
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
✻✻✻✻

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

33. évfolyam 7. szám 2022. SZEPTEMBER 

Tartalom
Anyakönyvi hírek

Pályázati felhívás

Népszámlálás 2022

A szelektív 
hulladékgyűjtésről

Iskolai hírek

Sport

Tisztújítás a 
Népkörben

Báli meghívó

Sakált lőttek 
Kocséron!

Folytatás a 2. oldalon 

Kocséri búcsú 2022
Az idei év augusztus 20-án a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. és a Miniszterelnökség támogatásával, a Kocsér Köz-
ségért és Polgáraiért Alapítvány közreműködésével a helyi 
önkormányzat igen színvonalas programot szervezett az ér-
deklődők számára.

A délelőtti szentmisét követően Kovács Nóri műsorát ve-
hettünk részt a katolikus templomban, majd ezt követően 
Zágon testvérközsé-
günk képviselőinek 
részévételével koszo-
rúzással tisztelegtünk 
Szent István kirá-
lyunk előtt.

A délutáni gyerek-
programot követően 
került sor az ünnepi 
elismerések átadásá-
ra.

Nagy örömünkre 
folytatódni látszik az 
elmúlt évek tendenci-
ája – sok egy év alatti 
ifjú kocsérit köszönt-
hettünk: az elmúlt egy 
évben 26 baba szüle-
tett községünkben.

Feri bácsi, Isten veled!
2022. szeptember 26-án hétfőn életének 85. évében 

elhunyt Barabás Ferenc, Kocsér Község díszpolgára, 
nyugalmazott polgármestere, agármérnök.

Barabás Ferenc tős-
gyökeres kocséri csa-
ládban nevelkedett, 
ifjan részt vett az 56-
os forradalom esemé-
nyeiben, majd évti-
zedekig a zöldség- és 
gyümölcstermesztés-
ben dolgozott szülőfa-
lujában, majd többfelé 
az országban. A rend-
szerváltás előtt ismét 
bekapcsolódott a po-
litikai életbe a Magyar 
Demokrata Fórum tagjaként. A rendszerváltás után a 
község első polgármestereként komoly beruházásokkal 
lendületet adott Kocsér fejlődésének. Négyszer válasz-
totta meg a lakosság a község első emberének, 1990-től 
2006-ig irányította Kocsért – szívvel-lélekkel, megkér-
dőjelezhetetlen elkötelezettséggel. Máig élő testvérkap-
csolatokat épített ki a határainkon túli magyarsággal, 
hű maradt mindvégig keresztény-konzervatív érték-
rendjéhez, katolikus hitéhez. Közéleti tevékenysége 
mellett eredményesen gazdálkodott, és négy derék fiút 
nevelt fel. Elvesztése pótolhatatlan veszteség a község-
nek. Emlékét megőrizzük.
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Az elmúlt egy évben született 26 kocséri baba és szüleik a 
helyi Önkormányzat ajándékcsomagját vehette át: Ronkó Dá-
vid (Ronkó Gábor és Ronkóné Botlik Mónika), Radics Patrik 
(Radics Attila és Radicsné Godó Erika), Csoma Dorottya (Cso-
ma Zoltán és Dávid Krisztina), Bujka Zoltán (Bujka Krisztián 
és Urbán Edina), Orsós Noel Renátó (Berdó Orsolya), Lovas 
Zalán Nimród (Lovas Gábor és Lovas Gáborné), Dongó Maja 
Zselyke (Dongó Péter és Kiss Erzsébet), Pénzes Nóra (Pénzes 
Róbert és Pénzesné Nyitrai Renáta), Balogh Szófia (Balogh Ta-
más és Kiss Lilla), Pataki Máté József (Pataki József és Török 
Evelin), Tóth Barbara (Tóth Zsolt és Tóthné Erős Barbara), 
Szelei Zsanett (Szelei Norbert és Szelei Aliza Krisztina), Szelei 
Leila (Szelei Dávid és Szelei Krisztina Erika), Kurgyis Panka 
és Kurgyis Léna (Kurgyis Gergő és Kurgyis-Hajagos Enikő), 
Mészáros Denisz Imre (Mészáros Zsolt és Orsola Karolina), 
Józsa-Bölcz Alex (Józsa Péter és Bölcz Bernadett), Mészáros 
Hanna Dóra (Mészáros Zoltán és Mészáros-Varga Alexandra), 
Szűcs Milán (Szűcs Róbert és Szűcs-Szalontai Tímea), Budai 
Lilien (Budai János és Budainé Kiss Dóra), Kozák Zalán Áron 
(Kozák Róbert és Kozákné Horváth Nikolett), Czeczon Soma 
Kornél (Czeczon Richárd és Huszár Kitti), Sutus Mira (Sutus 
Dénes és Szórád Mónika), Hriagyel Balázs (Hriagyel Balázs és 
Várkonyi Alexandra), Nagy Éva Flóra (Pesti Mónika), Lovas 
Natália Flóra (Lovas Dániel és Lovasné Bretus Éva).

Ezután két nyelvvizsgát szerzett fiatal, Gál Gergő és Kovács 
Máté elismerése következett.

40 éves szolgálati idejük letöltése után Tóth Istvánné Kocsér 
Község Köszszolgálatáért, Győriné Virág Ildikó pedig Kocsér 
Község Közneveléséért díjban részesült. 

Tóth Istvánné

1979-ben érettségizett a budapesti I. István Közgazdasági 
Szakközépiskolában, mely iskola egyben pénzügyi ügyintéző – 
képesített könyvelő szakképzettséget is nyújtott. 1979. szeptem-
ber 1-től a budapesti Húsipari Vállalatnál dolgozott a vállalat 
ösztöndíjasaként elemző és utókalkulátor munkakörben 1980. 
július 7-ig. 

1980. július 12-én kötött házasságot, melyet követően került 
Kocsérra. 1980. július 16. napjától dolgozott a kocséri önkor-
mányzat hivatalában. A 42 év alatt feladatai közé tartozott a, 
gazdálkodási, adóügyi, hagyatéki, munkaügyi és egyéb igazga-
tási ügyek intézése.

Munkáját igyekezett a legjobb tudása szerint ellátni. Mun-
kahelyi vezetőinek a tiszteletet megadta, kollégáival pedig jó 
munkakapcsolat kialakítására és fenntartására törekedett. Sze-
retett itt dolgozni.

Győriné Virág Ildikó
1961-ben született, testvérével a csemői tanyavilágban csepe-

redett, majd 10 évesen, 5. osztályosan a nagykőrösi kollégiumba 
került. Először elveszettnek érezte magát, de ahogy növekedett, 
úgy lett a kisebbek segítője, támogatója, kistanítója. Itt ragadta 
magával a tanítói szerep, ami aztán életre szóló hivatásává vált. 

Az általános iskola után a nagykőrösi gimnázium, utána a 
zsámbéki tanítóképző főiskola következett. Aztán első és utolsó 
munkahelyként a kocséri iskola. De nem felejtette el sohasem 
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az indulás nehézségeit, talán ezért is fordult mindig támogató-
an, megértően a nehéz sorsú gyerekek felé. 

Virág Ildikó 21 évesen férje, Győri Dániel révén került 
Kocsér ra 1982 augusztusában. Egy évig napközis nevelő volt, 
majd osztálytanító lett, s ekként dolgozott máig. Az 1980-as 
évek elején sok fiatal tanító néni került Kocsérra, lendületesen, 
hittel, egymást segítve kezdtek bele a világmegváltásba. Együtt 
találták ki a szüreti felvonulásokat, együtt szervezték a vetélke-
dőket, együtt a sátortábort és együtt javították a dolgozatokat a 
tanáriban – négy évtizeden át.

Megőrizte mindig fogékonyságát az újra. Az elsők között 
ismerkedett meg a számítógéppel, olyan eredményesen, hogy 
évek óta ő tanította a kisebbeknek az informatika alapjait is. 
Sosem sajnálta az időt a kérdésekre, a beszélgetésekre. Tudta, 
hogy az igazi tudást az alapozza meg, ha az a gyermek kíváncsi-
ságára, kérdéseire épül. 

40 éven át tanította betűvetésre, számolásra kocséri gyere-
keket. Aztán tanította a gyerekek gyerekeit. Megbízatásainak 
mindig lelkiismeretesen tett eleget, sokáig volt ifjúságvédelmi 
felelős, majd az alsós munkaközösség vezetője is. Megbízható, 
rendszerető kolléga, igényes és kedélyes egyéniség. 

Az idei tanévzárón tanítói életpályája elismeréséül a Minisz-
térium Pedagógusi Szolgálati Emlékérmét vehette át. 

Utassy Miklósné
Budapesten született 1938. aug. 21-én. Itt kezdte el általános 

iskolai tanulmányait. 1948-ban Aszódra költöztek. Iskolai ta-
nulmányait itt folytatta és itt is érettségizett 1956-ban. Felvételt 
nyert a Szegedi Pedagógiai Főiskola matematika-fizika szakára, 
itt államvizsgázott 1959-ben jeles eredménnyel. Pest megyébe, 
Hévízgyörkre került tanítani és 1962. febr. 1-ig itt dolgozott. 

1961. dec. 21-én házasságot kötött Utassy Miklós ált. isko-
lai tanárral és kérte áthelyezését Kocsérra, ahol férje lakott és 
tanított. Mivel az iskolában nem volt hely, Nagykőrösre került 
tanítani és 1965. júl. 31-ig ott dolgozott a Petőfi Sándor Ált. Is-
kolában. Ekkor végre fogadni tudta a Kocséri Gábor Áron Ált. 
Iskola, így 1965. aug. 1-től nyugdíjazásáig itt tanított Két gyer-
mekük született: Katalin és Tibor

Iskoláiban matematikát, fizikát és éneket tanított, majd mi-
kor a gyermek létszám csökkent és a négy matematika szakos 
tanár sok volt iskolánkban, önként elvállalta a felső tagozatos 
napközis nevelői beosztást, ahol később munkaközösség vezető 
is lett. Pedagógiai munkájának szinte legemlékezetesebb, legha-
tékonyabb részét végezhette a nagyrészt tanyasi gyermekekből 
álló 6 tanulócsoportban, iskolánk kiemelkedő pedagógusai se-
gítségével. Itt kapta kitüntetéseimet is, de a legnagyobb kitün-
tetésnek munkája során a sok versenyt nyert gyereket, a tanít-
ványaik közül kikerült matematika szakos tanárokat, a helyüket 
megálló régi tanítványokat érzi, akik most is visszajárnak be-
számolni életük folyásáról az iskolánkban rendezett 5, 10,…25, 
50, sőt már 55 éves osztálytalálkozókon is.

Településünk társadalmi életében is igyekezett részt venni, 
amiért az „Érdemes társadalmi munkás” érmet is megkapta. 

Jelenleg Arany- és az idő múlásának köszönhetően -Gyémánt 
diplomás nyugdíjas tanárként is igyekszik figyelemmel kísér-
ni településünk életét, és amennyire egészsége engedi ápolni 
a kapcsolatokat, megismertetni a fiatalabbakkal is a régi élet 
szépséget és átmenteni hagyományait, emlékeit a jelenbe, ill. a 
jövőbe.

Községünkben végzett munkájáért: Érdemes társadalmi 
munkás érmet kapott

Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testülete a 31/2022. 
(VI. 23.) számú önkormányzati határozata alapján Utassy Mik-
lósné nyugalmazott pedagógus részére a településen végzett 
több évtizedes példaértékű pedagógusi munkája és helytörté-
neti tevékenysége elismeréseként

Kocsér Községért Emlékérmet adományoz.
Boros Lászlóné

Boros Lászlóné (Fehér Ilona), Ica óvónéni 1941-ben született 
Törtelen vasutas családban. Általános iskoláit itt végezte, majd 
gimnáziumi éveit a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban 
folytatta. Mindkét iskolában kiváló eredményeket ért el, így 
természetes volt, hogy főiskolán folytatja tanulmányait, így a 
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Kecskeméti Óvónőképzőben diplomázott 1960-ban. 
Első munkahelye Kőröstetétlen óvodája volt, itt mindössze 

két hónapot dolgozott, mert áthelyezték Kocsér községbe óvó-
női státuszba. 1961-ben már az óvoda vezetője lett, és egészen 
nyugdíjazásáig kiváló szakmaisággal látta el vezetői feladatait.

Ica óvónéni óvónői tevékenységének igazi alkotása az óvodá-
ja volt. Mint az óvoda vezetője nagy elhivatottsággal törekedett 
arra, hogy az intézmény ne csak gyermekmegőrző legyen, ha-
nem a rábízott gyermekek testi és szellemi fejlődését is biztosí-
tani tudja.

Szívügye volt, hogy a gyermekek és az ott dolgozók számára 
igényes környezetet biztosítson. Az ő közbenjárására került sor 
az egykori Dósa-kúria romos épületének felújítására, amely az 
évek során egyre szebb és korszerűbb lett. Kitartó szorgalom-
mal az egész község bevonásával a romos épület megújult, az 
épület körüli félholdas parkot „gyermekvilággá” alakították, 
megőrizve annak régi fáit, bokrait, az épület hangulatát. Javas-
latára lett az óvoda neve „Tündérkert” óvoda. Mindig kiváló 
kézügyessége volt, így évtizedeken keresztül saját kezűleg (és 
kollégáival együtt) készített munkáival szépítette kedves óvo-
dáját.

Vezetése alatt az óvoda intézménye igazi kulturális, kiemel-
kedő szakmaiságú intézmény lett, messze kiemelkedett a falusi 
óvodák sorából, meghaladva korát. Innovatív személyiség lé-
vén, minden módszertani, szakmai újítást felkarolt, támoga-
tott.1970-ben a járásban elsőként a kocséri óvoda vezette be az 
új óvodai programot, és a következő évben bázisóvoda lett. 15 
éven keresztül volt az óvoda elméleti és gyakorlati továbbkép-
zések helyszíne. 1990-ben a változó nevelési elveknek megfele-
lően helyi nevelési programot hoztak létre, amely évtizedeken 
keresztül megállta helyét. Munkája elismeréseként Miniszteri 
Dicséretben részesült. 

Kollégáival mindig nagyon jó kapcsolatot ápolt, lelkesen tá-
mogatta szakmai megújulásukat, szerették, tisztelték. Ezt jelzi, 
hogy 2013-ban az óvoda fennállásának 60 éves évfordulóján 
kollégái emléktáblát helyeztek el az óvoda épületében kifejezve 
elismerésüket, tiszteletüket. „Ica óvónénitől tanultuk a szak-
mát, a mai napig az ő munkáját folytatjuk tovább” (Bodnár 
Andrásné).

Az óvodai tevékenységén túl nyaranta táborokat szervezett 
férjével együtt, ahol rengeteg fiatal nyaralhatott a Balatonnál, 
és életreszóló barátságok alakulhattak. Mindketten nagyon ka-
ritatív emberek voltak, így számos hátrányos helyzetű fiatalnak 
nyújtottak segítséget nemcsak nyaraláshoz, hanem az életük 
elindításához is anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. Gene-
rációkat nevelt, támogatott Kocséron, sokan nagyon hálásak a 
rengeteg segítségért, amit kaptak tőle.

Nagyon kreatív ember volt, mindig alkotott, kiváló kézügyes-
sége révén gyönyörű alkotások születtek kezei között. Nagyon 
szerette a zenét, az operát, színházat, gyönyörűen énekelt.

Habár nem volt tősgyökeres kocséri, imádott itt élni, soha 
nem akart máshová költözni. Mindenkit ismert, és őt is min-
denki ismerte. Látta felnőni az egész falut, hiszen óvodásai szü-
leit, sőt nagyszüleit is nevelte, oktatta.

1997-ben ment nyugdíjba, de súlyos betegsége ellenére ez-
után is dolgozott, gyümölcs és zöldség átvevő telepet működ-
tetett. Mint minden munkát, ezt is nagy gondossággal, preci-
zitással végezte, ameddig szervezete bírta. 2003. június 16-án 

hunyta le örökre szemét. Kívánsága az volt, hogy a sírjára a 
következő Hemingway idézetet írjuk fel: „Kibírni mindent s 
menni mindig tovább, ha nem élnek már benned remények és 
csodák.”

Nagyon sok ember emlékszik szeretett Ica óvónénijére, aki 
egész életében Kocsér községért dolgozott imádott óvodájában. 
Hiányzik gyönyörű mosolya, barátságos, mindig segíteni akaró 
természete.

Kocsér Község Önkormányzat képviselő-testülete a 31/2022. 
(VI. 23.) számú önkormányzati határozata alapján Boros Lász-
lóné Óvodapedagógus részére a kocséri óvodában végzett több 
évtizedes kiemelkedően eredményes vezetői munkája, vala-
mint elismert és jelentős pedagógiai, nevelői tevékenysége el-
ismeréseként posztumusz Kocsér Község Díszpolgára címet 
adományoz

Az elismerést lánya, Fáryné Boros Erika vette át.

Az időjárás is kegyeibe fogadra a rendezvényt, így sikerült 
megtartani a kakaspörkölt-főző versenyt, a közös vacsorát és a 
szórakoztató programokat is. 

Az ABBA Sisteres délutáni fellépése után este az Irigy Hón-
aljmirigy 4 tagjának műsora alapozta meg a jó hangulatot az 
utcabál előtt.

K.H.
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Kedves Hívek, Tisztelt Kocsériak!
2022. augusztus 1-jétől Csákné Pintér Ilona látja el a kocséri 

katolikus plébánia hivatalvezetői teendőit. 

Sipos Józsefné Pannika hosszú évek lelkiismeretes munkája 
után, melyet Hernádi László plébános atya július utolsó vasár-
napján a szentmisén hálával köszönt meg, lemondott a feladat-
ról. 

A plébániai hivatal – a felújítás idejéig – továbbra is a köz-
ségi könyvtárban működik, forduljanak kérdéseikkel Iloná-
hoz bizalommal. A harangozói feladatkört továbbra is Mészá-
rosné Valika látja el.

Az ügyfélfogadás egyelőre változatlan: kedd, szerda, csü-
törtök 9-től 11 óráig.

A plébániai hivatal vonalas telefonszáma – átmenetileg – 
nem működik, de az alábbi telefonszámon Csákné Pintér Ilona 
hivatalvezető munkaidőben elérhető: 06-20-947-4521.

Emléktáblát avattunk
Augusztus 20-án szom-

baton az ünnepi, búcsús 
szentmise keretében Her-
nádi László plébános atya 
megáldotta a templom 
előterében elhelyezett 
márványtáblát, amely a 
Kocséron szolgált plébá-
nosoknak állít emléket.

Kevés egyházközség mondhatja el azt magáról, hogy több mint 
140 éves története során mindössze hat plébános szolgálta a kö-
zösséget. 

Szabó Imre 1881–1900
Takács Mihály 1900–1913
Lesnyovszky Armand 1913–1955
Asztalos József 1955–1972
Hajdú Jenő 1972–2012
Hernádi László 2012–
Évtizedes szolgálatukkal mindannyian 

rászolgáltak arra, hogy nevüket, emlékü-
ket megőrizzük. Ki templomot épített, ki 
iskolát alapított, ki a világégéseken vezette 
át a faluközösséget, ki a kommunizmus buktatói között őrizte a reá 
bízottakat. Kereszteltek, eskettek, gyóntattak, miséztek, tanítottak, 
temettek… Méltán vésték az emléktáblába Szent Pál sorait: „A jó 
harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”

Foglaljuk imáinkba a Kocséron szolgált plébánosokat!

Gólyahír
Kozák Zalán Áron 

(Kozák Róbert és 
Horváth Nikolett)

Czeczon Soma 
Kornél
(Czeczon Richárd és 
Huszár Kitti)

Sutus Mira 
(Sutus Dénes és 

Szórád Mónika)

Lovas Natália Flóra 
(Lovas Dániel és 
Bretus Éva)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. június 15 – szeptember 15.

Születés
Kozák Zalán Áron (Kozák Róbert és Horváth Nikolett)
Czeczon Soma Kornél (Czeczon Richárd és Huszár Kitti)
Sutus Mira (Sutus Dénes és Szórád Mónika)
Lovas Natália Flóra (Lovas Dániel és Bretus Éva)

Házasságkötés
Imre Csaba és Tóth Csilla Katalin
Mari Tibor és Szalinka Szilvia Erzsébet
Nagy József és Hajagos Réka
Farkas Imre és Rusvai Mónika
Palya Kálmán és Durda Henrietta Bernadett 
Rákosi Krisztián és Bódi Tünde Edina
Urbán László és Bujka Mónika 
Urbán Roland és Varga Dzsenifer

Haláleset
Balajti Ferenc (sz.: 1952.)
Budai Józsefné (sz.: Mihályi Katalin, 1936.)
Csató Dénesné (sz.: László Edit, 1948.)
Csányi Rudolf (1959.)
Laci Sándor (1928.)
Mészáros Ferenc (sz.: 1957.)
Sipos Béláné (sz.: Sopajti Mária, 1933.)
Vadász József Istvánné (sz.: Körtési Terézia, 1927.)
Vágó János (sz.: 1943.)
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Ösztöndíjpályázat
Kocsér Község Önkormányzata 2022-ben is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. 
Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű:

•  felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat („A” típus)

•  a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típus)

Részletes pályázati kiírás:
•  A típus: https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-

palyazok-reszere/
•  B típus: https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-

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: 2022.11.03.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kocsér Község Önkormány-

zata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatás jogcímén 126 erdei m3 keménylombos tűzifa vá-
sárlásához kapott támogatást 2.643.330 Ft értékben. 

A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Kocsér Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (XI.14.) ön-
kormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:

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

a)  háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem ha-
ladja 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 ellátá-
sokról szóló törvény szerinti:

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

sülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 
részesülők), valamint

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

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő sze-
mélyek 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 Deák Jó-
zsefné ügyintézőnél lehet benyújtani 2022. október 31-ig. A 
határidő jogvesztő.

Hriagyel Csaba
polgármester

Megújul Kocsér
2022. október 1-jén indul 
a Magyar Falu Program 
keretében a Kossuth Lajos 
utcán a járda felújítása. A 
Vegyes iparcikk Bolt és a 
Hunyadi utca sarka közöt-
ti szakaszon 496 m2 térkő 
kerül lehelyezésre. A már 
korábban felújított szaka-
szokon nem szedjük fel a 
térkövet, hanem a régi jár-
daszakaszok felújításával 
egységesítjük az utcaképet.
A Szabadság utcában az 
óvoda előtt kiszedjük az 
elpusztult, beteg tujákat. 
Helyettük leylandi ciprusokat telepítünk majd.
Megértésüket és türelmüket köszönjük! Azért dolgozunk, hogy 
Kocsér megszépüljön!

Hriagyel Csaba polgármester

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a vízközmű vagyon magyar állam tulajdo-
nába történő átruházásáról való döntést a kevés 
rendelkezésre álló információ miatt a helyi kép-
viselő-testület elhalasztotta.

Hriagyel Csaba polgármester

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a megnövekedett te-
herforgalom miatt a jövőben fokozott rendőri ellenőrzésre 
lehet számítani a szentkirályi úton.

Vigyázzunk egymásra!
Hriagyel Csaba polgármester
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Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában 

tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy 
időben, azonos tartalommal és egységes módszertani ala-
pon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. 
A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemző-
iről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkozta-
tottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és 
lakáskörülményeiről.
A népszámlálás eredményei számos területen hasznosul-
nak:

•  Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket 
és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előké-
szítéséhez.

•  Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szol-
gáltatási igényekről.

•  Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, pél-
dául a fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi, vallási 
közösségeket.

•  A népszámlálásból nyert információk segítik a vállal-
kozásokat is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik 
például egy új üzlet megnyitását, vagy a helyi szolgál-
tatásaik bővítését.

•  A népszámlálás adatai alapul szolgálnak tudományos 
kutatásokhoz, elemzésekhez is.

•  A magyarországi népszámlálás egy globális program 
része, hiszen a világ valamennyi országában tarta-
nak közel egy időben népszámlálást. A népszámlálá-
si adatok segítségével adunk pontos képet magunkról 
a szomszédos országoknak, az Európai Uniónak, az 
egész világnak.

A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni 

a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok 

keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig 
nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél te-
hetnek ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 
óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kér-
dőív kérdéseit megválaszolnunk.

A népszámlálás résztvevői
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad 

hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlá-
lásban mindannyian részt vegyünk, ami egyébként a nép-
számlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelessé-
günk is.

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él;
•  azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ide-

ig külföldön tartózkodnak;
•  a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 

Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilat-

kozunk. A lakásadatok segítségével pontos képet kapha-
tunk a háztartások lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül 
az ország területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is ki kell tölteni a 

kérdőívet.
Postai felkérő levél

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő 
levelet küld szeptember utolsó napjaiban.

A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a 
tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott 
lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzete-
sen nem ismert, ezért a felkérő levél nem névre szól, csak 
a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztar-
tásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondos-
kodjanak arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható 
legyen a házszám. Ezzel nagymértékben megkönnyítik a 
felkérő leveleket kézbesítők munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos in-

formációk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, 
ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, in-
terneten kitölteni a kérdőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intéz-
ményben lakók az intézmény vezetőjétől kapják meg a fel-
kérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális munkások 
segítik a népszámlálásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresz-

tül október 1. és 16. között lehet kitölteni.
Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felü-

leten, amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű 
belépési kóddal lehet belépni.

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töl-
tik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel 
október 17. és november 20. között.

Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási 
kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartás-
ban körülbelül 30 percet vesz igénybe.
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Tudnivalók a szelektív hulladékgyűjtésről
KEHOP projekt keretében biztosított 

edényzet a csomagolási hulladékok 
gyűjtésének szolgálatában

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító szá-
mú, a „Komplex hulladékgazdálkodási 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 Fejlesztési Programiro-
da Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, 
melynek 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 anyagáramok házhoz menő 
gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került 
edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. üteme-
zett formában megkezdte az edényzetek osztá-
sát. Amennyiben előzetes értesítést követően, 
már átvette az edényt, azt kizárólag a csomago-
lási hulladékok szelektív gyűjtésére használja! 
A csomagolási hulladék tehát a projekt kere-
tében biztosított sárga fedelű, kék testű szab-
ványos edényzetben helyezhető ki a meg-
adott gyűjtési napon.
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlat-
ban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív 
gyűjtést, hogyan végezzük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű 
edényzetbe?

✓ papír (tisztán, laposra hajtogatva): karton-
doboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmeti-
kai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér 
újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
✓ műanyag (kiöblítve, laposra taposva): szí-
nes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, 
ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek 
flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogató-
szeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, csoma-
golófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, 
tejfölös és margarinos dobozok, 
✓ fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, la-
posra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, 
sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobo-
zai (TetraPack), konzervdoboz

Lapítsd, taposd, tömörítsd!
A gyűjtés egyik FONTOS 
momentuma, hogy lehetőség 
szerint az edényzetbe a lehető 
legkisebb térfogattal helyezd 
el a műanyag palackokat, flako-
nokat, dobozokat! Lapítsd ki az 
italos kartonokat, a palackokat 
is. A műanyag kupakokat nem szükséges visz-
szacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több 
csomagolóanyag férjen az edényzetbe, ezáltal a 
gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás 
mellett!

Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az össze-
gyűjtött csomagolási hulladékokat válogatómű-
veinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók 
utólagos külön válogatása. A frakciók együttes 
gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai van-
nak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken al-
kalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély 
mértékben valósult meg, ezért minden esetben 
így is szükséges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes do-
bozokat és olajos palackokat 
elvileg el kellene mosogatni, 
mielőtt az edényzetbe kerül-
nek. Sokakban megfogalma-
zódik, hogy a mosogatással 
azonban vizet pocsékolunk, 
és ezzel többet ártunk a kör-
nyezetünknek. Vagy még-
sem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta 
legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződé-
sek ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a 
mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, 
vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a 
szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, 
mivel ugyanabba az edényzetbe kell rakni az 
összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a 
műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más 
anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasz-
nosíthatóak 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 fe-
delű edényzetbe üveget, 
használt papír zsebkendőt, 
szalvétákat, felvágottak cso-
magolását, hungarocellt, 
CD-lemezt, magnó- és vi-

deokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladé-
kot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális 
edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) 
elhelyezésére keresd a településen kihelyezett 
üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennye-
zett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot 
helyeztél a szelektíves edényzetbe, ne aggódj, 
az utólagosan a válogatás során a hasznosítha-
tó anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladé-
kokkal 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 tájékozódhatsz. További 
kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhető-
ségein állunk szíves rendelkezésedre!

Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a 
környezet megóvása!

Gyűjtsünk együtt!
DTkH Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
2022. október 1-től megszűnik a 
Kossuth Lajos utca 10. szám alatti 
szelektív hulladékgyűjtő sziget, mivel 
minden kocséri lakosnak lehetősége 
van a mellékelt tájékoztató szerint ott-
honában gyűjteni a szelektív hulladé-
kot. Amennyiben a háztartásokban ke-
letkezett szelektív hulladék mennyisége 
mégis meghaladja az edény mértékét, 
abban az esetben a csomagolási hul-
ladék áttetsző zsákban is kihelyezhető. 
A közösségi gyűjtőedény az üvegpa-
lackok számára megmarad, mivel az 
a háztartások szelektív gyűjtőedényébe 
nem kerülhet. A közösségi gyűjtőedény 
a Szent István térre kerül áthelyezésre. 
Ide csak üvegpalackokat szabad lerak-
ni, az egyéb szemét lerakása szigorúan 
tilos, feljelentést von maga után.
A külterületi ingatlanokba a szeptem-
beri Kocséri Híradóval együtt eljutta-

tunk 2-2 sárga zsákot, amelyeket a 
szabályosan gyűjtött szelektív hulla-
dékkal a gyűjtési napokon (minden 
második kedd) 7 és 8 óra között be 
lehet hozni a Szent István térre, ahon-
nan elszállításra kerülnek. Itt mindenki 
kaphat új zsákokat is. Itt az egyéb (pl. 
kommunális) hulladék lerakása szi-
gorúan tilos, a szabálytalanul lerakott 
szemetet a térfigyelő kamerák felvéte-
lei alapján a lerakónak visszaszállítjuk 
és őt megbírságoljuk.
A használt sütőolajat gyűjtő edényze-
tet továbbra is lehet lerakásra hasz-
nálni – az edény a konyha udvarára 
kerül áthelyezésre.
Bízunk benne, hogy pozitívan fogadják 
a változást, amellyel rendezett formá-
ban történhet a szelektív hulladék ki-
helyezése és szállítása.

Hriagyel Csaba polgármester



Kocséri Híradó 9SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022/08/08

-3.3.1-21

csal

-3.3.1-21

let 

-

A 2023-

.kocser.hu oldalon olvashatnak.

Telefon: +36 70/314-7064
+36 53/359-

E-mail: polgarmester@kocser.hu

2022/08/08

-3.3.1-21

csal

-3.3.1-21

let 

-

A 2023-

.kocser.hu oldalon olvashatnak.

Telefon: +36 70/314-7064
+36 53/359-

E-mail: polgarmester@kocser.hu



10 Kocséri HíradóISKOLA HÍREK

A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár…
Szent Pál nyomában

Július 4. és 8. kö-
zött zajlott az idei 
hittantábor, amely 
Szent Pál apostol 
élete köré szervező-
dött, és amelyen 30 
diák vett részt. Nagy 
István diakónus, fe-
lesége Anett néni 
és Mihók Anikó néni 
nagykőrösi hitokta-
tó vezetésével.
Többnyire csapatokban tanultunk, játszottunk, vetélkedtünk.
Reggelente áhítattal kezdődött a napunk, meghitt kiscsoportos 
beszélgetésben gondolkodtunk a családról, a jó és a rossz dön-
téseinkről, a szeretethimnuszról vagy Pál apostol életéről.

A kézműves foglalkozásokon készültek ajtódíszek, fakanálbá-
bok, szélforgók, templomot építettünk papírból, de megismerked-
tünk a kosárfonás alapjaival és 
ábrázoltuk a tanítványokat is.

Néztünk rajzfilmet Pál apos-
tol életéről, legyőztünk egy 
akadálypályát, vakon, de vol-
tak vízipisztolyos feladatok és 
még horgásztunk is! 

Megtanultuk, hogy a hit jel-
képe a kereszt, a remény jel-
képe a horgony és a szeretet 
jelképe a szív, és hogy ezek a 
legfontosabb erények.

Pénteken egy remek pécsi ki-
rándulással zárult a tábor, amelyre sok szülő is velünk tartott. Az 
egyik fő látnivaló a székesegyház volt, de jártunk a híres dzsámi-
ban, a pécsi állatkertben és az abaligeti cseppkőbarlangban is!

Búcsúbuli a Börzsönyben
Az együtt átélt nyolc év méltó és hangulatos lezárásaként jú-
lius 1. és 3. között három napot töltött együtt a kocséri iskola 
végzős osztálya a Börzsönyben. 

Az osztályfőnök Laka-
tosné Rozsnyói Anikó 
és Juhász Anikó fel-
ügyelete, irányítása 
mellett élvezhették a 
gyerekek a tábort. Az 
osztály szülői gárdája 
több jótékonysági ese-
ményt szervezve terem-

tette meg a tábor anyagi hátterét, a szállításban pedig önzetlen 
segítséget nyújtott a kocséri Polgármesteri Hivatal- köszönjük 
szépen Hriagyel Csaba polgármesternek és Tóth Ferencnek. A 
kedves szülőknek is köszönettel tartozunk az autós szállításért, 
Ádám Zoltánné Anikónak, Radics- Kormos Krisztinának, Ke-
nyeresné Falusi Teodórának és Országné Molnár Katalinnak.  

Kitűnő esőcirkusz!
Július 22-én a kocséri kitűnő tanulók dr. Lakatosné Rozsnyói Ani-
kó és Kupor Tamás pedagógusok vezetésével a Fővárosi Nagy-
cirkusz ajándékát kihasználva megnézték a RAIN – Esőcirkusz, 
Európa leglátványosabb vízi cirkuszi előadást Budapesten.

Szentjánosbogarak
Június 26-tól 6 hely-
színen zajlottak az 
egyhetes Szentjános-
bogár táborok szerte 
az országban (Cered, 
Mágocs, Mezőkövesd, 
Mórahalom, Pannon-
halma és Szendehely). 
Kocsérról 4 lány, Ország 
Katica, Ádám Zsanett, Ádám Viki és Horváth Vanessza vett részt 
Kamasz Lelki Napok remek rendezvényein – ők Mórahalmon.

Logikaland
24 felsős diák részvételével, Kupor Tamás tanár úr vezetésével és 
Gévai Imre bácsi közreműködésével június 27-től július 1-jéig zaj-
lott a Logikaland napközis tábor. Kalandos próbatételek, logikus 
táblajátékok, programozási gyakorlatok, Micro:bit, Robot Mou-
se, QR-kód-olvasás, szabadulószoba – ilyesmikkel teltek a napok. 
A szieszta idejében ádáz vízicsata folyt az iskolaudvaron, aztán snób-
li, sakk, malom csak épp unalomra nem volt idő… Kedden Kecske-
méten jártak a logikus kalandorok a Digitális Tudásközpontban Os-
báth Barna bácsi meghívására, 3D nyomtató, programozás, robotika, 
szimulátorok – mindent ki lehetett próbálni! Egyik nap Szelei Laci bá-
csi egy kis drónbemutatót is tartott. Csütörtökön pedig a CSOPA volt 
az úti cél, a Csodák Palotája Budapesten – sok-sok érdekességgel!

A táborok az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának 
támogatásával valósultak meg.



Kocséri Híradó 11ISKOLA HÍREK

Fekete lobogó lengett az iskolán...
Szomorúan értesültünk róla, hogy iskolánk egykori pedagógusa, 
Szebényi Judit, Jutka néni néhány hete elhunyt.

Jutka néni 1979 és 1987 között volt a kocséri iskola pedagógusa, 
tanítója, énektanára, és osztályfőnöke több osztálynak. Sokan em-
lékeznek rá jó szívvel, ő is nagyon szívesen emlékezett a kocséri 
időkre, tanítványokra, örömmel tett eleget a meghívásoknak, ha 
osztálytalálkozóra várták.
Nyugodjon békében, imádkozzunk érte.

Tanévnyitó szentmisénk

De nehéz az iskolatáska...
És megtölteni sem könnyű a családoknak, bár a tankönyvek 
évek óta ingyen kapjátok a diákok.

Szerencsére 10 kocséri diáknak a kormányzat egy uniós projekt 
keretében, 10 diáknak egy jólelkű adományozó, Csőke Alexand-
ra segített megtölteni az iskolatáskát – írószerrel, tollal, számo-
lógéppel. A nagylelkű felajánlásból jutott még a napköziseknek 
is, egy nagy kosár íróeszközt, ragasztót, színes papírt kaptak a 
délutáni foglalkozásokhoz Csőke Szanditól a gyerekek.

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség 
forrása, köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen 
elkövettünk. 

Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi 
életükben hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta 
szeretettel. 

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra 
újjászülessünk. 

Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet 
kihívásait. 

Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat 
fáradoznak. 

Szent Család, könyörögj érettünk

Augusztus 31-én szerdán délután tartotta tagiskolánk tanév-
nyitó szentmiséjét – szép hagyományaink szerint.

Az oviból Szijné Fajka Ágnes tanító néni és Szécsi Gabriella nap-
közis tanító néni vezetésével az ötödikesek kísérték a kis elsősöket 
a templomba.

A szentmise előtt Gévai Imre tag-
intézmény-vezető köszöntötte az 
elsősöket, bemutatta a nevelőtestü-
let  új tagját, Molnár Anna tanító-
nőt, szólt a szülőkhöz, diákokhoz. 
Kiemelte, hogy jelenléti oktatásra 
készül az iskola, és hangsúlyozta a 
család támogató szerepének fontos-
ságát és az ima erejét.

Hernádi László plébános atya és Nagy István diakónus, iskolánk 
pedagógusa közösen mutatta be a szentmisét. 

A szentmisén az énekkar Juhász Anikó karvezető irányításával 
közreműködött és a könyörgéseket is a diákok olvasták. A szent-
mise végén Hernádi László plébános atya és Sági Anikó igazgató-
nő felkötötte az elsősöknek az iskola nyakkendőjét.

Az első osztályosok: Bene Kálmán Noel, Berecz Klaudia, Bretus 
Dániel, Habon Lili, Horkai Dávid, Lovas Izabella Vanessza, Mészá-
ros Dorina Dzsenifer, Utasi Szonja, Vastag Denisz Richárd, Vastag 
Tamás Pál; a képről hiányzik: Mogyorósi Bence, Urbán Hajnalka
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Kocséron maradt a Szent István Kupa!
Augusztus 20-án szombaton első alka-

lommal rendezte meg a Szent István Lab-
darúgó Tornát a Kocsér Községért és Pol-
gáraiért Alapítvány. A meghívásos tornán 
két kocséri csapat, egy nagykőrösi gárda és 
az erdélyi Zágon labdarúgói mérték össze 
tudásukat.

Bár szabadtéri lett volna a torna, az esős 
időjárás miatt a tornacsarnokban kénysze-
rültek a focisták.

Meglepőeredményekkel, szoros mérkő-
zésekkel, férfias párharcokkal szórakoztat-
ták a csapatok a nézőket. Az izgalmas, oly-
kor barátságos, olykor feszült mérkőzések 
Benyus István irányította játékvezetőként. 

A kupa sorsa csak az utolsó mérkőzé-
sen dőlt el, ahol a kocséri Esélyünk SE egy 
góllal legyőzte, és ezzel megelőzte Zágon 
csapatát, 3. helyezett Kocsér csapata lett, 4. 
helyen pedig Nagykőrös végzett.

A kupagyőztes Esélyünk SE: Vas Ákos, 
Deák Dániel, Rapi Roland, Tóth Marcell, 
elöl: Kecskeméti Zsolt, Ondó Eduárd, a 
képről hiányzik: Kovács Máté

A torna gólkirálya: Bagoly Róbert 7 gól 
(Zágon)

A legjobb kocséri gólszerzők: Tóth Mar-
cell 6 gól (Esélyünk SE), Bognár Bálint 3 
gól (Kocsér)

Lejobb mezőnyjátékosa: Mécs Gergő 
(Nagykőrös)

Legjobb kapusa: Kása László (Kocsér)
Legsportszerűbb játékosa: Gálik István 

(Nagykőrös)
Eredmények:

Esélyünk SE – Nagykőrös 2:4
Zágon – Kocsér 5:0
Nagykőrös – Zágon 4:6
Kocsér – Esélyünk SE 2:3
Nagykőrös – Kocsér 1:2
Esélyünk SE – Zágon 2:1

A 3. helyezett Kocsér csa-
pata

Hátul: Kása Márk, Farkas 
Zsolt, Mogyorósi Csaba, Ká-
sa László, elöl: Bognár Bá-
lint, Nagy Gábor, Sulymosi 
Ádám, a képről hiányzik: 
Nagy Zoltán
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Népköri hírek
Ha szeptember akkor országjáró kirándulás a Népkörben. Az idén 

a Tisza-tóhoz a poroszlói Ökocentrumba látogattunk. Ez egy állat-
kert és szabadidős élményközpont, amely a Tisza-tó élővilágát és a 
helyi bioszféra működését mutatja be. A poroszlói ökocentrumban 
látványosan ismerhettük meg Tisza-tó és a Tisza-völgy eddig rej-
tett természeti csodáit. Európa legnagyobb édesvízi akváriumában 
olyan élményben lehetett részünk, mintha a tó mélyén sétálnánk. 
Üvegjárdáról felülről is beleshetünk a halakkal teli akvárium életé-
be, a földszint üvegfalon keresztül pedig az épület körül létrehozott 
mesterséges tó életét kísérhettük figyelemmel. 50 perces kishajózás 
a Tisza-távon maradandó élményt jelentett mindenkinek. A kiváló 
csónaktúra vezetőnek közelről, mindenre kiterjedően ismerhettük 
meg a tó növény- és állatvilágát Délután még megtekintettük a Ti-
sza tavi víz- és hallépcsőt egy kellemes séta keretében.

Szeptember 15-én tisztújító közgyűlése tartottunk, mivel az 
alapszabályban rögzített 5 év eltelt. Az új elnökség tagjai: Ádám 
Istvánné, Czeczon Istvánné, Laczi Dénesné, Mészáros Ferencné, 
Nagy István, Patonai Ferencné Elnök: Bodnár Andrásné Az elnök-
ség és magam nevében köszönjük a bizalmat.

Bodnár Andrásné elnök

90. születésnap
Szeptember 8-án 

Hriagyel Csaba 
polgármester kö-
szöntötte a 90. éves 
településünkön élő 
Csontos Józsefné 
Margit nénit. A 
jeles alkalomból 
polgármester úr 
átadta Orbán Vik-
tor miniszterelnök 
által aláírt díszok-
levelet.

Kocsér Község 
Önkormányzata és 
a település lakosa-
inak nevében kívá-
nunk boldog szüle-
tésnapot és további 
jó egészséget a szép 
kort megélt Margit 
néninek!

Búcsú Vadász Józsefné  
Teca nénitől

Vadász Józsefné, Körtési Terézia, Teca néni 1927. szeptem-
ber 30-án született Körtési Imre és Ragó Franciska házasságá-
ból harmadik leánygyermekként, 

1949. Vízkeresztkor kötötte össze a sorsát a falubéli Va-
dász Józseffel, Józsi bácsival, akivel 64 évig élt házasságban 
Kocséron, abban a házban, melyben 2022. szeptember 2-án 
hajnalban visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Két leányuk született, Mária és Katalin.
Nehéz évek voltak az 50-es 60-as évek, amikor a gyerekek 

kicsik voltak, és a szegénység nem volt ismeretlen a falusi élet-
ben. Az édesapa az otthontól távol vállalt munkát, hogy a csa-
ládját jobb létben tudja, így az édesanyára, Teca nénire maradt 
a gyermeknevelés, az idős szülők ellátása, a nagy porta, a kert, 
az állatok gondozása. Fáradhatatlanul dolgozott, miközben 
varrással egészítette ki az apa keresetét. Sokan mondhatják el 
Kocséron, hogy Ő varrta az esküvői vagy ünnepi ruháját. Szé-
pen járatta a lányait is, de a taníttatásukkal is sokat törődött.

Amikor idős férje lebetegedett, és végleg ágynak esett, már 
Ő is felül volt a nyolcvanon, de haláláig hűségesen és odaadó-
an ápolta, és amikor a férje örökre elaludt, Ő is lebetegedett. 
Megszűnt a cél, amiért egész életében küzdött, nem volt már 
miért dolgozni. Az utolsó éveit gyengén, odaadó gondozókkal 
és lányai, vejei segítségével körbe véve, de sorsában megnyu-
godva töltötte. 

A mindig derűs Teca néni nem érhette már meg a szeptem-
ber végi 95. születésnapját, előtte pár héttel megpihent a dol-
gos két kéz, végleg elhagyta a maradék erő.

Római katolikus egyházi szertartás szerint 2022. szeptember 
7-én búcsúzott Teca néni mindazoktól, akik temetésére eljöt-
tek és elkísérték őt utolsó útjára, megpihenni férje mellé, Jóska 
mellé, ahogy Ő szólította.

A Gyászoló család köszönetet mond mindazoknak akik Te-
ca nénit ápolták, hűségesen gondozták, ismerték és szerették, 
temetésén részt vettek és sírjára virágot hoztak. 

Nyugodjék békében, az Örök világosság fényeskedjék neki!
Lányai Vadász Manyi, és Kati
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Vadállat és kis vonat, dinópark és cirkusz
2022. szeptember 16-án az óvodánk 

Maci csoportjával ellátogattunk Nagy-
kőrösre a Safari Parkba.

A gyerekek és mi felnőttek is nagy 
izgalommal indultunk útnak. Az esős 
idő sem tudott minket eltántorítani. 
Első programunkként a kis vonattal 
körbejártuk a parkot. Hatalmas élmény 
volt, amikor az állatok a vonat mellett 
futottak, bekukucskáltak, szimatoltak, 
nyaltak bennünket néhány répa kedvé-
ért. Az óriási elefántok is nyújtogatták 
az ormányukat egy-egy csemegéért. A 
vonat keresztül ment a dinóparkon is, 
Lacó és Zozi szinte az összes állatnak 
tudta a nevét. Második programunk az 
állatsimogató bejárása volt. Kecskéket, 
malacokat, pónikat etettünk a répával.

Délben a konyhás nénik jóvoltából 
elfogyasztottuk a rántotthúsos szend-
vicsünket, még egy kis édességet is 
tudtunk venni a maradék pénzünkből, 
kürtöskalácsot. 

Harmadik programunk a cirkuszi 
előadás volt, de előtte még a nagy ját-
szótéren is tudtunk játszani. 13 órától 
kezdődött az előadás, ámulva-bámulva 
néztük az ördögkeréken futó bácsit. Az 
óvodába visszaérve a légtornász mu-
tatványait a lányok ki is próbálták.

Köszönjük az Önkormányzat és Ki-
rály Dénes segítségét a gyermekszál-
lításban, a szülők és a Szülői Közösség 
anyagi támogatását. Mi sem igazolja 
jobban, hogy fantasztikus kirándulá-
son vettünk részt, mert a gyerekek rög-
tön kérdezték: „Mikor jövünk legköze-
lebb?”.

Hriagyelné Balla Veronika 
és Tajti Tímea 

óvodapedagógusok

A kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és szülői közössége

szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a

2022. október 15-én, szombaton 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő

jótékonysági vacsorájára.

Helye a kocséri Tornacsarnok.                                                       

Vacsora választék a Holló Gasztro kínálatából:

„A” menü:
Vörösboros marhapörkölt 

lecsós burgonyás tarhonyával és házi csalamádéval

„B” menü:
Szezámmagos rántott csirkemell, cigánypecsenye kakastaréjjal, rántott sajt

vegyes köret, csemege uborka, tartármártás

„C” menü”
Vegetáriánus tál (rántott gomba, karfiol, cukkini, sajt) 

vegyes körettel, tartármártással

A talpalávalót a Zengő együttes szolgáltatja

Vacsorajegy ára: 5500 Ft/fő

Támogatójegy: 2000 Ft/fő

Jegyek kaphatók:
Béres-Deák Mariann, Balogh Mónika, Pálinkás Rebeka szülőknél 

és az óvodában
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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.: 06-80/200-423

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.: 06-20/947-4521
Számlaszám: 65100383-10100060

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

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT,  
HOGY MEGKEZDTEM MŰKÖDÉSEM  

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐKÉNT.
 Lakásbiztosítás,  nyugdíjbiztosítás, 

 életbiztosítás,  balesetbiztosítás, 
 utasbiztosítás 

ügyintézésében szívesen állok rendelkezésükre.

Keressenek bizalommal!
Pintér Márta 

Elérhetőségem: 06 20 8080 167

Kocséri Vadásztársaság tájékoztatója!
Nem öröm, de Kocséron is megjelent már egy ideje az aranysa-
kál. Augusztus végén elejtésre került az első példány, egy kölyök 
szuka.

Elejtés helye: 
Kocsér 1. körzet
Elejtője:  
Tajti Béla  
vadászmester

Nagykőrösi Rehabilitációs 
Szakkórház és 

Rendelőintézet állást hirdet 

BETEGHORDÓI
munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• magyar állampolgárság
•  büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat 

elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Csépleő Viktória ápolási igazgatótól kérhetnek telefo-
non: 53/351-761.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi 

Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 
címére történő megküldésével  
(2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.)

• Személyesen
• E-mail: titkarsag@nkrehab.hu
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APRÓHIRDETÉS

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. Érdeklőd-
ni: 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 te-
vékenységre alkalmas területtel házat 
keresek. Tel.: 06-20-440-6643

Eladó karikázott tűzifa: nyár 1800 Ft/q, 
Akác-nyárfa vegyesen 2500  Ft/q, 
keményfa 2800  Ft/q, vékony akác 
3100 Ft/q, vastag 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 rendel-
kező családi ház eladó. Kocsér, Móra 
F. u. 3. Érd.: 06-20/4343-750, 06-
70/9677-917


