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Megújul a nagykőrösi út!
Örömmel értesítem a kocséri la-

kosokat, hogy várhatóan 2021 tava-
szától nagyszabású útfelújítás indul 
a nagykőrösi úton. Az út kocséri 
szakasza fog teljes felújítás alá esni 
a Magyar Falu Program keretében a 
falu központjától a nagykőrösi ha-
tárig.

A mostanra nagyon rossz állapot-
ba került út mint egy 40 éve esett át 
utoljára igazi felújításon, azóta csak 
kátyúzás, állagmegóvás zajlott ezen 
a szakaszon.

Bízunk benne, hogy a Tiszakécs-
két az M5 autópályával összekötő út 
még fel nem újított szakaszai is sor-
ra kerülnek majd a közeljövőben.

Hriagyel Csaba
polgármester
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Tájékoztató COVID-19 
elleni védőoltásokról

2021. február 6-án a ceglédi Toldy Ferenc Kórház oltópontján, 
majd február 12-én háziorvosi rendelőnkben elkezdődött a 
kocséri lakosság oltása. Szigorú szakmai irányelvek és kor alap-
ján kapjuk a regisztrált lakosok listáját az egészségbiztosító ál-
tal nyilvántartott, kezelt betegségek alapján.
A 3. generációs Pfizer-BioNtech és Moderna oltóanyagot 74 év 
felettiek számára jelölték ki egyelőre. 14 fő kapta meg ceglédi 
oltóponton, 12 fő a rendelőben. Fagyasztás, hűtés után feloldva 
2 óra áll rendelkezésünkre a beadásra a Pfizer oltóanyag esetén, 
a Moderna vakcina könnyebben tárolható, de kisebb mennyi-
ségben áll rendelkezésre, még nem kaptunk belőle. 
A 2. generációs Astra Zeneca oltóanyagot a 60 év alatti lakosság 
kaphatja. Első körben azon 60 év alatti páciensek jogosultak rá, 
akiknek van nem súlyos, kezelt krónikus betegségük. Jövő hét-
től várható szállítmány Kocsérra.
Ilyen jellegű vakcina a Szputnyik V elnevezésű is. 60 év feletti 
egészséges emberek oltása elkezdődött a ceglédi oltóponton, 
egyelőre 4 főt küldhettünk településünkről. Ezen oltás valószí-
nűleg az oltópontok feladata marad, mert -20 fokról olvasztva 
azonnal beadandó.
Az 1. generációs Sinopharm oltóanyag nagy mennyiségben ke-
rült az országba, országosan körülbelül 25 ezer kerül a házior-
vosokhoz a hetekben. Az oltandó személyek kora és csoportja 
egyelőre nem ismert.
Amikor a járási hivatal tájékoztat a teendőkről, néha pár óra áll ren-
delkezésünkre, hogy az oltást megszervezzük. Ezért kérem, hogy a 
regisztrációkor megadott telefonszámon elérhetők legyenek, idő-
sebbek esetén, főként akik szállításra szorulnak, hagyjanak meg 
olyan telefonszámot, melyen elérjük Önöket és egyeztetni tudunk. 
Kérem türelmüket, megértésüket! Ha rajtam és a körzeti ápolónőn 
múlna, akkor legszívesebben reggeltől estig adnánk az injekciókat 
azoknak, akik igényt tartanak rá, de egyelőre szigorú szabályok 
mellé folyamatosan, lassan érkezik az oltóanyag. Több korosztály, 
többféle vakcinával történő ellátása fog párhuzamosan történni.
Addig vigyázzanak magunkra! Mindenkinek jó egészséget kí-
vánok. dr. Soós Annamária
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Tehetségesek? Gyanús!

Balázsáldás
Február 5-én pénteken Nagy István diakónus minden kocséri 

osztályt balázsáldásban részesített – Szent Balázs püspökre emlé-
kezve és a Jóisten áldását kérve. 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged 
Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A 4. században élt Szent Balázs püspök és vértanú a legenda sze-
rint egyszer egy gyermeket, aki a torkán akadt halszálka miatt ful-
dokolt, két égő gyertyát kereszt alakban az álla alá tartva mentett 
meg az imádságával.

„Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.”

(Babits Mihály: Balázsolás - részlet)

Az átlag felett!
Az idei középiskolai felvételi vizsgákon ismét az országos átlag 
feletti eredményeket értek el a kocséri diákok – a nyilvánosság-
ra hozott országos eredmények alapján ez bátran kijelenthető. 
Méghozzá nem is kicsivel, 5 egész ponttal teljesítettek jobban a 
kocséri tanulók! 

A kocséri eredmények Országos átlagok
magyar: 27,3 pont magyar: 24,4 pont
matematika: 24,9 pont matematika: 22,7 pont
összesen: 52,2 pont összesen: 47,2 pont

Gratulálunk a diákoknak! Köszönet a felkészítő nevelőknek 
(dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó – magyar, Kupor Tamás – mate-
matika). És főként reméljük, hogy az eredmények elegendőek 
lesznek ahhoz is, hogy mindenki az első helyen megjelölt isko-
lába nyerjen felvételt.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
A katolikus egyház február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony ünnepén Jézus bemutatását ünnepli. Február 7-én a vasár-
napi szentmisén Hernádi László plébános atya nemcsak a kocséri 
hívők, de a kocséri osztályok gyertyáit is megszentelte.

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyer-
mekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon Jé-
zust a világ világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi 
szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. A 
szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe.

Egyházadó – online is lehetséges
Lassan egy éve élünk a világjárvány miatt korlátozások között. Ka-
tolikus templomaink nyitott kapukkal várják a híveket, ugyanakkor 
szomorúan, bár megértéssel tapasztaljuk a szentmisén megjelenő 
hívek számának csökkenését. Így van ez Kocséron is, és ezt a csök-
kenést tapasztaltuk az önkéntes egyházi hozzájárulás, az egyházadó 
befizetésében is. Ezért hívjuk fel a figyelmét azoknak a hívőknek, 
akik a személyes találkozástól ódzkodva nehezen találják az egy-
házadó befizetésének módját, vagy elszármazottként is sajátjuknak 
érzik a kocséri katolikus egyházközséget, hogy a hozzájárulást át-
utalással is megtehetik. Isten fizesse meg.

Köszönettel: Hernádi László plébános atya

A befizetés megtehető a KOCSÉRI RÓMAI KATOLIKUS 
Egyházközség javára ÖNKÉNES HOZZÁJÁRULÁSKÉNT  

az alábbi bankszámlaszámra (Takarékbank Zrt.)
65100383-10100060-00000000

A kocséri 5. osztályosok február 3-án szerdán a Nemzeti Te-
hetség Központ internetes felmérését végezték el Bakos Kriszti-
na, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat nagykőrösi tagintéz-
mény-igazgatója irányításával. A kísérleti fázisban lévő felmérés 
alapján, amely egyaránt vizsgálta a matematikai-logikai és az anya-
nyelvi készségeket, bizony a kocséri diákok között is vannak gya-
núsan tehetséges diákok, akik 85-95%-os eredménnyel töltötték ki 
a tesztet! Gyanúsak, figyelni kell rájuk!

(az oldalt összeállította: Gévai Imre)
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Beszélgetés Kupor Tamás ifjú pedagógussal

Logikus gondolkodásra mindenkinek szüksége lesz
Péntek délután négy óra felé meglepően hangos az iskola, több teremből is farsangi mulatság zaja hallatszik ki, de az informa-

tikateremben még munka folyik. Kupor Tamás, ifjú matematika-informatika szakos tanár a táblázatkezelés trükkjeit tanítja az 
érdeklődő diákoknak. Mosolyogva, készségesen, türelmesen. Úgy, ahogy a kérdéseimre is válaszol. 

– Mivel lehet rávenni a gyerekeket, hogy 
még így péntek délután is figyeljenek, ta-
nuljanak?

– Hát, nem könnyű. Péntek délután van 
egy matekszakkörünk, ezen fejtörő fel-
adatokkal próbálkozunk, olykor egyedül, 
olykor párosával dolgoznak egy-egy logi-
kai feladaton a gyerekek. Ügyesek, egy-két 
versenyen is indultunk már, de most hiá-
nyoztak néhányan a farsang miatt. Utána 
pedig van egy ECDL-foglalkozásom, ahol 
a nagyobbakkal a számítógépes alapokat 
gyakoroljuk. Vizsgára is készülnénk, de eb-
ben a vírushelyzetben ez elég bizonytalan, 
pedig 2-3 modulból már felkészültek. Most 
éppen a táblázatkezelővel dolgozunk, az ex-
cel-lel. Függvények beillesztése, grafikonok 
rajzolása, formázása, ma ezt gyakoroltuk.

– A matek afféle mumustantárgy a gye-
rekek között. Hogyhogy téged ez vonzott?

– Már elég korán kiderült, hogy van ér-
zékem a matematikához. Egy nagy zuglói 
iskolába jártam, ami egyben gimnázium is 
volt. 4. után írtunk egy szintfelmérőt, ami 
alapján három csoportra voltunk bontva 
egy évfolyamon és én a matek nívócso-
portba kerültem. Németh Katalin tanárnő-
re máig jó szívvel emlékszem, felsőben az 
alaptudást ő sulykolta belénk. Néha állok a 
táblánál, és beugrik, hogy ezt ő is így ma-
gyarázta nekünk. Egyébként, mondhatni 
talán, jó gyerek voltam, sok matekverse-
nyen is indultam. Ott is érettségiztem. Az 
egyetemen matek-fizika szak akkor nem in-
dult, így lett a másik szakom az informatika.

– A gyökerek tehát Pesthez kötnek?
– Igen, Zuglóban nőttünk fel az öcsémmel, 

a XIV. kerületben. Forgalmas hely az Örs ve-
zér tér környéke, az Árkád közvetlen közelé-
ben, így talán többen tudják, merre van. A 
szüleim, nagyszüleim vállalkozók, szállítmá-
nyozással, fuvarozással foglalkoznak. 

– Az érettségi után jött a főiskola?

– Nem egészen. Évekig én is a szállítmá-
nyozásban dolgoztam. Nem volt könnyű 
munka, mondjuk, más kondiban is voltam 
akkor, az egész napos vezetés és a napi több 
tonna áru megmozgatásától. Se a nagy for-
galomtól, se a szűk utcáktól nem jövök za-
varba. Hajnali kelés, esti kanyarok, elég szét-
szórt volt az időbeosztás is. Logisztikával 
is foglalkoztam, ott hasznát vettem azért a 
logikus gondolkodásnak, de aztán úgy gon-
doltam, váltani kellene. Levelezőn végeztem 
az egri egyetemet, közben pedig laboráns-
ként, aztán tanárként dolgoztam iskolában 
előbb Pesten, aztán Dunaújvárosban. 

– És, gondolom, egy éve még azt sem 
tudtad, merre van Kocsér?

– Az az igazság, hogy Sági Lajossal 
együtt kezdtük az informatikát Egerben, 
és ő, ugye évekig tanított itt, és mesélt Ko-
csér ról. Úgyhogy ha nem is jártam erre 
előtte, de hallani hallottam a faluról.

– És félév után mik a tapasztalatok? Mi-
lyenek a kocséri gyerekek?

– Nyugodtabbak. Higgadtabbak, mint a 
városi gyerekek. Azokban az iskolákban, 
ahol eddig megfordultam, több volt a fo-
lyosói veszekedés. Vehemensebbek, és töb-
bet káromkodtak a gyerekek. És a telefon-
használattal is folyamatosan probléma volt, 
be kellett gyűjteni minden reggel. Itt maga-
tartási gonddal alig találkoztam, elenyésző, 
hogy valakire rá kell szólni. 

Az viszont nehezebb, hogy jobban kell 
differenciálni. A városi válogatott osz-
tályban jobban tanultak talán a diákok, a 
sportosztályban a tanulásban is versenyez-
tek. Itt pedig azért nem mindenkit érdekel 
egyformán a matek. De akit érdekel, az itt 
is meg tudja tanulni. Erre bizonyság a fel-
vételi eredmény is, akik becsülettel jártak 
előkészítőre, 30 pont feletti eredményeket 
értek el, akik nem jártak, azok persze nem.

 Azzal igyekszem megfogni a gyerekeket, 
hogy az életből hozom a példákat. Logikus 
gondolkodásra próbálom tanítani őket, 
mert arra szüksége lesz mindenkinek, bár-
mi lesz is a munkája. Megmutatni, hogy 
a matematikát hol mire tudja majd hasz-
nálni. Mert ma már rögtön megkérdezik a 
gyerekek: és mire jó ez nekem? Hol fogom 
én ezt használni? Hiszem, hogyha meglátja 
az értelmét a tanulásnak egy gyerek, ak-
kor a hozzáállását is meg lehet változtatni. 
Szerencsére erre itt van lehetőség, mert vi-

szonylag kicsik ugye az osztálylétszámok. 
Egy 30 fős osztályban sokkal nehezebb 
egyénileg segíteni a gyerekeket, ott szinte 
csak a frontális munka marad.

– Hogy érzed, sikerült megtalálni a he-
lyed ebben a kis falusi iskolában?

– Úgy érzem, sikerült, nagyon befogadó 
a nevelőtestület. Sokat segítettek, hogy mi-
nél gyorsabban megismerjem az osztályo-
kat. És én is igyekszem segíteni az informa-
tikai dolgokban, de az iskola honlapját is 
én kezelem. Szeretek a tanításra is jól felké-
szülni, keresni az új feladatokat, vagy hogy 
mivel lehet egy matekórát kicsit feldobni.

– Nem egyedül érkeztél a nyáron Ko-
csérra, ugye?

– Nem, a párommal, érkeztünk a szolgá-
lati lakásba. Timivel már gyerekkorunk óta 
ismerjük egymást, és hét éve élünk együtt. 
Szakmája fodrász. Pesten fodrászként 
dolgozott, majd Dunaújvárosban köny-
vesboltban, most itt Kocséron az optikai 
üzemben helyezkedett el.

– Mivel töltitek a szabadidőt, azt a ke-
veset, amit a kijárási korlátozások meg-
hagynak?

– Utazni, kirándulni nagyon szeretünk. 
Próbálunk minél több időt a szabadban 
eltölteni, szoktunk biciklizni, horgászni, 
túrázni is. 

Ismerkedünk a környékkel és a környező 
településekkel is.

És van egy uszkárunk, hároméves, Lili. 
Fajtiszta harlekinuszkár, fekete-fehér színű. 
Igényli a gondoskodást és a tanulást. Közös 
kettőnkben, az állatok szeretete is. Nagyon 
okos kutya, könnyen megtanítható bármi-
re, pacsizik, két lábra áll, szófogadó. Benti 
kutya, de nagyon szeret itt az udvaron is 
szaladgálni. Ő is szeret itt élni, ahogy mi is.

GI



Kocséri Híradó 5SULI HÍREK

Ha unod a maszkot…

Akkor kezdődjön a maszk(a)bál!
A vírushelyzet miatt az idén nem tarthatott az iskola nagy tél-
búcsúztató farsangi bált, így sok kis karnevál zajlott februárban 
az osztálytermekben.

A negyedikesek karneváli hangulatban Anikó nénivel.

Neves vendégek az ötödikben: Kleopátra Egyiptomból és Jack 
Sparrow kapitány és szíve hölgye a Karib-tengerről.

Fánkfalás a 4. osztályban

Dráma a világhálón keresztül
Február 12-én pénteken szinte a lehetetlennel próbálkozott meg 

3 kocséri osztály: a 6.-, 7.- és 8.-osok online drámapedagógiai fog-
lalkozáson vettek részt. A Kerekasztal Egyesület Szélben szállók 
című darabját nézték meg – aktívan közreműködve.

Egy hányatott és kalandos sorsú lány, Mirka életútját követ-
ték nyomon. Elmesélt és elhallgatott történetekről, a képzelet és 
az igazság valóságtartalmáról alakították a mesét – közösen. Bár 
adódtak technikai problémák és nehézségek, de azért sikerült ki-
kerekíteni a történetet mindhárom osztályban.

Az elsősök Klárika nénivel és Gabi nénivel buliztak. Ott volt egy 
madárijesztő, Salvador Dali, C. Ronaldo, egy kedves cica meg egy 

kutya és több hercegnő is!

A hatodikosok Zsuzsa néni vezetésével gyülekeztek a kalózhajó 
karneváli fedélzetére.
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Tündérkerti hírek
„Itt a farsang, áll a bál…”

Elérkezett végre a farsang napja. A gye-
rekek ragyogó arccal, vidáman léptek be a 
csoportokba. Érkeztek macik, bohócok és 
pingvinek. Tízóraira elkészült a farsangi 
fánk is, melynek elfogyasztása után kez-
detét vette a mulatság. A versenyjátékok 
vidám perceket okoztak a gyerekeknek, de 
a közös tánc sem maradhatott el. Vidám 
dalokkal, versekkel, mókával színesítettük 
a napot, pihenésképp pedig sütiztünk, üdí-
tőztünk.

Reméljük, hogy ezzel a vidám, felejthe-
tetlen nappal sikerült az ovisoknak a telet 
elűzni és a várva várt tavaszt előcsalogatni.

Vágó Zsuzsánna óvodavezető

Így farsangozott tavaly a Kocséri Népkör

Egy éve még nem gondoltuk, hogy csak visszatekintő cikkeket  
írhatunk majd a Kocséri Híradóba. 2020-ban még jókedvű batyus farsangi 

mulatságot tartottunk. Ennek képeivel idézzük fel a farsang hangulatát.
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos

 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 8–12 óra;  
kedd: 13:30–19 óra;  
csütörtök 13:30–19 óra 
Bejelentkezés rendelési időben: 
06-20/229-3523

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 (Cegléd)
tel.: 06-53/310-605

MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211

Kábeltelevízió hibabejelentés 
tel.: 06-76/540-291
Forródrót: 1231

Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169

Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:

06-40/822-000
Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától: 
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)

a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,  

a Népkör elnöke.

Közjegyző: 
Dr. Olasz Márta

Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16; 

Kedd 830-1130; 14-16;  
Szerda 14-16

A Községi Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

Kedd 11.00-12.00,  13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00; 

Csütörtök 11.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

Önkormányzati Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszám: 06-53/359-080
Fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs minden hétfőn 10-12 
óra között tart ügyfélfogdást.

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet 
hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő  
06-53/359-040 
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, 
ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes 
orvos 06-53/350-377, 104

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

A Kocséri Polgárőr Egyesület tagjai 
az előző évekhez hasonlóan a 2020-as 
évben is azon fáradoztak, hogy a Köz-
ség közbiztonságát megőrizzék és a 
munkájukkal segítség annak javítását. 
A 2020-as év rendkívüli feladatok elé 
állította az Egyesület tagjait és sajnos 
még most sincs vége. Az Egyesület ve-
zetése a 2020-as évben is azért dolgo-
zott, hogy bővítse a tevékenységi körét, 
hisszük, hogy a technika fejlődésével, 
azok beszerzésével nagyban fokozható 
a polgárőrség eredményessége. Ezért 
került beszerzésre többek között egy 
drón is, amely szinte észrevétlenül a 
levegőből képes ellenőrizni egyes te-
rületet, vagy segíteni eltűnt személy 
felkutatásában. Az átszervezésnek és az 
aktívabb szolgálatellátásnak köszönhe-
tő, hogy a 2020-as évben jelentősen nö-
vekedett a szolgálati napok és órák szá-
ma. Fokoztuk a szolgálatban eltöltött 
időt, Kihasználtunk minden pályázati 
lehetőséget, hogy elérjük céljainkat. 
Természetesen az elért eredményhez 

nagyban hozzájárultak a támogatóink 
is, hiszen az ő anyagi áldozatvállalásuk 
nélkül nem tudtuk volna a fejlesztése-
ket megvalósítani és a fenti eredmé-
nyeket elérni. A polgárőrség fejlődése 
nem állhat meg, szükség van a megúju-
lásra, a fejlődésre. A jövőben is azon 
fogunk dolgozni, hogy minél több és 
fejlettebb technikai eszközöket szerez-
zünk be, segítve ezzel az eredménye-
sebb munkát. Szükség van a technikai 
fejlesztésre, olyan technikai eszközök 
beszerzésére, amelyek nagyban hozzá-
járulnak a cselekmények megelőzésé-
hez, a település közbiztonságához. A 
terveink, fejlesztéseink megvalósítása, 
és a még hatékonyabb szolgálatellátás 
érdekében várjuk anyagi segítségét ösz-
szegtől függetlenül.

Szelei László, a Kocséri Polgárőr
Egyesület elnöke

Amennyiben segíteni szeretne, adomá-
nyát a 11742128-21443820 számla-
számra történő befizetéssel teheti meg.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Családsegítő Szolgálat hírei
2020 karácsonya előtt kiosztásra kerültek az élel-

miszercsomagok, amelyek több kocséri család ünne-
pét tették szebbé. A boltokban a Kocséri ÁMK szer-
vezésében kihelyezett adománygyűjtő dobozokban 
egyre csak gyűltek a tartós élelmiszerek, édességek, 

amelyeket a falusiak a vásárlásaikor helyeztek el. 
Ezekből több mint húsz család részesült, s így az ün-
nepi készülődésben segítséget kaptak.

Köszönjük a bőkezű felajánlásokat a bolt vezetők-
től és külön köszönet Demeter Lőrinc helyi élelmi-
szerbolt vezetőjének aki nagyobb mennyiségű ado-
mányt adott. Érkezett egy magán személy plüssjáték 
felajánlása is, amely a gyerekek között került kiosz-
tásra. Kedves Falusiak! Újból bebizonyították hogy 
ezekben a nehéz időkben is tudnak jó szívvel adni, 
mert jobb adni mint kapni. Köszönöm még azoknak 
is, akik segítségemre voltak, hogy a csomagok eljus-
sanak a családokhoz. Vikor Zsoltné

Beszámoló a Kocséri Polgárőr Egyesület
2020. évi tevékenységéről
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 
Ft Tel.: 06-20/369-3687
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca 
végén. Érd.: 06-53/715-165
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
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt 
terítők valamint kézimunkacérnák eladók! Érd.: Kocsér, 
Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker építési 
telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany- központi vízórával 
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is alkalmas sarok telek. 
Érdeklődni lehet: 06-309/784-522 telefonom
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 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 
06-20/629-5282
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre al-
kalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó tanya földdel Kocséron. 23 ha terület, ebből 10 
ha erdő, 12 ha szántó, két komfortos ingatlannal kö-
vesút 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
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor. 
Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4 
kerekű mopedbe való, szintén eladó. Érdeklődni a 
359-953-as telefonon lehet.

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.: 
06-20-350-4023
Kocséron a Rákóczi utcában eladó egy 628 m² területű, 
bekerített építési telek. Érdeklődni lehet a 06-20/969-
6026-os telefonszámon.

2021. március 1–5-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tavaszi zöldségleves Lebbencs leves Lencse leves Karalábé leves Szegedi gulyás
Budapest ragu, tészta

vegyes vágott
Tök főzelék,

sertés pörkölt
Csirke rizottó,

reszelt sajt
Paprikás krumpli kol-

básszal, savanyú uborka Káposztás tészta

2021. március 8–12-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Sárgaborsó krémleves Húsgombócleves Hamisgulyás Nyírségi gombóc leves Pirított leves

Túrós tészta, pirított 
szalonna kocka

Hagymás tört burgo-
nya, Stefánia vagdalt, 

vegyes vágott

Paradicsomos 
káposzta, sült tarja

Erdélyi tokány,  
tészta

Rizses hús, 
csemegeuborka

2021. március 15–19-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Március 15.
Nemzeti ünnep

Grízgaluska leves Csordagulyás Zöldborsó leves Gyümölcsleves
Bakonyi húsgombóc,

spagetti Prézlis tészta Székelykáposzta, tejföl Rántott hal, petrezsely-
mes burgonya

2021. március 22–26-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldbableves Tavaszi zöldségleves Gulyásleves Parasztnokedli leves Frankfurti leves
Pásztor tarhonya, 

vegyes vágott
Eszterházy tokány, 

tészta Rizskoch Resztelt máj, főtt bur-
gonya, csemegeuborka

Natúr szelet, ½ párolt 
rizs, ½ párolt zöldség

2021. március 29 – április 1-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gombaleves Burgonya leves Szegedi gulyás Pirított leves
Nagypéntek

Rakott karfiol Bolognai spagetti Szilvás gombóc Szárazbabfőzelék, 
sült kolbász

A szükség szerinti étlap változásért előre is elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük! 
Menü 730 Ft-os áron rendelhető 3 munkanappal korábban a konyhán személyesen, vagy a 20/238-7402-es telefonszámon.
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 Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,  
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.  
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 

barátoknak, szomszédoknak, akik

Tajti Béláné
szül.: Dobos Margit

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

A gyászoló család


