangulat alakult ki azon a délutánon.
A koncertet követően került sor a parkban az utolsó 
adventi gyertya meggyújtására.

A karácsonyi fények alatt, forralt bor, forró tea, pogácsa 
és frissen sült kürtőskalács mellett még sokáig tartottak 
a baráti beszélgetések.
Köszönjük a támogatóknak, hogy lehetővé tették ennek 
az eseménynek a megrendezését, és mindenkinek, aki 
bármilyen formában hozzájárult a karácsonyi ünnepi 
délután sikeréhez.

Kocsér Község Önkormányzata és a magam nevé-
ben sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok a 
Kocséri Híradó minden olvasójának!

Hriagyel Csaba
polgármester
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A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak a 

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, 
akik

Jónás Istvánné
szül.: Kis Mária

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,  
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Kenyeres Bálintné
szül.: Fehér Mária

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,  
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, akik

Hriagyel Balázsné
szül.: Szélesi Jolán

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

Születés
Kiss Szófia (Szülei Kiss Lilla és Balogh Tamás)

Házasságkötés
Kucsera Dénes és Pethe Magdolna Ágnes

Haláleset
Bretus Norbert (1979.)
Döme Róbert (1982.)
Bakos Pál (1949.)
Dobos Lászlóné (szül.: Markovics Rozália, 1942.)
Nagy László (1945.)
Oláh Imre (1939.)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. december 10-től 2022. január 15-ig

In memoriam dr. Pólus Károly
(1937-2021)

Kocsér község negyedik háziorvosa id. Dr. Pólus Ká-
roly volt 1940. november 1. és 1967. között.
Első gyermekük – Károly – Cegléden született, testvére 
1943-ban Kocséron.
Karcsi az általános iskolát 1952-ben végezte el 
Kocséron, majd a nagykőrösi Arany János Gimnázium-
ba járt 1956-ig. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
diplomázott 1962-ben.
A nyári szünetek alatt általában itthon tartózkodott, a 
helybeli barátokkal sokat focizott, pingpongozott. Ter-
mészetesen a hétvégi bálokat is rendszeresen látogatta.
Kezdő orvosként Budapestre került a ma már Szent 
Rókus Kórházba, ahol a kiváló fül-orr sebész dr. Jasper 
Antal professzor úr tanítványa lett.
A Budapesti Onkológiai Intézet főorvosa, majd igazga-
tóhelyettese lett, innen ment nyugdíjba. Kitűnő sebész-
orvos volt, tanárként oktatott a budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen is.
Sok kocséri beteget gyógyított, bárki mehetett hozzá 
segítségért, a falubeli betegeire megkülönböztetett fi-
gyelmet fordított.
Munkássága végén együtt dolgozott dr. Kásler Miklós 
onkológussal, aki jelenleg az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának vezetője. Igen szívélyes, baráti viszony 
kötötte össze őket közös munkásságuk alatt.
Váratlan halálával nagy űrt hagyott maga után családja, 
barátai, betegei, ismerősei körében.
Osztálytársai és minden kocséri ismerőse nevében bú-
csúzom most Tőle.

Barabás Ferenc
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Jelentkezés SZSZB tagságra
A választások lebonyolításában nagy szerepet tölte-

nek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsőd-
leges feladata: a választások tisztaságának, törvényes-
ségének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A 
szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a képvi-
selő-testület választja, a tagok a megválasztásukat kö-
vetően esküt/fogadalmat tesznek. A szavazatszámláló 
bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
általános választásra megválasztott választási bizottság 
alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottságnak az a kocséri állandó 
lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár 
lehet tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak kérelem + adatlap 

kitöltésével lehet jelentkezni, amely a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal Választási Irodáján igényelhe-
tő vagy letölthető a www.kocser.hu oldalról.

A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 15–ig 
szíveskedjen személyesen Deák Józsefné HVI mun-
katárs részére átadni.

2755 Kocsér, Szent István tér 1. Telefonszám: 06/53-
359-080 e-mail: igazgatas@kocser.hu

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesz-
nek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a 
szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség 
alól mentesülnek.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezető

ADATLAP

Név: ………………………………………………………………………………………………………………………

Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: …………………………………………………………………………….…………………………………

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………

Személyi szám: ………………………………………………………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………

Email cím: ………………………………………………………………………………………………………………

Dátum: ………………………………………………………

…………………………………………………
aláírás
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KÉRELEM

Alulírott ……………………………………….… (név) ………………………………………………………… szám 
alatti lakos kérem Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda vezetője által a 2022. évi ország-
gyűlési képviselői választásra, országos és helyi népszavazásra, az Európai Parlament tagjainak választására, illetve a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására a szavazatszámláló bizottság 

tagjává 
történő jelölésemet.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja:
– köztársasági elnök,
– a háznagy,
– képviselő,
– alpolgármester,
– jegyző,
– másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
– a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
– jelölt,
– párt tagja,
– a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
– a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
–  a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény sze-

rinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb 
közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

–  továbbá az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó, vagy cselekvőképességet kizáró gondnok-
ság alá helyezett.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagság ellátásával kapcsolatos 
törvényi feltételeknek megfelelek, továbbá velem szemben A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben 
meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A kérelemhez mellékelten csatolom a személyes adataim bejelentésére vonatkozó adatlapot.

Dátum: ………………………………………………………

…………………………………………………
aláírás
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Fagyott is, csúszott is sütött is
Január 7-én pénteken – iskolaidőben – korcsolyázni ment Ceg-
lédre egy csapat kocséri diák. Pontosabban azok, akiket az ősz 
folyamán a folyamatosan változó járványhelyzet sem tántorí-
tott el a rendszeres templomba járástól. 

A városközpontban felállított pályán verőfényes napsütésben 
siklottak két órán keresztül a diákok – hitoktatóik, István bácsi 
és Anikó néni vezetésével.

Táncverseny a Mikulásnak!
A Mikulás a kocséri táncosoknak a Dalma Tánciskola berkein be-
lül is okozott örömöt. Egész éves lelkiismeretes, kitartó munkájuk 
jutalmául 2021. december 4-én szombaton Törökszentmiklóson 

léptek pódiumra a lányok, és nem 
maradtak el a méltán megérdemelt 
érmek sem. 
Cendis-csoport – aranyérem (Magyar 
Fruzsina, Sipos Jázmin, Ország Kati-
ca) 
Gold Stars – csoport – arany- és 
ezüstérem (kocséri tag: Ország Kitti) 
Szólótáncban egyaránt aranyminősí-
tést érdemelt ki: Habon Hanna, Ma-
gyar Fruzsina, Ország Katica
A kocséri táncosok felkészítője: 
Líbor Nikolett

Disney-csoport – ezüstérem (Habon Hanna, Járvás Lili, Kullai Han-
na, Szilágyi Viki, Németh Zoé, Szilágyi Gréti)

Torna diákolimpia
December 11-én 
pénteken a nagykő-
rösi Kossuth iskola 
csarnokában ren-
dezték a torna diák-
olimpia versenyét, 
amelyen IV. korcso-
portban a kocséri 
tornászok is elindul-
tak.

A csapat tagjai voltak: Szabó Tímea, Rácz Katalin, Székely Roxána, 
Mészáros Dóra, felkészítő nevelő: Fehér Ádám.
A kocséri csapat nem került a legjobbak közé, de így is emlékeze-
tes versenyt tudnak maguk mögött a lányok.

A háromkirályok ünnepén

Kicsit megkésve ugyan, de ragaszkodva a régi szép hagyomá-
nyokhoz Nagy István diakónus vízkereszt avagy a háromkirá-
lyok napja kapcsán a minap megszentelte iskolánk tantermeit, a 
Jóisten áldását kérve az iskola tanulóira, dolgozóira.

20 * G + M + B + 22
Az ajtófélfára írt GMB betűket csak a néphagyomány tartja a 
háromkirályok kezdőbetűinek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). 
Eredetileg CMB volt a három betű, mégpedig a „Christus Man-
sionem Benedicat” kifejezés rövidítéseként, melynek jelentése: 
Krisztus áldja meg e hajlékot.
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Hogy élettel teljen meg a templom
Ahogy beszámoltunk róla, augusztus vé-
gén egy vasárnapi szentmisén az egyház-
tanács új tagjai ünnepélyes keretek között 
tettek ígéretet arra, hogy munkálkodá-
sukkal az egyházközség hagyományainak 
és anyagi javainak megőrzését, gyarapo-
dást fogják szolgálni Az egyháztanács vi-
lági elnökét, Venyingi Zoltánt kérdeztük 
arról, hogy miként sikerült az első hóna-
pokban az ígéretet tettekre váltani.
– Mi tette egyáltalán szükségessé az egy-
háztanács újjáalakítását?
– Úgy éreztük többen, hogy akad annyi 
tennivaló a templom körül, hogy elkel egy 
kis segítség Laci atyának, aki tíz éve szol-
gálja Kocsért plébánosként. Azzal a javas-
lattal éltünk, hogy újítsuk meg az egyház-
tanácsot. Laci atya pedig, figyelembe véve 
az egyházmegye ajánlását is, miszerint 70 
évnél fiatalabb személyek alkossák a taná-
csot, új tagokat kért fel. Bár volt, aki köszö-
nettel visszautasította épp az életkorára hi-
vatkozva. Így állt össze az új egyháztanács 
hét taggal, Dávid Krisztina, Gévai Imre, 
Nagy Miklósné, Ország Tamás, Tajtiné Ka-
sza Anikó, Urbán Éva és jómagam.
Természetesen számítunk a régi tagok ta-
nácsaira, tapasztalatára is, hiszen Farkas 
Pista bácsi körültekintő gondnoki mun-
kája nehezen pótolható, vagy a körmene-
tekben továbbra is számítunk Tóth Feri 
bácsira is, ha már Bakos Pali el is távozott 
közülünk, aki szintén hosszú éveken volt 
az egyház állandó segítője. De Hriagyel Bé-
la bácsi szavait sem feledem, aki elmesélte, 
hogy régebben gyakran jártak zarándok-
latokra is, ezt a hagyományt is szeretnénk 
feleleveníteni. Barabás Ildikó pénzügyi ta-
pasztalatai biztos hátteret adtak az egyház-
községnek, sok éven át könyvelt minden 
ellenszolgáltatás nélkül, nagy-nagy köszö-
net érte, de úgy érezte, szívesen átadná ezt 
a feladatot. Siposné Pannika néni munká-

jára ugyanakkor továbbra is számítunk, a 
hívekkel való közvetlen kapcsolata a leg-
boldogabb vagy a legszomorúbb percek-
ben, a keresztelő vagy a temetés kapcsán, 
nagyon fontos. És Valika néni munkájára is 
számítunk, és persze minden kocséri hívő 
együttműködésére.
Mert ahogy vasárnap a Szentleckében is 
elhangzott: „A szolgálatok is különfélék, 
de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de 
Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, 
ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait min-
denki azért kapja, hogy használjon vele.” 
(1Kor 12, 5-7). Erre törekszünk.
– Az elmúlt néhány hónap milyen eredmé-
nyeket, tapasztalatokat hozott?
– Örömmel tölt el, hogy az új egyháztanács 
minden tagja valóban szívügyének érzi a fel-
adatot. Tevékenyen részt vállal a mindennapi 
munkából. Volt közös templomkert-takarí-
tás, faragtuk együtt a fenyőfákat karácsony-
ra. Együtt tervezünk, gondolkodunk, persze 
Laci atyával folyamatosan egyeztetve.
De vannak azonnal megoldást kívánó fel-
adatok is, mint például a temetői szemét-
szállítás kérdése. Ország Tamás és Nagy 
Miklósné közreműködésével sikerült az 
ősszel rendet tenni, de tudjuk, ez egyszeri 
sebtapasz volt csak, persze hosszú távon is 
igyekszünk megnyugtatóan rendezni, eh-
hez egy kis türelmet kérünk.
Aztán szembesültünk a beázásokkal! Emiatt 
hibásodott meg az orgona is. Beázott a temp-
lom is, a sekrestye is. A legszükségesebb ja-
vítások elkészültek. Itt köszönjük Mészáros 
Attila segítségét, aki szabadidejéből áldoz-
va munkatársaival megjavította a tetőzetet. 
Már nem ázik be. Ezért szólalhatott meg 
az orgona az ünnepek alatt. Herczeg Hajna 
kántori szolgálatait is köszönjük, kocséri kö-
tődése miatt is szívesen segít ki minket.
Örömteli volt számomra, hogy a karácso-
nyi díszítésekhez a karácsonyfákat kérés 
nélkül ajánlotta fel Birkás József és Birkás 

Sándor. Köszönjük nekik. Aztán elindult 
az egyházközségnek a facebook oldala is. 
Jó az együttműködésünk az önkormány-
zattal, örömmel adtunk helyet a megújult 
betlehemnek vagy az adventi koncertnek. 
Az lenne jó, ha máskor is úgy megtelne a 
templom, mint a koncertre!
– Milyen tervekkel vágnak bele az új évbe?
– Az egyik tervünk hónapokon belül meg 
is valósul, áprilisban elkészül az urnafal a 
régi, elbontott ravatalozó helyén. Két íves 
falszakaszban 32 egyes és 8 dupla fülke ke-
rül kialakításra, pályázati támogatásból.
A temető állapota, helyzete a tavasz nagy 
feladata, melyhez kapcsolódóan pályázni 
fogunk egy temetői illemhely megvalósítása 
érdekében. A szemétszállítás megnyugtató 
megoldása sem halogatható, és egy számító-
gépes sírhely kataszterben is gondolkodunk. 
Van egy másik pályázati tervünk is a Ma-
gyar Falu Program keretében a parókia 
legalább részleges felújítására fogunk pá-
lyázni. 

– Miért épp a plébánia felújítása a cél?
– Tíz éve nem lakott az épület, ez igaz, és 
nem is várható, hogy a közeljövőben saját 
plébánosa lesz a falunak. De jelenlegi ál-
lapotában már hivatali épületként is egyre 
több a gond. A fűtéssel folyamatosan küz-
dünk, az elektromos hálózat egyre bizony-
talanabb.
Közösségi épületnek és plébániai hiva-
talnak szeretnénk felújíttatni az épületet. 
Egyszerű, de tetszetős, barátságos plébáni-
át szeretnénk, ahová jó belépni. Ahol egy 
ifjúsági közösség otthonra találhat. Ahol 
akár bibliaórákat, közösségi alkalmakat is 
kényelmesen lehet tartani. A Váci Egyház-
megye már áldását adta a szándékra. A ter-
vek között nyílászárócsere, burkolatcsere, 
fűtéskorszerűsítés és elektromos felújítás 
szerepel. Persze, a templomunkra is ráférne 
a renoválás, nem is teszünk le róla, de most 
a közösség tér megteremtését szeretnénk.
A legfontosabb cél azonban az, hogy élettel 
teljen meg a templom, hogy minél több hívő 
térjen be, és érezzen rá a Jóisten szeretetére.

KH
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Áldás békesség!

Ifjúsági csoport indult a kocséri református gyülekezetben
2020 júliusában érkeztem a Nagykőrösi Református Gyülekezet-

be és azonnal a kocséri gyülekezetben kezdtem el szolgálni. Ekkor 
már tervben volt egy ifjúsági csoport szervezése, hiszen, hogyan 
lehetne máshogy közösséget szervezni, ha nem úgy, hogy a fiata-
lokat próbáljuk meg összehívni és megmutatni, hogy a templom-
ban lenni nem unalmas, nem régimódi, hanem igenis menő, és sok 
olyan programot tudunk szervezni, amelyben nem csak egymással 
tudunk közösségben lenni, hanem a Mindenható Istennel is. 

Az ember tervez, Isten végez, szokták mondani. Azt gondolom 
találó ez a kocséri ifire nézve is. Azonban ritka dolog az, hogy az 
ember eltalálja, vagy meghallja, hogy Istennek mi is a terve. Jó-
zsué halála után Izrael népe megkérdezte az Urat, hogy hogyan is 
kezdjenek neki a harcnak Kánaán földjéért. És milyen jól tették. 
Megmutatta az Úr, hogy melyik törzs álljon harcba, és Ő megadja 
a győzelmet. Júda törzse volt a kiválasztott, de ő kért még egy kis 
segítséget Simeontól, aki bátran elindult vele a harcba. No, igen, 
talán nem a legjobb dolog egy ifjúsági óra szervezését egy harchoz 
hasonlítani. De mégis azt gondolom, hogy Istennek ez egy valós 
harca azokért, akiket szeret. Értünk. A fiatalokért. A közösségért. 
Aztán a másik oldala a dolognak, hogy azelőtt, hogy el tudjunk 
kezdeni egy alkalmat, szükségünk volt egy megfelelő közösségi 
térre, amelyhez időre volt szükség, hogy elkészítsük. Tehát szükség 
volt arra, hogy meglássuk Isten akaratát, aztán szükség volt sok 
segítségre, hogy egy szép, kényelmes gyülekezeti teremben tudjuk 
eltölteni az alkalmainkat.

 2021 szeptemberétől a kocséri református gyülekezetben elin-
dítottunk Ifjúsági bibliaóra nevű alkalmunkat, amelyre, minden 
5-8. osztályos diákokat szeretettel várunk. Kezdetben elég kevesen 
és szerényen voltunk jelen. Azonban mára már 10-15 lelkes fiatal 
is ellátogat péntek délután az ifjúsági órára. Ezeken az alkalma-
kon, egy fiatalos, beszélgetős és jó hangulatú bibliaórát tartunk. 
Minden ifjúsági órát énekléssel kezdünk, majd egy adott témát be-

szélünk át, megnézzük, mi mit gondolunk róla és azt is, hogy mit 
mond a Szentírás. Ezt játékosan, vagy feladatok elvégzésével tesz-
szük. Ifjúsági óra végén imádkozunk, ezután pedig kezdetét veszi a 
kötetlen beszélgetés, teázás és sütizés. 

 Az őszi szünetben a nagykőrösi ifisekkel egy kiránduláson vet-
tünk részt Pilismaróton, ahol a Kapcsolatainkról beszélgettünk. 
Milyen kapcsolatunk lehet egymással és Istennel. Kirándultunk is 

a Duna partra és a Visegrádi fellegvárba, egy délután pedig tábor-
tüzes alkalmat tartottunk, ahol szalonnát és pillecukrot sütöttünk 
és természetesen énekeltünk a tűz mellett. Nagyon jó hangulatban 
telt ez e néhány nap, amit együtt töltöttünk. Reménység szerint sok 
ilyenben lesz majd részünk.

Idén nyárra is vannak már terveink, ha Isten is életet és megse-
gít bennünket, akkor sikerül megszerveznünk azokat is, és jobban 
össze tudjuk kovácsolni a csapatot. 

Biztatást ad számunkra Jeremiás könyvének 31 fejezetének 3 
verse: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hű-
ségesen.” Ha Ő örök szeretettel szeret, és magához von, akkor bi-
zonyosságunk lehet afelől, hogy megáldja a kis közösségünket és 
mindannyiunk életét. 

Köszönjük mindenkinek, aki imádságban hordozza a közössé-
günket! Hatalmas ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének! 
Ezt naponta érezzük és tapasztaljuk! Köszönet, minden szülőnek, 
aki bíztatja gyermekét, hogy eljöjjön a közösségbe! Köszönet a fia-
taloknak, hogy minden péntek délutánjukat és estéjüket rászánják 
arra, hogy Istenről tanuljanak és egymással közösségben legyenek! 
De legfőképpen köszönet Istennek, aki elvetette a hitnek a magját, 
és adja annak növekedését mindannyiunk életében. 

Isten legyen a gyülekezetünk őriző Pásztora!
Varga Anna, beosztott lelkész
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A karácsonyfa alatt nemcsak játé-
kok voltak, hanem az óvónénik által 
készített apró ajándékok is, amiket 
hazavihettek maguknak és meg-
ajándékozhatták vele szüleiket is. 
Eközben átérezhették – csodálatos 
érzés kapni, de még csodálatosabb 
érzés adni.

Ennek jegyében a Kocséri Álta-
lános Művelődési Központ intéz-
ményegységeként csatlakoztunk a 
„Kocsériak a kocsériakért” adventi 
adománygyűjtéshez. A gyermeke-
ket bevonva az óvoda hátsó teraszán 
gyűjtöttük az otthon már megunt 
játékokat, hogy azokkal tehessük 
szebbé a rászoruló gyermekek ka-
rácsonyát. Ezúton köszönjük a szü-
lők segítő szándékát és a Gondozási 
Központ munkatársainak segítségét 
az ajándékok szétosztásában!

KRÓNIKA

Tündérkerti hírek
Bár a karácsony a családok ün-

nepe, az óvodában is hagyomány 
a kis Jézuska születésének megün-
neplése. Gyermekeinkkel együtt ké-
szültünk a szeretet ünnepére, Luca 
búzát vetettünk, mézeskalácsot sü-
töttünk, meggyújtottuk az adventi 
koszorún a gyertyákat. Sajnos a ví-
rus miatt csak két csoport ünnepel-
hetett az óvodában. 

Néhány nappal az igazi karácsony 
előtt a gyermekek ünneplőbe öl-
tözve, kíváncsian várták a Jézuska 
érkezését. Reggel minden csoport-
ban karácsonyfa fogadta a gyereke-
ket, míg az igazi csoda tízórai után 
csengőszóval érkezett. Kézmosásból 
visszatérve a karácsonyfa alatt – az 
Önkormányzatnak köszönhetően – 
sok-sok új játék várta a gyermeke-
ket. Csodálatos érzés látni ilyenkor 
a gyermekek arcát, ahogy kifejezik 
érzéseiket. A rácsodálkozás után 
boldogan vették birtokba az aján-
dékokat. Az egész nap örömben, 
boldogságban, meghittségben telt, 
karácsonyi dalok hallgatása közben. 

Népköri hírek
A Népkör az idei évben is szerette 
volna a község parkját hangula-
tossá tenni, ezért farsangi dekorá-
ciót helyezett el.
Jó farsangi fotózkodást kívánunk 
mindenkinek!

Gólyahír

Kiss Szófia
(szülei Kiss Lilla  

és Balogh Tamás)
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Kocséri anekdoták

Zsellér élet
„A múlt dokumentumait lapozgatva sok–sok eddig 

számomra érdekes újdonságra bukkantam, de a most 
leírt kis történetek, elődjeink jellemző szóhasználata, 
mondásai nem kerültek lejegyzésre a múltidéző lapo-
kon.” 

Nagyapám, Utasi Béla legidősebb bátyjáról, Balázsról 
maradt fenn a családi legendáriumban az alábbi két tör-
ténet. 

A zsellérként megélt napszámos lét nem járt feltétlen 
együtt az igénytelenséggel, a jó ízlés hiányával. Gondo-
lok itt arra, hogy akkor és ott is megvolt az igény a jó 
táplálkozásra, a megfelelő bánásmódra, megbecsülésre. 
A jó napszámost igenis abban az időben is megbecsülték 
– napfelkeltétől napnyugtáig kellett ugyan dolgozniuk 
– de a napszámba belealkudták a napi legalább kétszeri 
étkezést, ahogy akkor mondták „ellátást”. 

Mint ahogy a gazdák vagy a munka sem volt egyforma, 
úgy az ellátás sem mindig volt ínyére a munkásoknak. 
De ez van, ezt kell szeretni. Visszautasítani nem lehetett, 
mert akkor még vékonyabbra szabták a porciót. Egy al-
kalommal reggelihez hívta a nem éppen bőkezűségéről 
ismert gazdasszony a répakapálókat és a kiporciózott 
kenyeret, szalonnát, vöröshagymát a kezükbe adva biz-
tatták őket a früstök elfogyasztására. Dédnagybátyám, 
amikor az adagot a hatalmas kezébe vette, látta, hogy ez 
a fél fogára nem elég, nemhogy délig bírja a munkát ve-
le. Míg falatozott, mindvégig azon gondolkodott, miként 
lehetne még egy darab kenyeret és hozzá szalonnát kap-
nia. Evés közben a tenyeréből nem egyformán fogyott a 
reggeli étkek sora. Egyszer csak szól a gazdaasszonynak 
– Tésasszony adjon még egy kis szalonnát, mert ke-
nyerem és hagymám van még, de a fehér szalonnám 
már lefogyott a bőréről. A megszólított kényszeredet-
ten kihajtogatta a kenyérruhát, amiben a reggeli kihozta, 
és egy porció szalonnát adott Balázs bátyámnak. Hű, de 
nem tudta mekkorára tárta ezzel a „spájz” ajtaját, mert a 

következő percekben hol a kenyér, hol a hagyma fogyott 
el a teljes jóllakottság idejéig.

Ezzel az eredeti népi bölcsességet felhasználva a ké-
sőbbiekben több alkalommal sikerült jól laknia a „taka-
rékos” gazdáknál is. Egészségére!

Egyszem köles nagy érték!
Egy az előző esethez hasonló reggeli után lehetett, mi-

kor elharangozták a delet, beinvitálta a pitvar alá a ku-
koricaegyelőket a gazda ebédelni. A nem éppen jó mód-
jukról ismert haszonbérlők maguk is igen szerényen 
éltek, így csak „üres” köleskása volt az ebéd. Ez egy egy-
szerűen készült étel volt. Enyhén sós vízben megfőzték a 

hántolt és kiszelelt kölest, és egy kis maradék zsiradékkal 
vagy tejföllel kissé feljavították. De az aznapi köleskása 
nem találkozott az ehhez hasonló javakkal készítése so-
rán. Az asztalra egy nagy tálban felszolgált gőzölgő egy-
tálétel nem valami étvágygerjesztőnek mutatta magát, 
pedig mindenki kapott egy-egy házi faragású fakanalat 
a tálból történő étkezéshez. A naiv többség még bízott 
benne, hogy a meregetés során akad a kanalára egy kis 
szalonnabőr, vagy netán kis sülthús darabka. De hiába a 
nagy igyekezet, csak az üres kását meregették és nagyo-
kat nyelve gyűrték lefelé a kölest. Balázs bátyán amúgy 
sem volt nagy híve a húsmentes étkeknek, ezért, hogy ne 
legyen nagyon feltűnő a kanál egyre ritkább meregetése, 
sűrűn az asztal alá tekingetett. Csak feltűnt a gazdának 
a sumákolás, meg is kérdezte – Te Balázs, tán nem sze-
reted a főtt kását? Ő nem merte bevallani, hogy a háta 
mögé kívánja az egész tállal, így azt mondta – De szereti 
ő, sőt annyira, hogy az imént leesett egy szem és míg 
azt meg nem találja, addig nem vesz másik kanállal. A 
mesélők szerint az ebéd hátralévő részében végig a kö-
lesszemet kutatta az asztal homályában. 

Lejegyezte: Utasi Imre
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

Védőnő: 
 Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna 
06-70/599-8395.

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

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

Kocséri Polgárőr Egyesület
A Kocséri Polgárőr Egyesület 2021. 
december 29-én tartotta az évértéke-
lő közgyűlését. A közgyűlés bizonyos 
szempontból rendkívüli volt, hiszen a ví-
rushelyzet miatt vendégek nélkül, „szűk 
családi körben” került megrendezésre. 
A 2021-es év rendkívüli kihívások elé 
állította a Kocséri Polgárőr Egyesület 
tagjait. Annak ellenére, hogy év elején a 
vírus miatt elmaradtak a rendezvények, 
az egyesület tagjai mégsem pihenhettek, 
mivel a kialakult helyzet sokkal több fel-
adatot hozott, hiszen minden nap szol-
gálatban voltak a polgárőrök. Később, 
a nyár folyamán már lehetőség volt egy 
kis pihenésre, ekkor azonban sorra jöt-
tek a rendezvénybiztosítások. Ezeken 
a rendezvényeken minden esetben a 
megfelelő létszámmal részt vettünk, biz-
tosítottuk a zavartalan és biztonságos 
lebonyolítást. Az elnöki beszámolót kö-
vetően most is, mint minden évben, az 
elismerések átadására került sor. Sajnos 
a 2020-as évben elmaradt a közgyűlés, 
így a 2020-as elismerések átadására is 

most került sor. A 2020-as évben az „Év 
Polgárőre” elismerésben részesült Szelei 
Norbert, 20 éves szolgálat elismerése-
ként emlék kitűzőt kapott Erős Róbert, 
15 éves szolgálat elismeréseként Tajti 
László, 10 éves szolgálat elismeréseként 
Nagy Árpád, Szelei László, 5 éves szol-
gálat elismeréseként Szöllősi Richárd, 
Szelei Norbert, Pető Imre. A 2021-es év 
„Év Polgárőre” elismerésben Nagy Ár-
pád részesült. Az elismerések átadását 
követően egy finom és kiadós vacsorá-
val kedveskedtünk és köszöntük meg az 
egyesület tagjainak az elmúlt évben vég-
zett munkájukat, melyet a Mi Kis Falunk 
Élményműhelye biztosított számunkra. 
Köszönet Jucinak és Gábornak a finom 
ételért. Az elmúlt években már beláttuk, 
hogy a modern technikai eszközök nagy-
ban segítik a munkánk eredményességét, 
akár a megelőzés, akár a már megtörtént 
cselekmények felderítésében, ezért igye-
keztünk a lehetőségeinkhez mérten bő-
víteni az egyesület eszköztárát és a jövő-
ben is azon dolgozunk, hogy minél több 

ilyen eszköz beszerzésére legyen lehető-
ségünk, elősegítve ezzel a településünk 
minél jobb közbiztonságát.
Annak érdekében, hogy sikeresen meg 
tudjuk valósítani terveinket, szüksé-
günk van segítségre, legyen az pályázati 
lehetőség, támogatás, vagy a 2022-es év-
től már lehetőség van az adó 1%-nak az 
egyesületünk részére történő felajánlá-
sára is. Amennyiben támogatni szeretné 
egyesületünk működését, lehetőség van 
támogatásra, melyet megteheti szemé-
lyesen, az egyesület irodájában, vagy a 
11742128-21443820 számlaszámra tör-
ténő befizetéssel, illetve adója 1%-nak 
egyesületünk részére történő felajánlá-
sával, melyet előre is köszönünk! Szintén 
köszönjük azokat a támogatásokat, me-
lyet az elmúlt években kapott Egyesüle-
tünk.
A Kocséri Polgárőr Egyesület nevében 
kívánok mindenkinek rendkívüli ese-
ménytől mentes, boldog új esztendőt!

Szelei László
elnök
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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

2022. január 31 – február 4-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Lebbencsleves Karfiol leves Húsleves Köményes leves Zöldségleves

Eszterházy tokány, 
tészta

Szezámos 
csirkemell, 

kukoricás rizs

Párolt hús,  
½ sóska mártás, 
½ főtt burgonya

Bácskai rizses hús, 
almapaprika

Lasagne

2022. február 7–11-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Grízgaluskaleves Gulyásleves Tavaszi zöldségleves Tarhonyaleves Csontleves

Székelykáposzta 
tejföl

Krumplis tészta, 
csemegeuborka

Kínai édes-savanyú, 
párolt rizs Sólet Rakott karfiol

2022. február 14–18-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldborsóleves Lebbencsleves Csordagulyás Reszelt tésztaleves Almaleves

Vadas sertéshús 
tészta

Kelkáposzta főzelék
Sertés pörkölt Meggyes piskóta Majoránnás pulyka- 

tokány, párolt rizs
Rántott hal, petre-
zselymes burgonya

2022. február 21–25-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Karalábéleves 
vajgaluskával Erőleves Széchenyi leves Babgulyás Gyümölcsleves

Pásztortarhonya, 
vegyesvágott Rakott krumpli Paradicsomos 

húsgombóc Sajtos-tejfölös tészta
Pirított csirkemell, 

½ párolt rizs, 
½ párolt zöldség

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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