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November 27., december 4., 11. és 18 – adventi va-
sárnapok a parkban. Minden adventi vasárnap 16 
órától egy rövid hangulatos műsorral, egy kis forró 
itallal várunk mindenkit az adventi fényekkel feldíszí-
tett parkba.

December 16. péntek 15 óra – nyugdíjas karácsony. 
Egy korai vacsorával és a Tánczos-Trió zenéjével vár-
juk a helyi nyugdíjasokat egy közös karácsonyváró dél-
utánra. Kérjük, hogy minden érdeklődő regisztráljon 
december 10-ig a rendezvényre a szociális gondozók-
nál, vagy a 20-332-6533-as telefonszámon.

December 18. vasárnap 16 óra – Karácsonyi kon-
cert a katolikus templomban. Fellép Szebeni Szil-
via Hajnalcsillag című műsorával.

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk!

Hriagyel Csaba polgármester

KARÁCSONYI 
TÁMOGATÁS

Kocsér Község Önkormányzata egész évben támogat-
ja a rászoruló családokat, időseket. A jövedelmi viszo-
nyok alapján rendszeres települési támogatás, rendszeres 
gyerekvédelmi kedvezmény – a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű családok –, rendkívüli 
települési támogatás – egyszeri segély, temetési segély – 
formájában.

Karácsonyhoz közeledve erre még nagyobb hangsúlyt, 
figyelmet fordítunk. 

Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális keret felosztásáról a 2022. november 22-i ülésén 
az alábbiak szerint döntött:

•  Minden 70. életévét 2022. december 31-ig betöltő 
kocséri állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 
lakosok egyszeri 10.000 Ft/fő rendkívüli települési tá-
mogatásban részesülnek.

•  Minden 18. életévét 2022. december 31-ig betöltő 
kocséri állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő 
gyermekek egyszeri 5.000 Ft/fő rendkívüli települési 
támogatásban részesülnek.  A 16 év feletti kiskorúak 
esetében további feltétel a tanulói jogviszony igazolá-
sa. 

A támogatásra jogosultak a nekik járó összeget 2022. 
november 30-tól az Önkormányzati Hivatal pénztárá-
ban vehetik fel. 

Hétfőtől – Csütörtökig 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Ezúton kívánunk minden érintettnek békés és áldott 
ünnepeket. Fogadják jó szívvel az önkormányzat segítsé-
gét.

Hriagyel Csaba
polgármester

dr. Bicskei Krisztina
jegyző
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Kocséri emléktárgyak
Elkészültek az új, kocséri logóval ellátott ajándéktárgyak, 
amelyek a buszmegálló melletti pavilonban megtekint-
hetőek és a Vegyes Iparcikk üzletben megvásárolhatóak.
A logót, melyet a Kutyakaparó csárda ihletett, Utassy Dó-
ra tervezte. Köszönjük a munkáját!
Bízunk benne, hogy a Kocsérhoz kapcsolható praktikus 
tárgyak sok háztartásba eljutnak majd, talán néhány ka-
rácsonyfa alatt is megjelennek az ünnepek alatt.
A logózott tárgyak összeválogatásánál igyekeztünk min-
den korosztályra gondolni, hogy mindenki találhasson 
kedvére való emléket községünkről.

Árlista
Porcelán bögre 1200 Ft
Póló 2150 Ft
Baseball sapka 2250 Ft
Fém kulacs 2500 Ft
Textil táska (42x38 cm) 1250 Ft
Hűtőmágnes (9x6,5 cm) 650 Ft
Kulcstartó 850 Ft
Jegyzettömb (A/6 40 lapos) 250 Ft
Tornazsák 1000 Ft
Vonalzó 1100 Ft

Falusi disznóvágás
Az idei évben is megrendezésre került a hagyományos falusi disznó-
vágás községünkben, ezúttal a Helytörténeti Gyűjtemény kertjében.

A rendezvény támogatói:
Bethlen Gábor Közalapítvány, Miniszterelnökség, Kocsér Közsé-
gért és Polgáraiért Alapítvány
Helyi támogatók: Járvás József, Revuczky Béla és családja, Urbán 
Pál, Király István és felesége, Kenyeres Bálint, Galgóczi Gábor. 
Hálásan köszönjük Urbán Róbert, Király István böllérek és Király-
né Ágika böllérasszony munkáját. 

Köszönjük a Népkör tagjainak, valamint Birkásné Melinda, 
Mártonné Terike, Tóthné Manyi, Tóth Ferenc, Godó József, Urbán 
László, Szabó László, Pekár Hajnalka segítőkész munkáját, Kiss Jó-
zsef zeneszolgáltatását.

Az idén is számíthatunk a Községi Önkormányzat és Hriagyel 
Csaba polgármester támogatására, köszönet érte.

Az alapítvány kuratóriuma
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Gólyahír

Kocsis Izabella  
(Szülei: Kocsis Norbert és 

Kocsisné Papp Dóra)

Virág-Dekkert Vanda 
(Szülei: Virág Krisztián és 

Virág-Dekkert Éva)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. október 15-től november 15-ig

Születés
Kocsis Izabella (Szülei: Kocsis Norbert  

és Kocsisné Papp Dóra)
Virág-Dekkert Vanda (Szülei: Virág Krisztián  

és Virág-Dekkert Éva)

Haláleset
Benyus Balázsné (szül.: Hegedűs Eszter, 1939.)
Pintér Flóriánné (szül.: Ragó Mária, 1940.)
Tóvizi Sándor (1958.)

A forradalom ünnepén
2022. október 21-én az ünne-

pi megemlékezést megelőzően 
Kocsér diákságának képviselői 
a temetőben koszorút helyeztek 
el az 1956-os tiszakécskei sortűz 
kocséri áldozata, Utasi Ilona sír-
emlékén.

Délután ünnepi műsorra gyűl-
tünk össze a Művelődési Házban.

Ünnepi beszédében Bodnár András alpolgármester az 56-os for-
radalom országosan ismert és helyi résztvevőiről emlékezett meg.

 Az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztünk, az áldozatok 
előtt tisztelegtünk 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.
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50 év után is – Igen!
November 6-án a vasárnapi szentmise keretében 50 éves házassági 
évfordulójuk alkalmából két kocséri házaspárt áldott meg Hernádi 
László plébános atya. 

A jubiláns házaspárok:
Bárány István és Rideg Julianna
Palya János és Tóth Irén Szeréna

A templomban családtagok, gyermekek, unokák, kocséri hívek 
osztoztak a jubilánsok örömében. A Jóisten áldásával még sokáig 
legyenek egymásnak megértő, támogató, szeretetteljes társai!

(Fotó: Kaszáné Palya Irén)

Egyházadó
Az egyházadó önkéntes hozzájárulás, mértékét nem szabá-
lyozza előírás, mindenki a lelkiismerete, a szándéka szerint 
járulhat hozzá az egyház működéséhez. 
Annyit érdemes tudni, hogy a befizetett összeg helyben, 
Kocséron kerül felhasználásra. A helyi egyházközségi felada-
tok ellátást támogatja az, aki befizeti a hozzájárulást. (templom 
világítása, plébánia fenntartása, temető takarítása, stb.). 
Decemberben hivatali időben (kedd, szerda, csütörtök 9 és 11 
óra között) még be lehet még fizetni a könyvtárban a 2022. évi 
önkéntes egyházi hozzájárulást.
A befizetés megtehető átutalással is a Takarékbank Zrt-nél ve-
zetett  65100383-10100060-00000000 számlaszámra.
Isten áldja a jólelkű adományozókat!

Plébániafelújítás
November 21-én hétfőn délelőtt megtörtént a felújított kocséri 
katolikus plébánia műszaki átadása. 
Belülről teljesen megújult az épület, melyről decemberben al-
kalmanként már a kedves hívek is megbizonyosodhatnak. A 
visszaköltözést, berendezést követően pedig 2023. januártól a 
hivatali működés is visszakerül a könyvtárból a plébániára.

Köszönjük a türelmüket.

Adventi játékra hívunk ismét mindenkit, hogy 
az ünnepvárás még szórakoztatóbb legyen. 

A játék lényege: december 1-től 24-ig minden 
nap az adventi naptárhoz hasonlóan „kinyílik” 
egy ablak. Ez azt jelenti, hogy akkor lesz először 
kivilágítva az adott ablak. Az aktuális ablak helye 
titkos, azt meg kell találni! De segítünk benne! A 
kis segítségeket december 1-től minden nap meg-
osztjuk Kocsér Község Önkormányzat Facebook 
oldalán.

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 karácsony felé egyre 
több, szentestére pedig az összes ablak világítani 
fog. 

A játékban egyrészt mint ablak dekorálók, más-
részt mint a kivilágított ablakok felderítői vehet-
nek részt.

Az ablak dekoráló jelentkezők, kedveskedjenek 
a felderítőknek egy kis aprósággal (pogácsa, sü-
temény, csoki…), mert akár aznap be is csenget-
hetnek.

A megtalált ablakokról készített fényképeket 
várjuk Kocsér Község Önkormányzat oldalára! 
Szelfizni is ér! 

Ez nem verseny, nem lesznek díjak! Itt minden-
ki nyerni fog. Mert gyönyörűen kidekorált abla-
kokban gyönyörködhetünk, lesz egy kis izgalom, 
kreativitás, kellemes séták, klassz fotók!

A kivilágított ablakokhoz mindenkit szeretettel 
várunk, akár ő is ablakdíszítő, akár érdeklődő fel-
derítő.

Hriagyel Csaba
polgármester

Adventi ablakdíszítés



Kocséri Híradó 5ISKOLAI HÍREK

Őszi szünet helyett – őszi kirándulások

Futsal diákolimpia

Az őszi szünet elmaradt ugyan, de a diákok hétköznapjait 
őszi kirándulások színesítették november elején három osztály-
ban is.

A 6.-osok Aquincumba és a Vasúttörténeti Parkba látogattak el, 
de sétáltak a Budai Várban is november 3-án csütörtökön Nagy 
István osztályfőnök vezetésével.

A 7. és 8.-osok fő célja a Mezőgazdasági Múzeum volt november 
4-én pénteken, de kör-
benéztek a Hősök terén 
is – Tajtiné Kasza Anikó 
illetve Mészáros Ervin 
osztályfőnök vezetésé-
vel.

Mindkét kirándulást 
színezte az is, hogy nem 
különbusszal, hanem 
vonattal és tömegközle-
kedési eszközökkel köz-
lekedtek a diákok – így 
jutottak kis költéséggel 
nagy élményekhez.

November 10-én csütörtök délután a kocséri tornacsarnok 
adott otthont a IV. korcsoportos körzeti futsal diákolimpia küz-
delmeinek.

Az ötcsapatos torna gólgazdag, olykor színvonalas és mindvégig 
sportszerű mérkőzéseket hozott, melyek végén a hazai csapat a 4. 
helyen végzett. Az első mérkőzésen kicsit megilletődötten kezdett 
Ervin bácsi csapata, de aztán három szoros meccset játszottak a 

fiúk – váltakozó sikerrel, de 
dicséretet érdemlően. 
A kocséri eredmények

Kocsér – Nyársapát 0:6
Kocsér – Arany Gimi 3:3 
 (büntetőkkel: 3:4)
Kocsér – Arany Refi  2:3
Kocsér – Rákóczi  4:2

Balról: Bereznai Kristóf, Pető Róbert, Szabó Márk, Mészáros Er-
vin edző, Mészáros Krisztián, Bognár Benjamin,
elöl: Bretus Marcell, Urbán Mátyás, Váradi Máté, Váradi Zsolt, 
fekve: Szabó Zoltán

A tornát Nyársapát csapata nyerte meg – megérdemelten, ők ju-
tottak tovább, gratulálunk.
A végeredmény:

1. Nyársapát  11 pont
2. Arany János Ref. Ált. Isk. – Nagykőrös  9 pont
3. Arany János Gimn. – Nagykőrös 6 pont
4. Szent Kereszt - Kocsér  4 pont
5. II. Rákóczi Ferenc - Nagykőrös 0 pont
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Kocséri falinaptár
A napokban elkészül a 2023-askocséri falinaptár, ami megvásárolható a helyi üzletek-
ben 1200 Ft-os áron. Reméljük, sok helyi és vidéki lakásban, vagy akár a karácsonyfa 
alatt megtalálható lesz az A/3-as méretű, színes, spirálozott igényes kiadvány. Íztelí-
tőül megmutatjuk a jövő évi naptár fotóit, amelyeket Kasza Csabáné, Vincze Miklós-
né, Árgyelán Tímea, Kupor Tamás, Rudi Petitjean és a Petőfi Mg. Szövetkezet képei-
ből állítottunk össze.
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Márton nap az óvodában…
A hagyományőrzés elengedhetetlen ré-

sze, hogy megismertessük az óvodásokat a 
népszokásokkal. Így volt ez most is Márton 
napjához közeledve. Egész héten beszélget-
tünk a Márton legendáról, megismertet-
tük a gyermekeket Szent Márton püspök 
történetével, a személyét övező különbö-
ző mesés történetekkel, a nevéhez fűződő 
népszokásokkal, hiedelmekkel. Megfigyel-
tük a libákat, megismerték életmódjukat. 
Mondókák, versek, dalok csendültek fel az 
óvoda minden szegletéből. Ínycsiklandó il-
latok lebbentek a konyhánkból, mely a Ma-
ci csoportosok szorgos kezeinek munkáját 
dicsérte. A gyerekek élvezettel, aktívan vet-
tek részt a mindennapi tevékenységekben. 

A projekt zárásaként november 11-én, 
pénteken családi délután keretében Szent 
Márton fényei ragyogták be az óvoda ud-
varát. A fényt lámpásokkal szokták jelké-
pezni, mely a szeretet szimbóluma, s amit 
a szülők és gyermekek együtt készítettek el. 
A sok ügyes kéz színezett, vágott, ragasz-
tott, serényen dolgozott. 

A lámpások elkészülte után a délután vi-
dám körjátékkal folytatódott, amibe a szü-
lőket is bevontuk. 

A gyerekek nagy örömmel elevenítették 
fel a héten tanult libás mondókákat, verse-
ket, dalokat, majd egy cseppnyi lakomára 
hívtuk a résztvevőket. A megterített asz-
talon volt libazsíros kenyér lilahagymával 

és finom meleg tea, hiszen „aki libát nem 
eszik, egész évben éhezik…”

Sötétedés után mondókával kísérve 
„gyújtottuk” meg a szeretet lángját. 

Szívünkben a szeretet,
elűzi a sötétet.

A fény mindent átölel,
békességet hozza el.

A fény a lámpások meggyújtásával egyre 
növekedett, mígnem egy hosszú fényfüzér-
ré állt össze. Kicsik és nagyok énekelve vo-
nultak végig a falu központján, elhangzott 
például a Száz liba egy sorban….., az Egyél 
libám, egyél már…., Rétibe és kapiba….

Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
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NEM KERTELÜNK, KERTÉSZKEDÜNK….
Nem is akárhogyan! Hét éve hívtuk először versenybe a 

kocséri kertművelőket és hetedszer került rá sor, hogy az 
őszi betakarítási ünnepen köszöntsük azokat a kertművelő-
ket, akik kitárják kapuikat a zsűri előtt és megmutatják pa-
raszti tudományuk csínját-bínját.

Példaértékű az ő munkájuk, becsülendő az ő tudásuk, kü-
lönösen nehéz időkben, amikor még a természet is embert 
próbáló kihívások elé állít minket...

15 kert vett részt idén „A legszebb konyhakertek” – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei program helyi fordulójá-
ban akik minden nehézség ellenére, derekasan helyt is áll-
tak. A bírálat során a zsűri mérlegelte a kertek adottságait, a 
kertesek lehetőségeit és az alkalmazott módszereket, melyek 
alapján a következő eredményt hirdethettük ki:

Példásan gondozott kertjéért és a versenyben való rész-
vételéért elismerésben részesült:

Barabás Ferencné, Birkás Sándor, Fodor Istvánné, Harnos 
Andrásné, Juhász Jánosné, Király Istvánné, Mészáros Fe-
rencné, Nagy Bálint, és Zöldiné Szóláth Magdolna:

2022-ben a falu legszebb konyhakertjeinek járó elisme-
résben részesült, és az országos zsűrizésre felterjesztett 
kertművelők:

Faragó Jánosné, Habon Judit és családja, Kissné Gyarmati 
Ágnes, Kullai Imre, Palotai Sándorné és Palya János.

Az eredményhirdetésre ezúttal is a szüreti vigasságon ke-
rült sor, ahol az elismerő oklevelek mellett egy-egy – kifeje-
zetten erre az alkalomra készült – plakátnaptárral köszöntük 
meg a kertművelők egész éves munkáját.

Hagyomány továbbá már nálunk, hogy a program részt-
vevőinek lehetősége van egy kis szakmai kitekintésre is. Idén 
ősszel Cserkeszőlőre kirándult a csapat, ahol egy egzotikus 
növényekkel is foglalkozó biogazdálkodó vezette be a kocsé-
riakat a papaya termesztés rejtelmeibe. Ki tudja! – még egy- 
két ilyen forró nyár, és akár nálunk is nyugodtan termeszt-
hetünk trópusi gyümölcsöket….

No, de addig is inkább jöjjenek még az idei eredmények! 
Örömmel és büszkeséggel számolunk be róla, hogy a Ma-
gyar Örökség Díjas program szakmai zsűrije két kocséri ker-
tet is az ország legszebbjei közé választott 2022-ben.

Kissné Gyarmati Ágnes kertje mini kategóriában, Ha-
bon Judit és családja kertje pedig normál kategóriában 
érdemelte ki a szakemberek elismerését. 

Juciék 2017-ben, Ági 2018-ban már elnyerte egyszer ezt 
a díjat, ezért most mindketten úgynevezett megújító díjban 
részesültek egy-egy impozáns díszplakett formájában. 

Az országos díjátadó ünnepségre október 28-án került sor 
Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, a 
díjakat pedig Sári Kovács Szilvia programigazgató asszony, 
Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár úr 
és Sárik Zoltán úr, a Szent István campus főigazgatója adta át 
kertművelőinknek.

Ezúton is gratulálunk minden résztvevő kertművelőnek, 
kitartó munkájukért pedig köszönettel tartozunk hiszen 
nevükkel is jegyzik Kocsér jó hírét a Magyar Örökség Díjas 
programban! 

Köszönjük továbbá a helyi termelőszövetkezet elnökének, 
Nyitrai Ferencnének a szakmai programhoz nyújtott támo-
gatását!

Kerteseink eredményeinek viszont ezzel még nincs vége! – 
de erről majd a következő lapszámban írunk…

Kasza Csabáné
koordinátor
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Október végén Jászapátira látogattunk testvérszer-
vezetünkhöz. Barta István elnök beszámolt éves mun-
kájukról, majd Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója 
tartott egy érdekes, vetítéssel egybekötött előadást Tür-
kisztánban tett látogatásukról, az ősi jászok nyomában. 

November 11-én Márton napi vigalmat tartottunk a 
parkban liba simogatással, liba zsíros kenyérrel, forró 
teával, és az ilyenkor elmaradhatatlan újborral.

Évente egy alkalommal közös születésnap – és névna-
pot tartunk, így volt ez idén novemberben is. Köszön-
jük szépen Király Dénes és felesége, Anna felajánlását, 
támogatását az este megrendezésében.

Bodnár Andrásné, a Népkör elnöke

Népköri hírek Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását 

Segítő Alapítvány 
hírei

Az alapítvány kuratóriuma novemberi ülésén 15 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 2022/2023-as tanévben támogatásban részesült diákok:

Név iskola évfolyam
Gévai Anna Liza Piarista Gimnázium 

Kecskemét
10

Kovács Máté Dénes Arany János Református 
Gimnázium Nagykőrös

12

Ország Tamás Piarista Gimnázium 
Kecskemét

12

Ország Kitti Piarista Gimnázium 
Kecskemét

9

Venyingi Luca Kecskeméti Református 
Gimnázium

10

Bagi Leila SZTE Gazdálkodási és 
Menedzsment

I.

Béres-Deák Orsolya Neumann János Egyetem 
Pénzügy-Számvitel

I.

Fehér Levente SZTE Matematika tanár I.
Gál Gergő Károly SZTE Gazdaság Informatikus I.
Gévai Eszter SZTE Élelmiszermérnök III.
Gévai Levente BME Környezetmérnök I.
Laczi Liza Neumann János Egyetem 

Pénzügy-Számvitel
III.

Szelei Alex Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem

III.

Vágó Krisztina SZTE Pénzügyi Alapképzés III.
Venyingi Fanni BME Villamosmérnöki Kar III.

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.
Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatását 
is, akik 2021. 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!”
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A falu legerősebb emberei
 I. rész

„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 múlt idéző 
lapokon.”

Mottóként egy 1931. évi MTI hír

      A szülőfalujára valamit is adó kocsérit mindig is 
foglalkoztatta, vajon ki a legerősebb az itt lakók között? 
Ezt bizony igen nehéz eldönteni, hiszen ki ebben, ki ab-
ban a legjobb. De egy dologban mindenki megegyezett: 
abban, hogy a mindenkori szikvizes a legerősebb közöt-
tünk. Miért? Mert ő egyedül bele tudta préselni a szódát 
az üvegbe, de némelyikből a kocsmában 5-6 erős (fel-
erősödött) ember sem tudta azt kinyomni. A legutolsó 
szódás, a képen látható Fehér Béla alias: „Cutor” becené-
ven vált híressé. 

 De komolyra fordítva az írást, 
nézünk két ténylegesen kimagas-
ló erővel bíró, közöttünk élő falusi 
társunkat.

Elsőként a faluban minden előz-
mény nélkül megjelenő és az Arany 
János utcába költöző Sárközi István 
történetét mesélem el. A több mint 

egy öles magasságú 100+ -os súlyú, örökké vidám, har-
sány fiatalember a szövetkezetben vállalt munkát. Ott 
mi másnak, mint gépkocsi kisérőnek vették fel, így ke-
rült Tóth Imre járművezető mellé az IFÁ-ra rakodónak 
Aszódi Jancsival együtt. Imre mesélte, bizony nem egy-
szer előfordult, hogy Sárközi kettesével vitte a gaboná-
val telt zsákokat a kocsiról a magtárba. Vagy amikor a 
vagonból rakták kifelé a cementet, vállára két zsákot ra-
katott, ami biztosan megvolt legalább egy mázsa. Törzs-
helyén, a „lenti” Harczi-féle falatozóban a törzsvendé-
gek között – nem alaptalanul – őt tartották a legerősebb 
kocséri nak. 

    Ezt bizony vitatták az Iparoskörbe látogató törzs-
vendégek, ahol sűrűbben megfordult anyai nagybátyám 
Tóth Pál. Ő a kasznár tanyán született nem „csekély”, 
6,2 kg súllyal nagyanyámék ötödik gyermekeként. Az al-

katra kiemelkedett 
a többiek közül, 
hiszen magassága 
meghaladta a 190 
cm-t súlya felnőtt-
ként a 100+ kg-t.

Mindig a társa-
ság középpont-
jában volt bárhol 
megjelent, hiszen 
örökké mosolygó, 
nyugodt, kiegyen-
súlyozott, maga-
biztos egyénisége 
mindenkiben jó 
érzést keltett. Pali-
ról is had meséljek 
el egy történetet 
a sok közül, ami 
tőle és róla hallot-
tam.  A Nagykőrö-

si Városgazdálkodási Vállalat építő részlegében csősze-
relőként dolgozott több kocséri munkatársával együtt. 
A Kecskeméti úton a rendőrséggel szemben lévő négy 
emeletes házon dolgoztak amikor az építésvezető meg-
kereste őket és sürgette a fürdőszobákban a kádak be-
építését. A brigádvezető elmondta, bizony azokat a 170 
cm-es öntöttvas 90 kg-os kádakat elég a negyedik eme-
letig a korlát nélküli „nyers” lépcsőkön felhordani. Az 
nekik napokba telik. Ezen összevitáztak. Nagybátyám 
közbeszólása vetett véget az egymásnak feszülő érvek 
áradatának azzal, mi lenne, ha ő felhordaná a kádakat a 
többiek meg sorra kötnék befelé azokat. A főnök felhör-
dült az ajánlaton és azt találta mondani: ha felhordod, 
akár haza is mehetsz. No, erre kezet ráztak. Reggeli után 
neki is rugaszkodott Pali a kádhordásnak. Egyenként a 
hátára vette és nekiiramodott a lépcsősornak. Bizony ez 
a munka igen kimerítőnek bizonyult, mondták is neki a 
társai: pihenjen kicsit. Erre azt válaszolt: -Pihen eleget 
lefelé jövet. A féltizenkettes buszon már fent ült lefüröd-
ve átöltözve, a tizenkilenc kádat felcipelte a fürdőszo-
bákba. 

De ezek a történetek még nem döntötték, nem dönt-
hették el az eredeti kérdést: Ki a legerősebb a faluban? 
Erre a választ a következő lapszámban, a döntő megmé-
rettetés eseményeit írom le, amely az étterem termeiben, 
nagy érdeklődés mellet zajlott le a két aspiráns között.

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.: 06-80/200-423

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

 Orvosi rendelő rendelési időben 
53/359-040, munkanapokon 16 óráig 
20/344-9363
 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

60 éves találkozó
Hatvan éves általános iskolai találkozót tartottunk 2022. október 
22-én. Jelen voltak: Bretus László, Csőke Anna, Birkás Anna, Far-
kas János, Tanács Ferenc, Szabó Eszter, Rusvai Mária, Szögi Mag-
dolna.
Közös ebéddel és kellemes beszélgetéssel töltöttünk együtt pár 
órát.
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APRÓHIRDETÉS

Kocsér központhoz közel 114 m² 3 szobás, 
családi ház terasszal, melléképületekkel 
1400 m² telekkel, gáz + vegyes tüzelési 
lehetőséggel eladó. Ára: 21  000  000 Ft 
Érd.:  06/30-483-1999

Kocsér központjában 70 m²-es dupla tel-
kes, összkomfortos családi ház garázzsal, 
melléképületekkel költözhető állapotban 
bútorozottan, vagy anélkül eladó. Posta, 
boltok, orvosi rendelő, buszmegálló, iskola 
pár perc sétával elérhető. Érdeklődni: 
06 30 955 1761-es telefonszámon.

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, ke-
ményfa 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


