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Toma Viktor: Télközelgő
Télre gondol már a szürke, hideg lomb,
vágy nélkül int búcsút a derűs létnek,
s édes emlékét őrzi még a vén domb
az ősznek, mely feszült a dús fényben.
Szikrázik még a csoda végső fénye,
a kihűlt avar csókolja a földet,
végső napokban a táj borul térdre,
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csak térhessen újra anyai ölbe.

Interjú Sárika nénivel

Bolyong még néhány langyos őszi utca,

Új rovat gyerekeknek

apró tengelice még dalol, s remél,
de a hajnal már jégverembe bújva,
s az ég lassan álom haváról regél.

Mi Micsoda!?
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Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés alapján, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
A rendelet célja, hatálya
1. §.
(1) E rendelet célja, hogy megállapítsa a szociális célú tűzifa támogatásra jogosultság feltételeit, mértékét, az eljárás
szabályait, rendjét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kocsér község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hel�lyel rendelkező, életvitelszerűen ezen a címen élő személyekre.
2. §.
Hatáskörök
(1) A szociális tűzifára való jogosultságról a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester egyedi határozattal dönt.
A támogatás feltételei és eljárási szabályai
3. §.
(1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,
b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz
71.250 Ft-ot,
c) lakása fával fűthető.
(2) Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén
– előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a) aktívkorúak ellátására,
b) időskorúak járadékára

c) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő
személyek és a háztartások számától.
(4) A támogatásként legfeljebb 2 m3 tűzifa állapítható meg.
(5) Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös
Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségénél lehet
benyújtani.
(6) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.
(7) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
4. §
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az
a személy, család
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2
évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b.) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és
2016. március 31. napján hatályát veszti.
Bodnár András
polgármester

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

3

KRÓNIKA

4

Kocséri Híradó

Népköri Hírek
2015. október 3-án csodálatos időben, még szebb mátrai utakon
járt a Kocséri Népkör.
A már rendhagyónak mondható éves kirándulásunk helyszínei:
Gyöngyös, Mátrafüred, Mátraháza – Galyatető, Mátraszentimre –
Falloskúti Mária Kegyhely, Abasár – Pálinkás pincészet.
A fenti települések nevezetességeinél mindig megálltunk. Vállalkozó szellemű tagjaink a sástói kilátó 258 lépcsőfokát oda-vissza
megjárták a festői kilátásért.
Fő úti célunk a Mária Kegyhely 12 órakor kezdődő szentmiséjére vezetett, ahol kérésünkre az élő és elhunyt tagjainkért szentmisét mutattak be. Sajnálatos aktualitása, hogy kérésünk kiegészült
Ország Józsefné Marika lelki üdvéért való imádkozásunkkal.
Idegenvezetéssel megtekinthettük az Erdők Királynője Kápolna
– Béke Királynő Templom – Szűzmária a Mennyország Kapuja Altemplom kiállításait.

Utunkat a zarándokhelyről lélekben megnyugodva folytattuk
Abasárra, ahol a Pálinkás család fogadott minket. Miután megtekintettük a szőlőbirtokot, láthattuk hogyan forr a must.
A hegybíró hölgy szakmai tájékoztatása mellett, 8 fajtából álló
borkóstolón vettünk részt. A cipóban tálalt pincepörköltet szintén
itt fogyasztottuk el, Kálmán bácsi tangóharmonikázása mellett.

2015. október 17-én
a Jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör meghívására részt vettünk
az évenkénti honismereti szakkörök
találkozóján.
A 9 órakor kezdődő szentmisét Kladiva Imre kanonok, plébános úr celebrálta.
Mise után átsétáltunk a Vágó Pál Helytörténeti Múzeumba,
megtekintettük a 35 éves Jászapáti kézimunka szakkör jubileumi
kiállítását.

Az asszonyok munkájukat Dr. Suba Györgyné méltatta.
Hagyományos jászsági birkapörkölttel vendégeltek meg bennünket. A Népkör nótás kedvű asszonyai vidám énekkel szórakoztatták a jelenlévőket, a helyi zenészek kíséretével.
Majd ebéd után baráti beszélgetéssel zártuk a napot.
Járvás Józsefné Marica
népkör elnöke

TÜNDÉRKERTI HÍREK
Az idei ősz is igen
mozgalmasan telt óvodánkban. A kiscsoportosok napjai az ismerkedéssel teltek el. Ismerkedtek
az óvoda épületével óvó- és dajka nénikkel,

egymással és a napirenddel.
A középső- és nagycsoportosok a kialakult hagyományoknak megfelelően paradicsomot főzetek be a téli hónapokra.
Öröm volt látni, hogy milyen lelkesen daraboltak, passzíroztak.

A Bóbiták, a legnagyobbak a hagyományos Kecskeméti kiránduláson vettek részt.
Utaztak autóbusszal, vonattal. Megfigyelték a városi közlekedést, a Planetáriumba
megismerkedtek a bolygók, csillagok életével. A kirándulást a Kecskeméti Arboré-
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Újra elérkezett a november, az pedig az óvoda vacsora ideje.
November 21-én szeretettel várunk mindenkit egy közös mulatságra!

tumban zárták, ahol gyönyörködtek az ősz
csodálatos színeivel, és egy nagyot játszottak a hatalmas játszótéren.
A Csicsergők lovas kocsira ültek és ellátogattak Nagy Miklósné Mónika nénihez,
ahol sokféle állattal ismerkedhettek meg,
sok érdekes dolgot tudhattak meg az ott élő
állatok életéről.
Egy szép délelőttön színházzá „varázsoltuk” óvodánkat, a gyerekek egy interaktív
színházi zenés – mese előadás részesei lehettek. Bekapcsolódhattak, szereplői lehettek a mesének, végül egy fergeteges közös
tánccal záródott az előadás.

Country Bál
2015. november 21., 19 óra
A kocséri Tündérkert Óvoda dolgozói és Szülői Munkaközössége
szeretettel meghívja Önt, partnerét, kedves családját és baráti társaságát a

2015. november 21-én 19 órakor kezdődő
Country Bálra
Helyszín: Kocsér Tornacsarnok
Vacsora választék a Barna Bár menüjéből
„A” menü: Vörösboros marhapörkölt sós burgonyával, savanyúsággal
„B” menü: Svájci szelet (grillezett csirkemell sonkával, paradicsommal és sajttal összesütve)
petrezselymes burgonyával
„C” menü: Csőben sült zöldségek sajttal

Hagyományos műsorunk előadásában: Szülők Tánca
A reggelig tartó hangulatról
Kullai István és zenekara
gondoskodik
Az ősz folyamán most sem maradhatott
el a családi délután, ahol szülők, nagyszülők, gyerekek közösen szebbnél szebb, varázslatosabbnál varázslatosabb töklámpásokat faragtak. Ezeket egy héten keresztül
minden este meggyújtottuk a gyerekek
örömére. Nagy élményt jelentet a sötét
óvoda udvaron való játék, szaladgálás ahol
csak a töklámpások világítottak.
Bodnár Andrásné
óvodavezető

Az óvodában és a bált megelőzően a helyszínen
is szeretettel és köszönettel fogadunk tombola tárgyakat!
Vacsorajegy ára: 3000 Ft • Támogatójegy ára: 1000 Ft
Jegyek kaphatók:
Ádám Zoltánné, Baloghné Lajtos Brigitta, Csongárné Sóber Julianna,
Kollárné Csőke Szilvia, Kudriné Farkas Hajni, Lacziné Kocsány Zsuzsanna,
Nagyné Gáspár Erzsébet, Nagyné Király Szilvia, Országné Molnár Katalin,
Szentirmai Brigitta, Tóth Anikó, Vanyúrné Tóth Krisztina szülőknél
és az óvodában, illetve a 06/20983-2239 és a 06/20358-2026-os
telefonszámokon.

SULI HÍREK
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Gábor Áron Napok -2015

Csak a felvonulás maradt el, a mulatság nem!
Az eső miatt elmaradt
ugyan a lovas kocsis felvonulás meg a Szent
Mihály napi tűzgyújtás, de azért vidáman,
jó hangulatban telt el az
iskolai szüreti mulatság
az idén is szeptember
26-án szombaton délután.

A kisbíró megnyitja a mulatságot

A Kocséri Népkör vidám jelenete

Hiszen azért friss must így is csordogált a poharakba, voltak remek
kocséri és kécskei néptánccsoportok, meg citera, móka, kacagás, aztán finom szülői sütemények, csőszös játék és tombola, egy kis rock
and roll, no és a végén egy bámulatos tűzzsonglőr produkció!

Dorina, Karolina és Lilla – ismét remekeltek

Orsi néni kis táncosai
A rendezvény az

Itthon vagy – Magyarország szeretlek

programsorozat keretében, Kocsér Község Önkormányzatának
támogatásával valósult meg.

A tűzzsonglőrök lélegzetelállító műsora

SULI HÍREK
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XVII. Gábor Áron Napok

Fejtörők és szamurájok
Az idén nemcsak a szüreti felvonulást mosta el az eső, de a Gábor Áron Hétre tervezett programok többségét is átírta az időjárás.
Szeptember 28-án hétfőn különféle fejtörő foglalkozásokon vehettek részt a diákok: volt puzzle-parti és rejtvényfejtők klubja, rajzverseny és terménybáb-készítés, olvasóverseny a könyvtárban,
malom- és sakkbajnokság.

Terménybáb-készítők

Hétfő délután a hobbinapon
most nem a gyerekek mutatták be a gyűjteményeiket, hanem a felnőttek a technikai
szenvedélyeiket: két remek
motorkerékpár és a két offroad Suzuki Szamuráj mutatkozott be az iskola udvarán.
Köszönjük a szíves közreműködést Lázár Péternek,
Csicsák Gyulának, Habon
Zsoltnak és Pálinkás Gergőnek, nagy örömet szereztek
a gyerekeknek!

Törpölő okoskodók

A sakkbajnokság legjobbjai:
1. Urbán Attila 8.o.
2. Ország Tamás 5.o.

VIDÁM GYÁRLÁTOGATÁS

Kedden a hagyományos tanyai kerékpártúra helyett gyárlátogatás
került a programba, de szerencsére
JÁTÉKGYÁRRÓL volt szó, és helybe is jött a kocséri tornacsarnokba.
A Bácsszentgyörgyről érkezett
sok-sok népi játék és logikai fejtörő kellemes meglepetés volt – főleg a kisebbeknek – Ági néninek és
munkatársainak köszönhetően.

(Összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető,
fotó: Tajti Klaudia)
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Szeptember nem csak a szüret
kezdetének, de a szüreti
felvonulások időszaka is!

2015. szeptember 5-én a Szentkirályról érkező fogatokat közösen vártuk a Szent István téren. Immáron sokadik alkalommal egy
felvonulás keretében látogattak el hozzánk.

Több, mint negyed évszázada egy lelkes közösségi ember – Vágó János – szervezte a szüreti felvonulásokat, úgymond összefogta a tanyavilágot.
Most azt a „területet” Vágókörnek nevezzük, talán már nem is
tudjuk mit jelentett, milyen fontos sokak számára. Utána Faragó
István szintén lelkiismeretesen folytatta ezt a szép hagyományt!
Egy kisebb szünet után, tavaly az ő tiszteletére újra felelevenítették ezt a közösség összekovácsoló programot! Sajnos ő már nem
lehet csak lélekben közöttünk, de megígértette Kara Lászlóval,
hogy ő átveszi és folytatni fogja ezt a nemes eszmét.
Így most újra ellátogattak hozzánk Kara László szervezésével.
Faragó István „Pista bácsi” alapította az első Szentkirályi néptánccsoportot, azóta is folyamatosan működnek Takácsné Kis
Márta vezetésével.

Kocséri Híradó

15 év után újra együtt
Immár a 15 éves osztálytalálkozót szerveztük meg
2015.09.05-én. Nagy örömmel fogadták meghívásunkat osztályfőnökeink Győriné
Virág Ildikó néni és Dr. Nagy
Tiborné Magdika néni. Nagy
létszámmal jelentünk meg,
nagyon összetartó csapat voltunk. Jókat beszélgettünk, sokat nevettünk, felelevenítettük csínytevéseinket. Megbeszéltük, hogy ezután is mindig megszervezzük
a további találkozókat.

Bal alsó sor: Hernáczki Attila, Győriné Virág Ildikó,
Dr. Nagy Tiborné, Vanyurné Tóth Krisztina
Középső sor: Kara Zoltán, Utasiné Mocsai Andrea, Lázár Péter,
Szuromi Szilvia, Hojsza Judit, Bognár Tamás, Kenyeres Szilvia,
Káinné Bagi Ágnes
Felső sor: Rapi Barnabás, Urbán Attila, Őry Barbara,
Utasi Zsuzsanna, Vágó-Molnár Melinda

Vanyurné Tóth Krisztina és Vágó-Molnár Melinda

Juhászfesztiválon jártunk…
2015. szeptember 12-én tartották meg Törtelen az I. Juhászfesztivált. Meghívásukat szívesen elfogadva Kocsér is képviseltette magát.

Műsoruk után a Kocséri Önkormányzat támogatásának köszönhetően, borral és pogácsával kínáltunk körbe minden megjelent vendéget!

ÁMK

Örömmel láttuk, hogy a meghirdetett főzőversenyre Kocsérról is beneveztek. Király
Dénes családja Birkás István és családjával
közösen indultak a versenyen.
„Bakos Pista”
a titkos receptű birkapörköltjével elnyerte
a zsűri különdíját!
Gratulálunk neki!

Kocséri Híradó
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A főzőversennyel párhuzamosan a színpadi rendezvények mellett
volt kisállat simogató, kecske fogat, kis vidámpark, kézműves foglalkozás, kézműves bemutató, kézműves és egyéb kirakodóvásár,
népi játékok, kiállítások.

A fesztiválon több kocséri arcot is láttunk, aki ellátogatott biztosan
egy szép napot tudhat magának.
Köszönjük a lehetőséget.
ÁMK

TökJó délután!
2015. október 21-én a Kocséri Általános Művelődési Központ
szervezésében egy kellemes hangulatú délutánt tölthettünk el
együtt a Konyhán!
Sült tök, zsíros kenyér és meleg tea fogadta a lelkes szülőket és
gyerekeket. Volt tökfaragás, szellem-, boszorkánysapka-, denevér
készítés, arcfestés.
Miután elkészültek a remekművek együtt kimentünk a parkba
és elhelyeztük a töklámpásokat a már feldíszített játszótéren. Lehetett fényképezkedni boszorkányként, majd az eldugott pókokat keresni fűben, fán, bokorban, csúszdán és a homokozóban. Amiket
meg is találtak és nem csak a gyerekek… még felnőttként is jó volt
keresgélni. Aki nem irtózott a pókoktól haza is vihette.
Sötétedéskor pedig megnéztük hogyan is világítanak a lámpásaink! Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt töltötték el délutánjukat.
Csőke Alexandra
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2015. OKTÓBER 23. – NEMZETI
ÜNNEPÜNK

Az általános iskola tanulói és az ÁMK munkatársai méltóképpen emlékeztek meg ’56 hőseiről.
Színvonalas, megrendítő műsorukat
látva, a közönség soraiban ülők is átérezték a forradalom hatását.
Az énekkarral közösen énekeltük el
a Himnuszt, majd Demjén Ferenc –
Szabadság vándorai című dalával folytatódott a műsor. Az énekkart betanította: Juhász Anikó
A Kocséri Citeraegyüttes játékában
hallhatták Dobos Attila – Magyarok
világhimnuszát, emellett Magyarország, az én hazám című népdalt.
Ünnepi beszédet mondott Gévai
Imre tagintézmény vezető úr. Mondanivalója sok embert elgondolkoztatott a disszidálás
„akkor és most” történéseiről.
Nem a szavak segítségével folytatódott a megemlékezés, egy árnyjátékot
láthattak, melyben a forradalom eseményeit Bátori Lilla, Csőke Alexandra,
Csőkéné Piroska, Lengyel Dorina, Juhász Anikó, Tajti Klaudia elevenítette meg.
Tamási László: Októberi gyerekek c. darabját
bemutatták az 5. és 6. osztály irodalmi
színpados diákjai.
A színdarabot betanította: dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó
Megemlékezésünk az 1956-os emlékmű koszorúzásával folytatódott.
Kocsér Község Önkormányzata nevében koszorút helyezett el
Bodnár András polgármester úr
Az ’56-os szabadságharcos lovagrend nevében koszorút helyezett el
Barabás Ferenc nyugalmazott polgármester úr.
Kocséri Népkör nevében koszorút
helyezett el Járvás Józsefné népkör elnöke, valamint Patonai Ferencné népkör elnökhelyettese.
ÁMK
Évtizedek óta készítik és rakják
el befőttként a helyi termelőktől vásárolt gyümölcsöket, zöldségeket a kocséri konyha dolgozói.
Idén uborkát, káposztasalátát
és céklát, amit ebédhez kapnak
meg az étkező gyerekek és felnőttek.
Bővebben a következő számunkban olvashatnak erről.
ÁMK
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42 év az emberek szolgálatában
– Interjú Sárika Nénivel
Nyugdíjba vonulásának alkalmából kerestem fel Sárika
nénit, aki a betegek között rám is szánt egy kis időt. Kérdéseimre szívélyesen válaszolt és örömmel mesélt, miközben a
munkáját végezte!
Meséljen egy kicsit Önmagáról, családjáról!
– 1946. október 3-án születtem – édesanyám elmondása szerint a szénával megrakott kocsi tetején – Nagykőrösön. Szüleim egyéni gazdálkodók voltak, tanyán nevelkedtem. Innen ered
természet szeretetem és józanságom. Hat évvel idősebb bátyám
és nővérem korán önállóságra nevelt.
Van egy gyönyörű lányom, aki 1968-ban született. Már három fiú unokával áldott meg. Ahogy telt az idő a későbbiekben a két nagyobbik fiú unokám miatt büszke dédnagymama
is lehetek.

Hol tanult? Milyenek voltak az iskolai-, gyakorlati évei?
– Egy tanyasi iskolába jártam, mert szüleimmel a Kutyakaparó Csárda felé laktunk egy szép kis tanyában. Az általános
iskola 1-7. osztályát a Törteli, Ludasi tanya iskolában kezdtem
el, majd a 8. osztályt Nagykőrösön fejeztem be a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A 8. osztályból elballagva a nagykőrösi Arany János Gimnáziumba folytattam tanulmányaimat. Később a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Iskolába jártam. Két
éves nappali tagozatának befejezése után az általános beteg
ápolói és asszisztensi diplomát kaptam.
– Az első gyakorlati éveim még a szakiskola előtt voltak a
nyári szünetben. Nővérem helyettesítésével bele láthattam
a kórház mindennapi életébe, ápolónői szemmel. Ágynemű
csere, ágytál csere, a főorvos igazgatásával, hogy fordítsam
meg a párnát, vigyek vizet, erről lehetne bővebben is mesélni. Dr. Varga Endre a sebészet főorvosa nézett rám a lehúzott
szemüvege fölött és így szólt: „Maga meg menjen és végezze
el az egészségügyi szakiskolát, mert itt nálam bemosakodva a
műtőben megfelelt”.
– Egy érdekesség volt, hogy teljes képzetlenül ott adtam az első injekciómat, akkor szembesültem azzal mit is érez az ember
mikor megszúr legelőször valakit. Fájdalom csillapítót kellett
beadnom, hirtelen megijed az ember, hogy egyáltalán képes-

-e erre?! Nővér szavait idézem: „Úgy menjen be, mint ha már
mindig is ezt csinálta volna”. Megnyugtató
szavak voltak ezek, bementem megoldottam
a problémát és boldogan jöttem ki azzal az
érzéssel, hogy valakinek segíthettem.
– Gyakorlati éveim
alatt a szakiskolában
sok érdekes esetet láthattam. Aki komolyan
érdeklődött a szakma
iránt,
alkalmanként
betekinthetett a műtőkbe is. Láttam már boncolást, ikerszületést, agy műtétet, vese
műtétet és minden különlegességet.
Miért döntött így, hogy ezt a pályát választotta? Mi motiválta Sárika nénit?
– Már fiatal koromban is érdekelt az, hogy másoknak segítsek, elázott madarakat pátyolgattam. Hihetetlen mekkora lökést adott számomra édesapám. A front közepette haza szökött
és átvészelt egy csúnya tüdőgyulladást. Számomra ösztönösen
jött, hogy segítsek, ápoljam, hideg vizes ruha a tarkójára, mellkasára, ezáltal apukám motivált a legjobban.
Mindig is ezt a pályát, szakmát akarta választani vagy voltak
más tervei is az életben?
– Nagyon szerettem a műszaki rajzokat, sajnos nem volt
olyan, aki kormányozzon. Iskolában nagyon szerettem a matematikát. Ha lehetőségem lett volna rá, akkor matematika pedagógusként is elhelyezkedem, de a szívem még is az ápolónői
szakmához húzott. Sokat számít az, hogy az embernek milyen
támogatója van, biztasson, hogy igen is csináld ezt!
Mit jelent Ön számára az, hogy ebben a szakmában dolgozhat?
– Számomra nagy felelősséggel jár ez a hivatás. A betegellátási munka sokrétű. Ahhoz, hogy a beteg gyógyuljon, nem csak a
gyógyszerek szükségesek. Az injekciók beadása, a sebek bekötése és egyéb kezelések mellet más is kell. A fájdalmat könnyen
lehet csillapítani, de az egymásnak okozott lelki sérülések egy
életen át megmaradnak.
Milyen volt az első napja a rendelőben?
– 1973. június 1-én az ápolónői állást megpályázva kerültem
a faluba.
– Az első napom zutty, rögtön bele a közepébe. Bejöttem a
rendelőbe és egyszer rendelés közepette a doktor úr kiküldött
egy beteghez. Nagyon súlyos volt az állapota, a kórházban már
nem tudtak többet tenni érte, így hazaengedték. Hirtelen azt
sem tudtam: Hova? Merre? Mivel menjek? Egy tanyára mentem, kölcsön kért kerékpárral. A betegnek fájdalomcsillapító
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injekciót adtam be és átkötöztem a sebét, enyhítettem a fájdalmán.
Mi a legszebb emléke a szakmáról és egyben mi a legrosszabb?
– Legszebb emlékem rengeteg van, de még is előnybe részesíteném a sok segítséget. Elsőként köszönöm Czeczon Bélának
és feleségének, hogy amíg az óvoda zárva volt kislányomat őrizték. Köszönöm Bognár Sándornak és családjának, Bátor Istvánnak és családjának, hogy kis iskolás gyermekem nappal és
éjjel náluk lehetett. Az apró köszönetek is sokat számítanak.
– Rossz emlékem nem igazán van, mindig vannak nehéz pillanatok mindenki számára. Az ember próbál pozitívan hozzá
állni mindenhez főleg a betegekhez. De ez csak elhatározás kérdése. Valaki türelmetlenebb, valaki nem.
Volt már úgy hogy azt mondja, hagyja az egészet, nem folytatja?
– Nem volt még olyan, persze van, hogy az ember ingerültebb, türelmetlenebb és vannak rossz napjai. De én szeretem
végezni a szakmámat és ez nagyon sokat számít!
Mit javasolna arra, hogy a fiatalok és idősebbek, hogyan őrizzék meg egészségüket?
– Normális ételeket fogyasszanak, ne tömjék magukat olyan
ételekkel, ami károsítja a szervezetüket. Fontos, hogy sokat
sportoljanak, néha egy kis biciklizés és egy séta is sokat számít.
Ne féljünk orvoshoz fordulni és gyógyszert íratni. Ha már tudjuk mi bajunk, változtathatunk az életmódunkon, gyógyszerrel
megelőzhetjük a legnagyobb súlyos problémákat is. Ameddig
ebben a kisfaluban ilyen összehangoltan működik az egészségügy, megszépülnek az idősek és betegek évei.
Mit csinál szabadidejében?
Tudtom szerint Önök ismertek a Kocséri Népkörrel, mesélne
róla!?
– Nagyon szeretek sportolni még a mai napig is. Felpattanok a biciklire és akár Nagykőrösig is betekerek, otthon tornázom kicsit, szoktam súlyzózni is. Szeretek keresztrejtvényeket
oldani, verseket olvasni, szeretem Ady Endre, Petőfi Sándor és
Arany János verseit. Meg persze az unokáimra, dédunokáimra
szánni az időt.
– Már gyerekkorom óta érdekelt az éneklés, és nagyon szeretek énekelni, gimnáziumba is benne voltam a kórusba. A népkörben az ember ki tud kapcsolódni, viccelődünk egymással, a
fellépésekre összerakjuk az énekeket. Szeretem a humoros, romantikus nótákat, persze a klasszikus számokat is meg hallgatom.
A kedvenc nótám:
„Aki a babáját igazán szereti
akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi,
akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi!
Lám én a babámat igazán szeretem
akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresem,
akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresem!...”
Nagy köszönetet szeretnék mondani Sárika néninek,
hogy 42 évig fáradozott, cselekedett és persze foglalkozott
a kocséri betegekkel. Meghallgatta őket, és mindig pozitívan
állva a dolgokhoz beszélgetett velük, elvégezte a dolgát.
A falu nevében köszönjük a fáradozását!
Bátori Lilla
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Drótos Sándor – Az ápolód
„Fehér nadrág, köpeny, fehér felső,
van, ki sokat lát, de valakinek első.
Az ápolód vagyok ÉN éjjel és nappal,
ha ez tudod, mit jelent, akkor le a kalappal.
Nem könnyű a dolgom, sorsok a kezemben,
úgy érzem, sokszor nem lennél a helyemben.
Pelenka, fecskendő, tű, szonda, katéter,
itt nem árt tudni, mi merre hány méter.
Sokszor enyém a döntés, én vagyok a felelős,
könnyen lehetek bűnbak vagy akár hős.
De nekem a köszönet is elég... jól esik,
hisz a mai világban a jó szó sokszor „elveszik”.
„Csak” egy ápoló vagyok, aki a beteg javát akarja,
aki, ha segíteni kell máson, nem csak a fejét vakarja.
Ott vagyok melletted jóban és rosszban,
nevethetünk együtt vagy sírhatsz nekem hosszan.
„Csak” az vagyok, aki beléd reményt táplál, a hitet,
hogy ha kimész tőlünk, még valamire vigyed.
Sajnos sokszor már én sem tudok segíteni,
egy kudarc után sokszor nehéz erőt meríteni.
De a születéssel a halál is együtt jár,
ezt el kell fogadnunk, akármennyire is fáj.
De mindig a szépre emlékezz és sose feledd,
amikor nagy bajba kerültél, ki volt ott veled.”
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„Gyermeksarok”

Kanizsa József: Lopótök cinegeház
Hú, hú, hú – hujjogott, dudált a szél a
kertek alatt. Kegyetlenül cibálta a fák csupasz ágait, ríkatta a gyenge vesszőket.
A cinegepár, éhséget csillapítva, éppen az
ágak kérgének réseit vizsgálta át. S a madarak amolyan egészségügyi nagytakarítást
is végeztek, hogy megtisztítsák a kéreg közé fészkelt férgektől a fát. A hideg szélben
nem mertek hosszabb útra indulni, pedig
nem is volt messze a fészer, sőt szalmakazal
is volt, ahonnét a verebek csiripelése hallatszott fel.
A Nap magasan járt a domb fölött. De a
szél nem csitult, s egyre hidegebb lett. A kis
cinegék már nem az ebédre gondoltak, hanem az éjszakai szállásra, meleg odúra, elhagyott fészekre…
– Hol fogunk megpihenni? – szólt Cinke anyó. – Itt az ágakon megfagyunk, hiába bújunk egymáshoz.
– Próbáljunk meg ágról-ágra, apró röptékkel eljutni a fészerig – biztatta Cinke apó
–, ott nyugodtan megpihenhetünk.
Az erős szél mintha egy pillanatra csendesedett volna. Ezt használta ki a cinegepár.
Gyorsan a következő fára szálltak.
Cinege apó hirtelen felkiáltott:
– Nini, ezen a fán egy nagy lopótök lóg!
De mekkora…, a gazda biztos nem vette
észre az ősszel!
– Ez bizony jó volna házikónak, kényel-

mes otthonnak – örvendezve szólt vissza
Cinke anyó.
Odaszálltak a lopótökhöz és körbemustrálták.
– De szép házunk lesz – örült Cinke
anyó-, itt még a kicsinyeinket is kikölthetjük.
– Bizony, bizony – mondta Cinke apó –,
kibéleljük, és itt e lopótök cinegeházban várjuk meg a tavaszt.
A szél tovább csendesedett, a lopótök
sem himbálózott. Cinke apó és Cinke anyó
azonnal nekiláttak a lopótök oldalára ajtót, azaz lyukat készíteni. Ügyesen kerekedett ki a bejáró lyuk. S nagyon megörültek,
amikor meglátták, hogy a lopótök belsejében szép, egészséges magvak vannak.
– Nemcsak otthonunk lesz, hanem éléskamránk is – szólt Cinke apó, s csalogatta
be a párját.
Cinke anyó csak álmélkodott a kényelmes belsejű lopótök-szobácskán, amit
gyorsan egy kis mohával, a fán maradt száraz falevéllel ki is béleltek. Aztán örömmel
bújtak össze, s a fáradtságtól, a sok izgalomtól el is aludtak.
Kellemes, szép reggelre ébredtek. A szél
is elállt. Viszont testbe maró hideg fogadta őket, de ezt mégis jobban el tudták viselni, mint a nagy szelet, ami tollként repítette őket ide-oda a levegőben.
Nappal a fák kérgeit tisztogatták, este beSegíts a kis egérnek
megtalálni
az elemózsiáját

bújtak a jó kis meleg odújukba, a lopótök
cinegeházba. Így telt el a tél. Eljött a tavasz,
s a tojásrakás ideje is. Cinke anyó lerakta az
első tojásait.
Egyszer csak a gazda zavarta meg nyugalmukat. Cinkééknél lett is nagy riadalom. A fákat tisztogatva a gazda észrevette, hogy ősszel véletlenül a fán maradt egy
szép kifejlett, nagyra nőtt lopótök.
– Csípje meg a kánya! Ezen a lopótökön
lyuk van! – mordult a gazda.
A Cinke anyó ijedtében kiröpült a lopótök házikóból, és sírva ugrándozott egyik
ágról a másik ágra. A gazda megértette a
cinke ijedt röptét. Odébb ballagott, onnan
figyelte a lopótök házat.
– Biztosan félti már a tojásait – gondolta
– de tőlem ne féltse…!
Azon nyomban elhatározta, hogy készít
egy cinkeetetőt, ahol majd a cinegék a kicsinyeiket bőséges eledelből felnevelhetik.
Így is tett. De nemcsak egy, hanem több
cinkeetetőt készített, több cinkeodút is felszerelt a fákra, hogy az új nemzedékeknek
is legyen házikója.
A cinegék évről-évre hálából megtisztogatták a gyümölcsfákat a férgektől. S azóta
is ott élnek a kertben, s minden tavasszal
énekelik: „Kék az ég, nyitni kék, a tavasz
újra szép…”
Ha nem hiszitek, akkor menjetek ki a
kertbe, és nézzétek meg…

Színező

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

November 11.:
Szent Márton ünnepe a magyar
néphagyományban tradicionálisan
a gazdasági évet lezáró ünnep
A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak
a pásztorok a tavaszi- nyári időszakban rájuk bízott jószággal, és a
gazdától megkapják járandóságukat.
A betakarítással összefüggő munkálatok is lezárulnak erre az
időszakra, sőt az ősszel szüretelt szőlőből is kiforr az új bor.
November hónapot bizonyos vidékeken „kis farsangnak” is nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a lakodalmakat és
vigasságokat, amelyek majd az adventi időszakban tiltva lesznek.
Az ünnep eredete az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda
szerint Róma védői elaludtak, és az ellenség, a gallok támadásától csak az mentette meg a várost, hogy a ludak hangos gágogására felébredtek. Innen az AvisMartis, azaz Mars lúdjai elnevezés.
(Mars a római mitológiában hadisten.) Ez az AvisMartis formula változott át aztán a keresztény hitvilágban AvisMartinus, azaz
Márton lúdja alakká.
Márton valós történeti személy, Pannóniában született, Szombathelyen 317 körül, apja római százados volt, Márton is katonaként került a mai Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért,
és kolostort alapított. 371ben püspökké szentelték
Tours-ban, így Franciaországban is igen népszerű.
A legenda szerint Szent
Márton nem akart püspök lenni szerénysége
miatt, ezért elbújt a libák
óljában. Azok azonban
hangos gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja
elnevezés.
Ezen a napon hagyományosan libát ettek a
paraszt családok, úgy
tartották, aki ezen a napon libát nem eszik,
egész évben éhezni fog.
Időjárásjósló nap is: „Ha
Márton fehér lovon jön,
enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.”
Ha a Márton napi lakomán elfogyasztott lúdnak
(El Greco: Szent Márton és a koldus)
fehér és hosszú a csontja,
akkor havas lesz a tél, ha
pedig barna és rövid a csontja, akkor sáros. Általában erre a napra forr ki az újbor, a kicsit még csípős ízű nedűt Szent Márton boraként is emlegetik.
A legenda szerint Márton egy napon koldussal találkozott. Megszánva a didergő embert köpenyét kardjával kettévágta, és felét a
koldusra terítette. Másnap ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal szemben, vállán az előző nap kettévágott köpeny.
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Ludaskása recept
Ősi magyar étel, amit már teljesen elfelejtettünk egy időre,
de mostanában szerencsére ismét elkezdett feltűnögetni itt-
ott, még elegánsabb helyeken is.

(forrás: internet)
Hozzávalók:
1,5 kg libaaprólék (szárny, nyak, máj, zúza)
25 dkg sárgarépa
15 dkg fehérrépa
15 dkg zellergumó
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 csomó zellerzöld
2 csomó petrezselyemzöld (1 cs. a leveshez, 1 cs. a rizshez)
10 dkg zöldborsó (mirelit borsó is megfelelő)
10 dkg gomba (elhagyható)
35 dkg rizs
3 dkg libazsír
só, szemes- és őrölt bors
összesen: 6 adag / 4746 kcal, 1 adag / 791 kcal
Elkészítés:
A leveszöldségeket tisztítás után nagyobb darabokra vágjuk, a
hagymát, fokhagymát megtisztítjuk. (A vöröshagymának csak
a legfelső burkát szedjük le, mert a héja szép színt ad a levesnek.) A libahús tokjait kiszedjük, megmossuk, és 2,5 l hideg
vízben feltesszük főni. Ha felforrt, lehabozzuk, majd bezöldségeljük. Lefedve, lassú tűzön addig főzzük, amíg a hús teljesen
megpuhul. A levest leszűrjük, tetejéről a zsírt leszedjük, félretesszük. A libahúst, a répát és a zellergumót kis kockákra vágjuk.
A megmosott és leszűrt rizst libazsíron (a leves tetejéről lemert
zsír is megfelel) opálosra futtatjuk, és felöntjük a rizs kétszeresének – de lehet, hogy szükséges a 2 és félszeres mennyiség is
– megfelelő levessel, és hozzákeverjük a megtisztított zöldborsót. Lefedve, lassú tűzön addig pároljuk, amíg a rizs már majdnem puha, belevegyítjük a libahúst, zöldségeket – ha van – a
kevés zsiradékon megpirított gombát. (A pirítás miatt a gombának intenzívebb lesz az íze, mintha főznénk.)
Apróra vágott petrezselyemmel és őrölt borssal fűszerezzük.
ÁMK
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Mi Micsoda!?

Szent-Györgyi és a C-vitamin
Százhuszonkét éve, 1893. szeptember
16-án született Szent-Györgyi Albert, az
egyetlen, magyar tudós, aki még magyarországi lakosként kapta meg a Nobel-díjat,
1937-ben. (A többi, magyar Nobel-díjas
a lehetetlen körülmények és a származási
alapú megkülönböztetések miatt elhagyta
a szülőföldjét.) Szent-Györgyi a kutatásait
külföldön kezdte, Szegeden folytatta, majd
a háború után, 1947-től ismét külföldön,
az Egyesült Államokban végezte. Nevét a

C-vitamin felfedezése tette híressé.
Miként lett C-vitamin a paprikából?
Hazatérve Magyarországra, 1931-től a
szegedi laboratóriumában folytatta a kutatásait. Rájött, hogy a szegedi fűszerpaprikában sokkal több a fumársav, mint a
citrusfélékben, így végre nagy mennyiséghez jutott hozzá, és kísérletezni is tudott.
A szokásos, tengerimalacokon végzett kísérletek pedig kimutatták, hogy a fumársavval (amit addigra átkeresztelt hexuron-

Látni és látszani kampány
2015-ben is
ORFK Kommunikációs Szolgálat

savra) meg lehet gyógyítani a skorbutot,
a súlyos izomfájdalmakat és ínyvérzéseket okozó betegséget. Arra is rájött, hogy
az anyag gyakorlatilag egy vitamin. Ekkor
keresztelte át a végleges aszkorbinsav névre, amely a skorbutra utal. A vitaminok
közt pedig a C betűt kapta. A C-vitamin,
azóta is az egyik, legfontosabb vitaminunk,
amely nélkül nemcsak a skorbuttal, de még
számos, egyéb betegséggel sem tudnánk
szembenézni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
lakosságtájékoztatója:

„A fűtés is lehet veszélyes”
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet
a készülék nem rendeltetésszerű használata, a szabálytalan
kivitelezés, illetve a műszaki felülvizsgálat vagy ellenőrzés
elmulasztása. Bár a hűvösebb időben egyre több otthonban
kezdenek el fűteni, még nem késő a hivatalos fűtési szezon
kezdete előtt szakemberrel ellenőriztetni a tüzelő-fűtőberendezéseket és az égéstermék-elvezető rendszereket.

Negyedik alkalommal vette kezdetét a „Látni és Látszani” elnevezésű kampány, amely során térítésmentes
gépjármű átvizsgálásra, ingyenes látásellenőrzésre kerül sor, majd egy hónapig tartó intenzív rendőri ellenőrzés kezdődik.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára indította a „Látni és
látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, amelynek keretében személy-, és tehergépkocsik,
valamint motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől ingyenesen élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó szervizekben járművük világítóberendezéseit szakemberek átvizsgálják. A kampányban optikusok is
részt vesznek, akik térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magánszemélyek és cégek egyaránt
jelentkezhetnek. Ezen szolgáltatások igénybevétele 2015.
december 10-ig biztosított.
A kampány második részében, 2015. novemberétől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi.
A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a
résztvevő szervizekről és optikusokról a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős
anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanás sem. Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem
megfelelő tüzelőanyagot égetnek, az elzáródott kéményből
pedig a káros anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyforrások a megfelelő használattal teljesen kiküszöbölhetőek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtőberendezések meghibásodhatnak. A
zárt térbe visszajutó gázok, így a szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelentenek az ott
tartózkodókra. A rosszul bekötött eszköz gyakrabban meghibásodhat, azt gyakrabban kell javítani és rövidebb idő
alatt tönkremegy, ráadásul jóval több pénzt kell ráfordítani.
Mindez megelőzhető, ha megfelelő minőségű termékeket
vásárolunk, a tervezést és a kivitelezést pedig valódi szakember végzi el!
A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés fontos feltétele a fűtési rendszer biztonságos működtetésének, hiszen időben
kiderül, ha valamilyen karbantartási vagy javítási munkára
van szükség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk szakemberre. A fűtési rendszer valamennyi elemét ellenőriztetni
kell az előírás szerinti időszakonként.
Tóth László tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető

Kocséri Híradó

IN MEMORIAM

Emlékezés Bender
Alajosné, Anni nénire
Szíven ütött, amikor meghallottam a halála hírét…
Nagyon szerettem Őt!
Anni néni fiatalon került Kocsérra tanítónőként, a Kálmán féle tanyai iskolához. Később megismerkedett Bender Alajossal (Rudi bácsival), aki a Takáts Mihály féle iskolában tanított. Majd házasságot kötöttek és ettől kezdve mind a ketten ott tanítottak. Anni
néni az alsó, Rudi bácsi a felső tagozatot.
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Muhoray György
1948-2005

mérnök, helytörténész, közíró
halálának 10-ik évfordulója alkalmából.
Hamvait 2005. szeptember 24-én helyezték végső nyugalomra
a Dósa család egyik sírkertjébe édesapja, Muhoray György
honvédszázados hamvai mellé a Kocséri Népkör újjáalapítóinak
és tagjainak közreműködésével.
A Kocséri Híradót 1990-ben alapította.
Hálás szívvel, mély tisztelettel emlékezik meg róla
a jelenlegi szerkesztőség!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

özv. Vörös Istvánné
(szül: Farkas Eszter)

Én 1955 szeptemberétől ismertem meg őket közelebbről, ugyanis addigra volt két aranyos, szöszi kisgyermekük.
Szükségük volt valakire, aki a gyerekekre felügyel, amíg ők dolgoznak. Édesanyám elengedett hozzájuk és alig 15 évesen én vigyáztam a két kisgyerekre. (Most úgy mondják, hogy „bébiszitter”) Innentől ismertem meg jobban Anni nénit. Drága, szeretetre
méltó, családjának élő fiatalasszony volt. De szerette az embereket
is. Hetente szerveztek az iskolánál összejöveteleket. Anni néni felolvasott,majd beszélgetés, társalgás, kártyázgatás, hiszen abban az
időben a tanyasi embereknek nem volt sok lehetőségük szórakozásra a hosszú téli estéken. Színdarabot is tanított be a felnőtteknek. Másfél év alatt kettőt, amíg én náluk voltam. Egyik a „Melyiket a kilenc közül?”, a másik „Dandin György, avagy a megcsúfolt
férj.” (Mellesleg ebben én kaptam a főszerepet.) Előadás után egy
kis táncmulatság volt, összefogták a tanyasi embereket.
Azután 1956 őszén, a „zűrzavaros” időben, egyszer váratlanul
el kellett utaznia Anni néninek. Amikor búcsúzott, átölelt és csak
annyit mondott: „Marika! El kell mennem hosszabb időre. Ugye
nagyon vigyázol a gyerekekre?!?”
Megtelt a szeme könnyel… Én nagyon vigyáztam rájuk!!!
Sokkal később mondta el nekem, hogy a szüleinél gond volt,
(német származásúak) az ügyben kellett elmennie.
1957 tavaszáig maradtam még náluk. A kapcsolatunk nem romlott meg, de az élet mindenkit másfelé szólított.
Ők bekerültek a belterületi iskolába, itt tanítottak több évig,
majd felnőttek a gyerekek, utána elköltöztek Kocsérról.
Amikor a Népkörben szerveztük a tanyasi iskolák találkozóját
már nem jött el. A Kálmán féle iskolánál Rudi fia képviselte őt,
a Takáts Mihály féle iskolánál kislánya, Erika képviselte. Mindig
gondolt Kocsérra, hisz a fiatal évit itt élte le. Néha még váltottunk
egy-két levelet, de az idő szaladt mindkettőnkön…
Mindig szeretettel gondolok Rájuk!!!
Drága Anni néni legyen békés álmod odaát!
Csőke Miklósné Ü. Kovács Mária

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Ország Józsefné
(szül: Vörös Mária)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Ézsiás Béla
gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
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REJTVÉNY

Kocséri Híradó

REJTVÉNY MEGFEJTÉSE BEKÜLDHETŐ A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, 2755 KOCSÉR, KOSSUTH L. U. 16. SZ. ALATTI POSTALÁDÁJÁBA
A helyes megfejtést beküldők között a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány könyv felajánlását sorsoljuk ki. Beküldési határidő: 2015. december 31. (Adja meg megfejtését, nevét és pontos címét!) A július-augusztus számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése:
A HARCOS SZÁMÁRA, A GYŐZELEM ÓRÁJA, A LEGNEHEZEBB Aki a Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány könyv felajánlását nyerte: Balajti Béláné Gratulálunk neki, nyereményét a Községi Könyvtárban veheti át!

Kocséri Híradó
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JEGYZETTÖMB HELYETT
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszámok: 06-53/359-080,
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs kamarai tanácsadó és Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4.
szám alatti Területi Irodában érhető el. Tel.:
06-53-550-375
Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491
Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 0653/350-377, 104
Fogorvos: Dr. Madács Márk fogszakorvos
Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9.
Rendelési idő: hétfő 13-19 óra;
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 óra
Bejelentkezés: 06-20/540-0940
Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440
Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-70/458-1687

Volánbusz információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés
tel.: 06-76/540-291 Forródrót: 1231
Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal: 06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Járvás Józsefné, a Népkör elnöke.
Kocséri Nyugdíjas Egyesületet
Péntekenként (minden hónap
2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel fogadnak!

Közjegyző: Dr. Olasz Márta
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 9.00-12.00, 13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 10.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatal

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
Hivatalvezető: dr. Nyíkos Tamás Antal
telefon: 06-53/550-361 mobil: 06-20/432-40-45
e-mail: nyikos.tamas@nagykoros.pmkh.gov.hu
Hivatalvezető-helyettes: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-392 mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu
1, Kormányablak Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 1818; 06-53/795-264 fax: 06-53/550-393
ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
7:00–17:00
Csütörtök: 8:00–18:00
Kedd:
8:00–18:00
Péntek:
8:00–16:00
Szerda:
8:00–20:00
2, Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető neve: dr. Pásztor Lilla
telefon: 06-53/550-374 mobil: 06-20/270-56-88
e-mail: pasztor.lilla@nagykoros.pmkh.gov.hu
ügyfélfogadási rend: (szociálisügyek)
Hétfő:
8:00–16:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Kedd:
8:00–12:00
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–18:00
ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő:
8:00–15:00
Csütörtök:nincs ügyfélfogadás
Kedd: nincs ügyfélfogadás Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
15:00–18:00
3, Földhivatali Osztály
Vezető neve: dr. Sebestyén Gyula
telefon: 06-53/351-279 mobil: 06-20/345-61-16
e-mail: sebestyen.gyula@takarnet.hu
ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
13:00–15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Kedd: nincs ügyfélfogadás Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–15:30
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Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi
ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.:
Kocsér, Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246
Kacsa, liba, bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy
másfél éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.
Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.:
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290
Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör.
Érd.: 06-53/359-401
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68.
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház melléképüle
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel
vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000
Ft Tel.: 06-20/369-3687
Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. Érd.:
Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel,
fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás
családi ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyümölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tartozik.
Az ár a konyhabútort is tartalmazza. Irányár 4.5 m Ft
Tel.: 20/375-4440

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás,
központi fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános
családi ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott
kúttal, 450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi
vagy kecskeméti panellakás csere is érdekel. Ugyanitt
gáz Siesta kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy
sport,) összesen 5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó.
Érd.: 06-20-515-7975
Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/4535485
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. Tel.: 53-358-110
Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám alatt. 3
szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, nagy kamra,
kamra, 2 ól és nagy kert. Víz, gáz, telefon van. Irányár:
4 millió Ft. Érd.: 06-20/412-3383
ELADÓ Lakitelek-Tőserdő Fecske u. 6. szám alatti
nyaraló. Érd.: 06-53/359-775
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 négyszögöl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, pince). Villany,
fúrott kút van. Kocséri
csere is lehetséges. Tel.:
20/5635-053
Kocsér
központjában
családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 0676/411-556;
0620/4545-400

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 60
m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 tárolóhely Irányár:
10.500.000 Ft Tel.: 06-70/645-7317 E-mail: imre.lorant@freemail.hu
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermentes lakás ELADÓ. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 30/230-6486
Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 szobás
családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-6795-as telefonszámon.
3 szobás családi ház melléképülettel a Dózsa György
u. 16. szám alatt ELADÓ ! Irányár: 4 millió Ft. Érdeklődni: 20/599-7628
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telekkel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603
Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti ingatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 vagy
06-20/320-0833
Szántó eladó Tel.: 70/514-0541, 53/359-036
Eladó Nagykőrösön a Gyopár u. 5B/I. emelet 4. szám
alatti kétszobás, 52 m², gázkonvektoros, felújított lakás. Érdeklődni: 06-53/359-395
Sürgősen eladó! Kocsér Széchenyi út 12. sz. alatti ingatlan, 2 szoba, összkomfortos, 1 500 m² kerttel. Érdeklődni: 06-20/561-7862

Tisztelt villanybojler,
elektromos melegítő Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani
kell, ellenkező esetben vízkövesedés,
fokozott energiafelhasználás és idő előtti
tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást
és a tisztítást!
Tel.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483
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