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ADJON ISTEN
MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Ára: 120 Ft

Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a kocséri önkormányzati hivatal dolgozói és a magam nevében azt kívánom községünk minden lakójának, hogy a 2020-as év teljen egészségben, békességben, találja meg mindenki
saját életében azt, ami örömmel és megelégedéssel tölti el.
Mi azon leszünk, hogy a község erőforrásaira támaszkodva lehetőleg gondtalan hétköznapokat biztosítsunk, és emlékezetes ünnepnapokat ajándékozzunk
Önöknek.
Hriagyel Csaba polgármester

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
Népköltés

Előfizetői felhívás
Aki elő kívánja fizetni 2020-ra a kéthavonta megjelenő Kocséri Híradót, az
2020. február 28-ig megteheti az önkormányzat pénztárában, illetve az önkormányzat számlaszámára való átutalással (Kocsér község Önkormányzata
11784009-15730318).
Előfizetési díj: helyben 720 Ft,
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KÖZÉLET

Kocséri Híradó

Beszélgetés Hriagyel Csaba polgármesterrel – tapasztalatokról és tervekről

Nagy élvezettel teszem a dolgom
Az új év egyik első munkanapján látogattuk meg
Hriagyel Csaba polgármester urat az irodájában, hogy a
község vezetőjeként megélt első hetek tapasztalatairól és
az új esztendőre vonatkozó terveiről kérdezzük.
– Az irodában nem változott semmi, sem a bútorok, sem
az elrendezés. Nem is tervezett kisebb-nagyobb átalakítást?
– Egy új székre szükségem lesz majd, de egyébként nem,
nem gondolom, hogy ez fontos teendő lenne. Megfelelő ez
az iroda teljesen.

– Alpolgármesterként nyilván volt rálátása korábban is az
eseményekre, az átadás-átvétel során érte-e meglepetés?
– Nem, teljesen zökkenőmentesen zajlott, Bodnár András
leköszönő polgármester korrekten előkészített mindent, az
átadást pedig a kormányhivatal munkatársa felügyelte. A
működési kiadásaink, bevételeink időarányosak voltak, intézményeink működése biztosított volt, és a pályázati projektek kifizetése a teljesítéseknek megfelelő volt. Köszönettel tartozom az előző polgármesternek, nem volt szükség
semmiféle gyors beavatkozásra. Sőt, még jutott egy kis keret a karácsonyi fények bővítésére és a hagyományos ünnepi rendezvényekre is.
Megrendeztük a hagyományos disznótort, és nagyon
örültem, hogy az adventi gyertyagyújtások alkalmával 80100 kocséri polgárral beszélgettünk a téren a fénysátor alatt.
A karácsonyi koncertnél büszkék lehettünk a kocséri gyerekekre, nagyon hangulatos koncertet adott az iskola énekkara, gratulálok a felkészítő pedagógusoknak is. A nyugdíjasok karácsonyán pedig talán még sosem voltak ennyien,
az operettműsornak és a karácsonyi csomagnak is nagy sikere volt.

– Mivel teltek az első hetek, hónapok polgármesterként?
– Eddig két testületi ülésünk volt, az alakuló ülésen letettük az esküt, és örülök, hogy Bodnár András alpolgármesterként továbbra a falu javára hasznosítja tapasztalatait. Eltöröltük a nagycsaládosok kommunális adóját, ahogy ezt a
választási kampányban ígértük. A novemberi ülésen értékeltük többek között az óvoda munkáját, és alakult egy eseti bizottság, amely a szentkirályi utat túlterhelő és tönkretevő teherautó-forgalom korlátozására keresi a lehetőségeket.

Vállalkozói szemlélettel
Az első hetekben igyekeztem felvenni a kapcsolatot a különféle partnerekkel, hatóságokkal, a térség polgármestereivel.
És a hivatal dolgozóival tettük a dolgunk. Lebonyolítottuk a tűzifa-támogatást, az év végén eljuttattuk minden
kocséri családhoz a Kocséri Híradót. Az iskola tetőzetén elvégeztettünk egy fontos javítást. Működik a wifi a főtéren,
ezt is a kampányban ígértük. Az önkormányzati dolgozóknak sikerült egy jóval olcsóbb mobil-előfizetést találni, éves
szinten több százezer forintot fogunk így megspórolni. Ebből futja egyébként egy kis irodabútorra, de az én irodám
lesz az utolsó a sorban. Az önkormányzati konyha működését is igyekszünk gazdaságosabbá tenni, igaz, ez jár némi áremelkedéssel majd a gyerekek és a lakosság irányába.
Viszont megállapodtam a katolikus iskola igazgatónőjével, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja az iskola tornacsarnokának a fűtését, de cserébe a szervezett helyi
csoportok ingyen járhatnak a terembe. Így a kocséri zumbásoknak, gyógytornászoknak és focistáknak sem kell fizetniük bérleti díjat.
Összességében azt mondhatom, hogy egy vállalkozói
szemléletű önkormányzat kialakítására törekszem, amelynek legfontosabb feladata a lakosság kiszolgálása, ugyanakkor a gazdaságosság is fontos szempont az intézkedéseinkben.
Ide tartozik az is, hogy az ügyfélfogadási időt is szeretnénk komolyabban venni, betartatni. A hivatal dolgozóitól elvárom, hogy a lakosság megkereséseire előzékenyen és
gyorsan reagáljanak, de azt is látni kell, hogy arra is kell idő
és koncentráció, hogy az egyéb kötelezettségeknek megfeleljenek. Adatszolgáltatás, pályázati ügyintézés, határozatok
meghozatala, döntések előkészítése. Ezért az ügyfélfogadási
időn kívül nem tudjuk fogadni a lakosságot. Remélem, ezt
megérti és el tudja fogadni mindenki. Ugyanakkor elindítottuk Kocsér facebook-oldalát is, ahol a legfrissebb információkat lehet majd olvasni, és már messenger-üzenetben
is lehet hozzánk fordulni.

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

– Az ősz folyamán befejeződött több pályázati beruházás
is, hogyan értékeli ezeket?
– Biztató, hogy legalább 1,6 km hosszan megújult a
Nagykőrös-Tiszakécske út. Persze én is jobban örültem volna, hogyha a falu belterülete lenne kész, de nem rajtunk múlott, a Magyar Közút bonyolította a projektet. A központon
gondot jelentett a zebra visszaállítása, a járószintek kialakítása. Szükség van még néhány oszlop kihelyezésére a balesetek
megelőzése miatt. A Kossuth utcára is visszafestetjük majd a
zebrát, csak ott is még kisebb átalakításokra van szükség. És
a Hunyadi utcára is kerül majd még fekvőrendőr.
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Legyél te is hős!

VI. Kutyakaparó
Futófesztivál

Nagy terveim vannak ezzel a hellyel
A Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása befejeződött, nemcsak a tetőzet újult meg, de egy melléképületet,
mosdót is kialakítottunk az udvaron. Egy színpadot is ki
fogunk majd alakítani itt még a pályázati pénzből, és több
millió forint értékben hang- és fénytechnikát is fogunk vásárolni. Tavasszal hat alkalommal kézműves foglalkozásokat, hagyományőrző napokat fogunk majd ott rendezni.
Nagy terveim vannak ezzel a hellyel. Szeretném, ha élő lenne a mi kis falumúzeumunk. Még piacnak is helyet adhatna az az udvar.
– Az új év milyen újdonságokat, változásokat fog hozni a
kocsériak életében?
– Örömmel mondom, hogy a tanyasi lakosokat szolgáló
autónkat újra fogjuk cserélni, az új Opel Vivaro beszerzése pályázati forrásból hamarosan meglesz, mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas, nyolcszemélyes autóról beszélünk.
A dűlőutak karbantartására egy rézsűkaszát fogunk beszerezni a traktorunkhoz, szintén pályázati forrásból.
Az orvosi szolgálati lakás megépítéséhez tavasszal fogunk
hozzákezdeni, szép épület, komoly beruházás lesz. És érdeklődve várjuk a Magyar Falu Program kiírásait, mert nagyon szeretnénk a Művelődési Házat felújítani, a belterületi útjaink felújítását folytatni, illetve a két, még hiányzó
szakaszt, a József Attila és Kinizsi utca végeit leaszfaltozni.
Ami pedig a rendezvényeket illeti meg fogjuk szervezni március 15-én a Kutyakaparó Futófesztivált, támogatni
fogjuk a májusi Betyártalálkozót, és ha megkeresés lesz, a
Múzeumok éjszakáját is. Június 6-án a határokon túli testvértelepülésekkel közösen szeretnénk a Nemzeti Összetartozás Napját emlékezetessé tenni, hiszen a trianoni békekötés 100. évfordulója lesz az idén, és maradandó emléket
is szeretnék ennek állítani. Azon leszek, hogy a kocséri búcsú, augusztus 20. visszakapja a régi fényét, egy többnapos
ünnepségben gondolkodom. Ezek az én terveim, remélem,
a képviselő-testület támogatja majd, de örömmel várom a
civil szervezetek vagy a lakosság bármilyen megkeresését,
ami a kulturális vagy a sportélet felélénkítését célozza, mert
csak együttműködve tehetjük igazán otthonossá a falunkat.
KH

Kocsér lakossága, önkormányzata és ifjúsága igyekszik méltón módon ápolni nemzeti hagyományaikat és helyi értékeinket. Ennek kapcsán immár 6. alkalommal rendezi meg a
község Önkormányzata a Kutyakaparó Futófesztivált, melyre szeretettel várunk minden mozogni vágyót és futóbolondot!
A rendezvény ideje:
2020. március 15. vasárnap 14 óra
helye: Kocsér – Kutyakaparó csárda
A fesztivál célja:
• nemzeti hagyományaink ápolása
• a térségi kapcsolat erősítése
• az egészséges életmód népszerűsítése
Program:
12:30-tól 13:30-ig gyülekező a Sportcsarnoknál
(Kocsér, Szent István tér 11. – regisztráció, átöltözés)
13:00-tól utazás a csárdához különbuszokkal
Start: 14 órakor a Kutyakaparó csárdától
Cél: a kocséri Sportcsarnok
A táv: 1
 848 méter (váltófutással, 3 fős csapattal)
vagy 5 544 méter (egyénileg – 3x1848 m),
vagy 10 000 méter (az igazi hősöknek – egy frissítőponttal)
Nevezési díj nincs, DE előzetes jelentkezés szükséges!
Nevezni lehet a kutyakaparoff@gmail.com címen az
alábbi adatokkal:
név, életkor, táv, pólóméret, település
A jelentkezéseket visszaigazoljuk!
Díjazás: minden résztvevő emlékpólót, érmet és egy tál
babgulyást kap jutalmul!
A rendezvény nem verseny, időt mérünk, helyezéseket
nem hirdetünk. Viszont különdíjakat sorsolunk!
A rendezvény fővédnöke:
Földi László országgyűlési képviselő
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KRÓNIKA

Adventi gyertyagyújtás

Kocséri Híradó

Nyugdíjas karácsony
Az idei évben minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte a
nyugdíjasok számára szervezett karácsonyi délutánt.

Az elmúlt adventi időszakban elsőként hagyományteremtő módon
között adventi gyertyagyújtásra hívta az önkormányzat Kocsér
minden lakóját.

Advent vasárnapjain rövid
műsorral, meleg itallal, frissen sütött kürtőskaláccsal
várták a szervezők az érdeklődőket a fénysátor alatt.

Az óvodások, az iskolások
és a Kocséri Népkör jóvoltából egy kis műsort hallgathatunk meg, mielőtt meggyújtottuk az adventi gyertyát.

Köszönhető talán a rendkívül enyhe időjárásnak is, hogy mintegy
170 vendég gyűlt össze december 19-én a tornacsarnokban, ahol
Hriagyel Csaba polgármester és Földi László országgyűlési képviselő köszöntő szavait követően az óvoda nagycsoportosainak műsorában gyönyörködhettek.

Az ízletes uzsonnát követően –
a mákos és diós kalács elkészítését köszönjük a konyha dolgozóinak – meglepetés műsor
következett: a European Operett primadonnája, Pohly Boglárka szórakoztatta a megjelenteket fergeteges műsorával.
A délután végén minden megjelent nyugdíjas átvehette az Ön-

kormányzat által összeállított
karácsonyi csomagot.
A vállalkozó kedvűek még meghallgatták a Gábor Áron Tagiskola énekkarának karácsonyi
koncertjét a katolikus templomban és a nap lezárásaként még
beszélgethettek egy jóízűt a karácsonyi fények alatt a parkban.

MEGEMLÉKEZÉS

Kocséri Híradó
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In memoriam Hajdú Jenő
„A Váci Egyházmegye és
a rokonság fájó szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk, Hajdú Jenő érdemes főesperes,
tb. kanonok, címzetes apát,
nyugdíjas plébános, Kocsér
díszpolgára, 2019. december 11-én életének 84., papságának 60. évében hazatért
az Úrhoz.”
Hajdú Jenő 1936. június 19-én született Budapesten, 1960.
június 19-én Vácon szentelték pappá. Felszentelése után Rákospalotán, Dunakeszin, Csongrádon, Vecsésen és Gödöllőn szolgált, ahonnan az Állami Egyházügyi Hivatal 1970
nyarán „száműzte” Kocsérra, mert az idők jeleit kutatva bátor szókimondása miatt távol akarták tartani az egyetemi
várostól.
A Kocséron töltött 32 év alatt többször is felújíttatta a
templomot, ezek közül a legjelentősebbek:
1974-ben a sekrestye felújítása, új liturgikus tér kialakítása
1975-ben kétmanuálos orgona építtetése
1977-ben a templombelső festése (dr. Nemcsics Antal)
1979-ben a templom fűtésének létesítése
1980-ban külső tatarozás

1983-ban a templom építésének 100. évfordulója alkalmából a tetőszerkezet teljes felújítása piros palával
1984-ben a Szent Istvánt ábrázoló oltárkép teljes felújítása
1995-ben a harangok villamosításának korszerűsítése
2000-ben a magyar millennium és a jubileumi szentév
emlékére, a toronysisak vörösréz borítása és a templom teljes külső felújítása készült el.
2000-ben, a magyar millennium évében, pappá szentelésének 40., kocséri működésének, 30., apáttá történő kinevezésének 10. évében Kocsér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete díszpolgári címmel fejezte ki Kocsér község
nagyrabecsülését.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik

Juhász Miklósné
szül.: Simon Piroska

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

KÁSA LÁSZLÓ

búcsúztatásán megjelentek, kegyeletüket lerótták,
hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban
velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

A templom karbantartásának, felújításának áldozatos
munkája mellett évtizedekig oktatta hittanra, vallásbeli ismeretekre a kocséri diákokat. Minden családdal kapcsolatban állt, keresztelt, esketett, temetett – végig kísérte a kocséri
emberek életét.
Kiváló szónoki képességei miatt gyakran hívták lelkigyakorlatos beszédek tartására, gyakorta volt búcsúi szónok is.
2012-es nyugalomba vonulása után Verőcén élt, ahol a
Migazzi-otthonban többször meglátogatták kocséri ismerősei. Mindig érdeklődéssel fordult a kocséri események, az itt
élő emberek sorsa felé.
Utolsó útjára, 2019. december 20-án a Rákospalotai temetőbe is többen elkísérték Kocsérról egyénileg, vagy Hernádi
László plébános szervezésének köszönhetően, hogy leróják
kegyeletüket Hajdú Jenő ravatala előtt.

SULI HÍREK
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Hó nélkül is ideért a Mikulás

„Szent Miklós a hulló hóban puttonyával körbejár.
Bekopogtat minden házba, minden szegényt megtalál.
...Ajándékát hátán hordja, szíve csupa szeretet.
Sose nézi, jó vagy, rossz vagy? Szeret minden gyereket.”
Ezt december 6-án
pénteken az iskolában is megtapasztalta minden
kocséri kis és nagy
diák, hiszen minden
osztályban
megjelent a Mikulás, és hozott is csomagot is kicsinek-
nagynak egyaránt!

Ezüstérem hazai pályán!
November 13-án szerdán iskolánk rendezte IV. korcsoportos
futsal diákolimpia körzeti fordulóját 4 csapat részvételével. Volt
bombagól és gólzápor, kapusbravúr és büntetőpárbaj – és mindvégig sportszerű, férfias küzdelem. Kiélezett csatában, izgalmas
mérkőzések után végül a nagykőrösi Rákóczi iskola csapata lett a
bajnok, a hazai kocséri csapat ezüstérmet szerzett.
Az ezüstérmes kocséri csapat tagjai: Rapi Roland, Birkás Dániel, Kovács Gergő (kapus), Várkonyi Levente, edző: Mészáros Ervin.
elöl: Badari József, Bognár Bence, Csigi Tamás, Bognár Bálint, Radics László.
Kocséri gólszerzők: Rapi Roland 5 gól, Csigi Tamás 4 gól, Várkonyi Levente 3 gól.

Kocséri Híradó

Édes, mézes, karácsonyi illatok
A karácsonyi készülődés egyik édes formájába kapcsolódtak
be a napközis gyerekek december 17-én
kedd délután: sütöttek, gyúrtak, habot
kavartak,
sok-sok
mézes kalács, kókuszgolyó készült a
kezük munkája nyomán. Köszönjük a konyha dolgozóinak, Zsani
néninek, Melinda néninek, Nóri néninek, Kati néninek, Teca néninek és Ági néninek a kedves segítséget.

Helyszínelők – kémiaórán

A kocséri 7. osztály január 8-án szerdán a kecskeméti Piarista Gimnázium Öveges laborjában rendkívül érdekes kémiai kísérletekkel tölthette a napot – Hörömpő Tünde tanárnő vezetésével. Mikroszkóppal, lombikokkal, oldatokkal és vegyületekkel kísérleteztek,
helyszínelős módszerekkel elfogták a képzeletbeli iskolai betörőt,
és még „a fáraó kígyójával” is megismerkedtek.

Érmek, gólok, csokik
Iskolánk II. korcsoportos labdarúgó csapata december 17-én kedden délután Tiszakécskén a Bozsik Program keretében barátságos
labdarúgótornán vett részt. Sokan először öltöttek mezt életükben!
Potyogtak is a gólok, többet kaptak, de azért rúgtak is szépeket, így
sikerélmény mindenkinek jutott, és érem is, csoki is a végén.

Hátsó sor: Iványi Levente, Tajti Benedek, Király Viktor, Szabó Márk,
Csősz-Gulyás Norbert, Szabó Zoltán, elöl: Balogh Balázs, Bereznai Kristóf, Járvás Zsombor, Csigi Máté, Demeter Lőrinc, Mészáros
Márton (edző: Gévai Imre).

SULI HÍREK
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K a rá c s on y i an gy a lok
December 14-én szombat délután a Művelődési házban mutatták be Adventi gyertyagyújtás című ünnepi műsorukat az iskola művészeti csoportjai. Sokszínű, hangulatos, kedves produkciókkal hangolták karácsonyra a diákok a nézőket.

A klasszikus mese, a Hamupipőke
(címszerepben: Nagyszombati Petra)

„Kis jászolba Jézus fekszik, az angyalom, rá vigyáz.
Körülötte, bárány, tehén, egy szamár is ott iáz.
Jézus mellett, apja, anyja, s róla szólnak a dalok.
Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok.

Az énekkar háromféle felállásban is szépen csengett Juhász Anikó vezetésével, az irodalmi színpad a Hamupipőkét adta elő, a 4.
osztályosok Jókai Melyiket a kilenc közül című novelláját vitték
színpadra (mindkét csoportot dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó tanította be), és bemutatkoztak a Dalma Dance Club kocséri növendékei is, nemcsak a kisiskolások, de az ovisok is, Libor Nikoletta irányításával, A kézművesszakkör Szijné Fajka Ágnes tanárnő
irányításával pedig karácsonyi ajándékvásárral színesítette az estét.
Egyiket sem a kilenc közül – egyik gyermekéről sem mondott le
a jólelkű cipész (Demeter Lőrinc)

A Dalma Dance Club kocséri növendékei

Játszhatok ma akármeddig, most senki se veszekszik.
Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar, lefekszik.
Együtt van, az egész család, s köztük én is ott vagyok.
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.”

SULI HÍREK
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Karácsonyi templomi koncert

Harang csendült, ének zendült

December 19-én csütörtökön este a
kocséri katolikus templomban felejthetetlen szép koncertet adott az általános iskola énekkara. Gregorián énekek, gitáros
dalok, bűnbánó és hálaadó énekek váltották egymást, de elhangzott Cohen: Halleluja című dala is. A kórus több összeállításban, sok-sok szólóénekkel színesítve
hangolta a lelkeket a közelgő ünnepre.

Juhász Anikó kórusvezető és Sági Lajos
kántor-zenei rendező összeállításában, Gévai Imre konferálásával segítve dalokkal jutott el a templomot megtöltő közönség lélekben az adventi időszakon át karácsony
ünnepéig. Egy dal erejéig Tajtiné Kasza
Anikó hitoktató, Juhász Anikó karvezető és
Pad Tímea is részese volt a koncertnek.

Kocséri Híradó
„Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki: elég!
Féltő karja újra átölel,
megtört kezéhez szívem közel.”

(Vándor Gyula)
A műsorban megemlékeztek Hajdú Jenő apát-plébános úrról is, aki 42 éven át
szolgált Kocséron, és akit másnap kísértek
utolsó útjára Budapesten. A Vándor Gyula: Csend van bennem című dalának refrénjét a közönség is együtt énekelte az iskolai énekkarral.

Méltán zengett a taps a koncert végén.
Az énekkar tagjai voltak: Ádám Viktória,
Ádám Zsanett, Badari Szabina, Bagi Alexandra, Balajti Vanda, Barta Odett, Barta
Polett, Erdős Viktória, Etli Bianka, Gévai
Anna, Gödény Dóra, Hegymegi Renáta,
Karikó Dóra, Karikó Nóra, Kenyeres Nóra, Király Anna, Király Nóra, Magyar Fruzsina, Mészáros Dóra, Nagy Nóra, Nagyszombati Petra, Németh Anna, Ország
Kitti, Ország Katalin, Pesti Dóra Vanda,
Radics Diána, Schors Regina, Szentirmai
Gréta, Tajti Ramóna, Vágó Hanna, Venyingi Luca, Vincze Irén.
(fotó: Pad Tímea)

Mennyből az angyal
December 22-én vasárnap a szentmise előtt mutatták be iskolánk tanulói a Krisztus születését megidéző betlehemes játékot a templomban – a szülők és a hívők nagy örömére.

Az angyalok kara – hátsó sor: Szabó Tímea, Hegymegi Renáta,
Ádám Zsanett, Ország Katica, Magyar Fruzsina, Mészáros Dóra; elöl: Székely Roxána, Tajti Ramóna, Szentirmai Gréta, Gödény
Dóra, Laboda Dorina, Szedlák Ildikó, Sipos Jázmin.

Közreműködött: Dekkert Amina, Szabó Márk, Fekete Benjamin,
Rácz Jeremi, Fekete Kerubina, Tajti Benedek, Iványi Levente, Burai
Levente valamint Schors Regina.
A betlehemest összeállította és betanította: Tajtiné Kasza Anikó
hitoktató és Nagy István diakónus.
(fotó: Pintér Márta)

OVI HÍREK
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Tündérkerti hírek
Tündérkertünk minden „kis lakója” izgatottan várta december 6-án a Mikulás
bácsi érkezését. Az öltözőkben kitisztított
kis csizmák sorakoztak, így mindhárom
csoportba ellátogatott a „nagyszakállú”,
ahol a gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték.
December 7-én rendeztük meg hagyományos jótékonysági vacsoránkat. Igazán szép számmal, közel
280-an támogatták óvodánkat részvételükkel. A vacsorát a Generációk tánca nyitotta meg. A vállalkozó kedvű, táncos lábú gyerekekből és felnőttekből álló csoport legfiatalabb tagja nyolc éves, a
legidősebb 83 éves.
A vendégek szórakoztatásáról vacsora után a Falufittek csapata gondoskodott, akik egy kis ízelítőt adtak a latin dallamokkal kísért zumbából.
Az ízletes vacsorát a Holló Gasztro biztosította, a talpalávalót
jótékonysági felajánlásként a Zengő együttes (Tóth Dániel Bence,
Molnár Dezső, Tóth Ferenc) és Szabó Endre szolgáltatta. Köszönjük felajánlásukat!
Köszönjük az Iskola támogatását, hogy rendezvényünk lebonyolításához ingyen biztosította a Sportcsarnokot, illetve köszönjük Magyarné Kiss Zsanett áldozatkész munkáját, valamint Tóthné Héda Máriának és az Önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozóinak segítségét.
A vacsora bevételéből a gyerekek kirándulásait, programjait támogatjuk, szépíthetjük, gyarapíthatjuk környezetünket, ezért köszönetet mondunk mindazon szülőknek, támogatóknak, akik
bármilyen módon, munkájukkal, felajánlásukkal, részvételükkel
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Támogatóink: Holland Bau Kft, Gór-Nagy Ferenc, Lantai Zsolt és
fia, Tóth Alexandra szülei és nagyszülei, id. Járvás József, ifj. Járvás József és családja, Csukás Anna és szülei, Rapi Zoltán és családja, Dr.
Nyitrai Gabriella, Petőfi Mg Szövetkezet, Kocséri Népkör, Csák Motors, Németh Zoé- Németh Bence és szüleik, Burai Noel és szülei,
Mezei Virág és szülei, Utasi Szonja és szülei, Lovas Izabella és szülei,
Szent István Gyógyszertár, Szentirmai Ivett és szülei, Tajtiné Kasza
Anikó, Galgóczi Gábor és családja, Mocsai Balázs és felesége, Mocsai
Benita, Csőke Alexandra, Csőke Miklósné, Arti Kenyér Kft-Törtel,
Bereznai Vanda és szülei, Sándor Hanna és családja, Bodnár András és felesége, Mogyorósi Bence és szülei, Hriagyel Csaba és családja, Oláh Pál és családja, ifj. Nagy Miklós és családja, Oláh Kitti, Molnár Márkó és szülei,Potyó Mónika és Szélesi János, Segítőkezek, D&R
Fittnes-Csonó-Szabari Réka, Kocsér Község Önkormányzata, Zöldiné
Szóláth Magdolna és családja, Toti Nyílászáró Szakkereskedés, Habon
Kristóf és szülei, Béres-Deák Mariann és családja, Iskola Szülői Munkaközössége, Karikó Boglárka és szülei, Szarvas Sándorné, Általános
Iskola, Koroknai Albert, Magyarné Kiss Zsanett, Mészáros Attila és
családja, ifj. Ádám István és családja, Király Dénes és családja, Tóth

Szeretettel várom
régi és új vendégeimet
Kocsér, Szabadság u. 25. sz. alatti

kozmetikámba.
Bejelentkezés: 06-20/4155-025
 KRISZTA KOZMETIKA

Krisztina és családja, Tóth József-Kéknefelejcs Presszó, Gévai Imre
és családja, Kocséri Vadásztársaság, Tóth Pál Zsolt, Napsugár Presszó,
Kaszap Tüzép, Horkai Dávid-Horkai Viktor és szüleik, Eszenyi Vanessza-Eszenyi Ákos és szüleik, Balogh Borika, Tóth Dániel, Kocséri Posta dolgozói, Győrfi Ferenc, Király István, Urbán Hajnalka és szülei,
Kocsér Községért Alapítvány, Nyergesné Balogh Anita, Oláh János és
családja, Ádám Zoltán és családja, Római Katolikus Plébánia, Mi kis
falunk pizzaműhelye, Zengő együttes és Szabó Endre.
Az Advent időszakában izgalommal, lelkesedéssel készültünk a
karácsonyra.

A gyerekekkel együtt mézeskalácsot sütöttünk, ünnepi díszbe
öltöztettük a csoportszobákat, beszélgettünk, meséltünk a kis Jézus születéséről, a szeretet erejéről, ellátogattunk a templomba a
felállított Betlehemet megnézni. A község adventi koszorúján a
harmadik gyertyát a Napocska csoport kisgyermekei „gyújtották
meg” verssel és énekkel.

Az adventi koszorú gyertyái elhozták a meghittséget, vele együtt
az óvodai karácsonyi ünnepélyt is. Az ünneplő ruhába öltözött
gyerekek a közös ünnepély után a csoportjaikban csillogó szemekkel bontogatták a karácsonyfa alatt az ajándékokat.
Ezen a napon délután az Aranyalma csoportosok rövid kis műsorral köszöntötték községünk nyugdíjasait karácsony alkalmából.
Tartalmas, mozgalmas két hónapot tudhatunk magunk mögött,
reméljük, a gyermekek is felejthetetlen napokat töltöttek el csoporttársaikkal és az óvoda felnőtt tagjaival.
Boldog új kívánnak a Tündérkert Óvoda gyermekei és dolgozói
a Kocséri Híradó minden olvasója számára!
Czeczonné Vágó Zsuzsánna óvodavezető
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Mikulás műsor
Mikulás műsorral szórakoztatta 2019. december 1-én a
kocséri gyermekeket és minden érdeklődőt Csőke Alexandra
és baráti társasága. Immáron 10 éve jött az ötlete Csőkéné Piroskának és lányának, hogy a faluban élők számára színházi élményekkel tegyék maradandóbbá a szaloncukor és forró tea elfogyasztása előtt ezt az alkalmat. Beavatták barátaikat is, akik
szívélyesen támogatták őket ennek megvalósításában. Csőke
Alexandra, Juhász Anikó, Mogyorósi Rita, Tajti Anikó, Tajti László
oszlopos tagja lett az előadásoknak. Az évek során sok segítőjük
volt a színdarabok megvalósításában.
Az első 3 évben internetről letöltött szövegkönyvből dolgoztak. A 4. évben Tajti Anikó írta a szövegkönyvet közös elképzelés alapján; az 5. évtől kezdve Csőke Alexandra a többiektől is
ötletet merítve, közös gondolatokat összefésülve, mesefilmekből részleteket elcsenve kerekített, kerekítettek egy-egy nem
csak szórakoztató, ámde tanulságos történetet. Az évek során
holland barátok Juhász Anikó közreműködésével a Mikulásváró rendezvényeken ajándékokat adtak át a gyermekeknek, ami
emelte az esemény hangulatát és színvonalát. A helyi óvoda és
iskola szülői munkaközössége pedig mandarinnal és szaloncukorral támogatja a rendezvényt. Idén a 2013-ban íródott Csizmacsenő hadművelet című előadást láthattuk, melynek érdekessége, hogy néhány szereplője annak idején még a nézők
soraiban foglalt helyet.

A társulat idén felkérést kapott a Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesületétől e színdarab előadására, melynek szívélyesen tettek eleget 2019. 12. 06-án Nagykőrösön. Ezúton is köszönet önzetlen jótékonyságukért!
A szereplők: Bíró Norbert, Mocsai Benita, Nagyszombati Zoltán, Tóth Marcell, Venyingi Fanni, Lengyel Dorina, Gál Gergő,
Tajti Bianka, Tóth Adrián és Csőke Alexandra.
Természetesen sok segítőjük volt, akik velük együtt szerepeltek a különböző színdarabokban, illetve akiket nagy szeretettel
fognak hívni a jövő évi jubilálásra. A 2018. évi műsoruk sajnos
elmaradt, ezért tolódik még egy évet a 10. előadás Kocséron.
Gratulálok a társulatnak! Kívánom, hogy még nagyon sokáig jó erőben és egészségben szórakoztassák közönségeiket! Bízom benne, a mi gyermekeinket is magával ragadja az önzetlen
szereplés vágy és tovább viszik ezt a hagyományt!
Országné Molnár Katalin Krisztina
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Falusi disznóvágás
November utolsó napján ismét disznóvágás hangjaitól lett
hangos a Szent István tér.

Az érdeklődők némi meleg italt kortyolgatva vehettek részt a
hagyományos falusi disznóvágáson, ahol finom ételeket kóstolva,
kellemes társaságban mindenki jól érezhette magát.

A rendezvény támogatói: Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány, Bodnár András, Revuczky Béla, Oláh Pál, Kaszap Tüzép,
Hriagyel Csaba, Ádám István, Balajti Béla, Kiss József, Csőke Miklósné, Galgóczi Gábor, a konyha dolgozói, az önkormányzat dolgozói, Járvás Savanyúság Nagykőrös, Kocséri Népkör.
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Építészeti remekek, remek épületek Kocséron
Miért is indítjuk el a település épített örökségének bemutatását?
Mindenképpen szükségesnek tartjuk minden itt lakó, esetleg átutazó érdeklődő figyelmét ráirányítani a környezetünk értékeire,
szépségére, harmóniájára. Hiszen ezen épületek mellett nap mint
nap elsuhanunk autóval, kerékpárral vagy elsétálunk gyalogosan,
de csak a legritkább esetben állunk meg alaposabban megnézni.
Ebben leszünk az érdeklődő lokálpatrióták segítségére ezzel a sorozattal. Első alkalommal néhány, a múlt században épített, és a
mai napig fellelhető homlokzati díszítést (ornamentikát) mutatunk meg. Az utcáinkon sétálva örömmel láthatjuk a régebbi építésű házak olyan értékmegőrző felújítását, ami a tulajdonosaik
odafigyelésének és az elődeik munkájának, erőfeszítéseik megbecsülését mutatja. A lakók, tulajdonosok szépérzékén túl, szükséges
a felújítást végző szakemberek szakmai tudása, munkájuk iránti
igényességük, hiszen ezen díszítések elkészítése aprólékos munkát,
igen nagy odafigyelést igényel. Az építési anyagok ma már rendelkezésre állnak, a hozzá tartozó technológiai tudás a felhasználó
mesterek készségeivé váltak napjainkra. A lehetőségek is egyre nagyobbak, pályázati kiírásokat találunk az épített örökség megvédésére, megóvására, újjáépítésére. Ebben a sorozatban alkalmanként
egy – egy ház, építmény múltját, átalakulását, egyedi különlegességeit, jelenlegi állapotát, esetenként az építtetőt, az ismert tulajdonosaikat mutatjuk be. A mai képek néhány kiragadott fotó a jellegzetes kocséri épületekről.
Utasi Imre

Kocséri Híradó
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Népköri hírek
November hónapban tartottuk az évi egyszeri alkalommal megtartott a közös születés- és névnapokat. Ez a programunk egy
igazán jó közösség építő program, közös vacsorával, tombolával
énekléssel, táncolással.
Köszönjük Tajti László felajánlását a vacsorához, Laczi Dénes
muzsikálását.

lyás Katalin versét mondta el. A népkör tagjai a Kocséron minden
évben elhangzó karácsonyi dalokból állított össze egy csokrot.
A nyugdíjas karácsonyon nagy létszámban jelent meg tagságunk. Meglepetésként hangulatos, vidám operett műsorral ked-

veskedett az önkormányzat a község nyugdíjasainak. Köszönjük a
szép délutánt és a gazdag ajándékot is.
Áttekintve a 2019-es évet nagyon tartalmas, mozgalmas, élménytés új ismereteket, új barátságokat adó évet zárt közösségünk.

November utolsó szombatján volt a hagyományos községi disznóvágás, az idén a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány
szervezésében, melyhez közösségünk is csatlakozott és tevékenyen
részt vett a munkálatokban.
December elején hozzánk is, mint minden évben megérkezett a
Mikulás, mindenkinek hozott egy-egy kis ajándékot. Köszönjük a
vendéglátást Kása Lászlónak és kedves feleségének, Nagy Istvánnak és Mészárosné Valikának a segítségét, amelyet a Mikulásnak
nyújtottak.
Az alapszabályunknak megfelelően részt vettünk a község Adventi rendezvényein: nyugdíjas karácsony, az iskola Angyalváró
műsora, karácsonyi koncert, közös teázás, forralt borozás.

Új kezdeményezésként Advent minden vasárnapján rövid műsor
és közös borozás, teázás keretin belül gyúlik fel egy-egy újabb gyertya fénye a parkban. Advent 2. vasárnapján a népkör műsorában a
kocséri embereket igyekezett középpontba állítatni, így Csőke Alexandra a saját költeményét, majd Fehér Levente nagymamája, Gu-

A Gondozási központ hírei

Intézményünkben folyamatos munka folyik, mindenki teszi a
dolgát. A karácsony közeledtével egyre többen éreztek késztetést
arra, hogy egy kicsit jobbá tegyék azon családok ünnepét, akik jószívvel fogadják mások felajánlásait, adományait.

Adományokból volt elég, melyek a gondozási központban kerültek kiosztásra. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a családsegítő kollégáknak, akik szervezésében ruhaosztásra került sor.
Köszönjük a falu lakóink, hiszen a templomban és a boltokban elhelyezett dobozokban egyre csak gyűltek a tartós élelmiszerek és
egyéb hasznos adományok.
Köszönjük továbbá Tóth Tibor és Barkóczi Attila nagykőrösi
vállalkozóknak, akik pénzadományukkal 5 kocséri család karácsonyát tették még fényesebbé.
Köszönet továbbá minden segítő, jószándékú embernek, akik a
lebonyolításban, a szállításban segítettek.
Vikor Zsoltné

KRÓNIKA
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Anyakönyvi hírek
2019. II. félév

Születések
Bujka Krisztián (Bujka Krisztián és Urbán Edina)
Mészáros Maja (Mészáros Attila és Mogyorósi Rita)
Bognár Milla Dorina (Bognár Csaba és Kocsó Tímea)
Koller Botond János (Koller Gábor és Csőke Szilvia)
Bozsik Tamara (Bozsik Róbert és Molnár Andrea)
Szóláth Levente (Fehér Nikoletta és Szóláth István)

Kocséri Híradó

Részletek az egészből

Helyismereti vetélkedő,
lokálpatriótáknak
A Kocséri Képes Krónika a település épületeinek, az épített
örökségének egy-egy részletének fotóját hétről hétre közreadta az
elmúlt év végén több héten keresztül. Aki azt felismerte és az épület egészéről fotót küldött be a Messengeren, a legtöbb helyes megoldást beküldő ajándék kosár jutalomban részesült. Ezeket az ajándékokat a Polgármesteri Hivatalban Hriagyel Csaba polgármester
adta át a két első helyezést – holtversenyben – elért játékosnak.

Házasságkötések:
Dobos Krisztián és Beregszászi Fanny
Kis István és Bencze Kitti
Radics Attila és Godó Erika
Cserkó-Szabó Csaba és Balogh Klaudia
Tordai Sándor és Mező Melinda Mária
Béja István és Kenyeres Szilvia

Halálozás:
Ádám Imre (1931.)
Balla Antal (1950.)
Bálint Józsefné (szül.: Szabari Julianna Mária, 1925.)
Birkás Sándor (1943.)
Csőke Istvánné (szül.: Szarvas Erzsébet, 1948.)
Czeczon László (1943.)
Ézsiás Béláné (szül.: László Mária, 1931.)
Kása László (1952.)
Pál István (1960.)
Rapi Kálmán (1957.)
Sopajti Imréné (szül.: Rapi Anna Erzsébet, 1942.)
Szaszkó Mihály (1952.)
Tajti Kálmánné (szül.: Garzó Terézia, 1924.)
Tajti László (1948.)

Tajti Bianka Szabadság utcában él szüleivel. Azt gondolom, hogy
őróla mindenki tudja, hogy az egyik kiváló sport személyisége településünknek, számtalan lovas és küzdősport verseny győztese.
Az itt elért sikeréhez és helyismereti tudásához gratulálunk.
A kaposvári születésű Virág-Dekkert Éva szintén a Szabadság
utcából. Ők nem régen lettek kocséri lakosok három gyermekükkel. Férjével és három gyermekével Izsákról költöztek a falunkba,
megvásárolva Ország Józsefné Manci néni házát. Az egyik innen
származó rokonának nagymamája meglátogatása alkalmával járták be a falut és szerettek bele. Ez a szeretet és férjének Jászapáti
származása is közrejátszott az itteni letelepedésükhöz. Neki is gratulálunk a szorgalmas kitartó munkájához.
U. I.

Új ügyfélfogadási rend
Megváltozott az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási
rendje a hatósági feladatok hatékony elvégzése miatt.
A módosult ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
13.00–16.00
Kedd:	 8.00–12.00
Szerda:
Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
13.00–16.00
Péntek:
Nincs ügyfélfogadás

Kocséri Híradó

EZ+AZ

Tisztelt Kocsériak, kedves olvasók!
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90 éves köszöntő

Újra megjelent a Kocséri
Híradó, újra itt egy recept!
Nagymamám, Hriagyel Balázsné Szélesi Jolán január
20-án ünnepli 90. születésnapját és ennek örömére az
egyik örök receptjét hozom
el önöknek. Ezzel a recepttel
már főzőversenyt is nyertünk
Taljándörögdön, a Művészetek Völgyében.
Szélesi Jolán Öreglebbencse
A mennyiségeket mama sohasem dekagrammra hanem mindig marok és szem
mértékre mérte.
Mama mindig úgy kezdte, hogy a nagyjából 10 dkg füstölt szalonnát apró kockára vágott és zsírjára kisütötte, valamint 20
dkg karikára vágott füstölt kolbászt is adott
hozzá. Majd kiszedte a szalonnát, kolbászt
és a megmaradt zsíron megpirította az 50
dkg lebbencs tésztát óvatosan kevergetve, amíg mindegyik szép barna nem lett.
Amikor már majdnem mind megpirult
megfelelőre, akkor az 1 fej kockára vágott

hagymát rá kell rakni a
tésztára és egy kicsit még
együtt kell pirítani.
A következő lépés az,
hogy az összes megsütött
szalonna pörcöt, füstölt
kolbászt és 0,5 kg burgonyát vissza kell rakni a lábasba a tésztával
együtt, majd fel kell önteni kb 1-1,5 liter vízzel.
Lassú tűzön 20-25 percig kell főzni vagy addig, ameddig a lé el
nem forr és a tészta meg nem puhul. Ahhoz, hogy megfelelő tésztát és szaftot kapjunk nyugodtan lehet a víz mennyiségéből
elvenni vagy hozzáadni.
A szakács tippje
Igazán ízletes öreglebbencset kapjunk, nyugodtan lehet sok petrezselyem zöldjét hozzáadni a legvégén. Ha még fokozni szeretnénk,
a füstölt szalonna bőrét vékony csíkokra vágjuk és külön lesütjük, majd a legvégén hozzá
adjuk a tésztához, amely extra ropogósságot
ad az ételnek. Jó étvágyat kívánok!
H. B.

JEGYZETTÖMB HELYETT

JEGYZETTÖMB HELYETT

JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:00
kedd: 8:00-12:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 13:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszámok: 06-53/359-080,
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs kamarai tanács
adó 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

Védőnő:
Magyarné 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
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

Orvosi ügyelet

hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő
06-53/359-040
Hétköznap 16 órától reggel
8 óráig, ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 06-53/350377, 104

Mindig nagy öröm szépkorúakat köszönteni, de talán a legnagyobb öröm,
ha egy gyermek köszöntheti édesanyját.
Hriagyel Balázsnénak 90. születésnapja alkalmából Hriagyel Csaba polgármester adja át a kormány üdvözlő levelét.

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.

HIRDETÉS
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Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2).
Érd.: Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.:
06-20/629-5282

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel,
ipari árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.:
06-70/538-1691

Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre
alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-4406643

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár:
12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687

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

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165

Kocséri Híradó

APRÓHIRDETÉS
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló
eladó. Tel.: 53-358-110
Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás lakható tanya +
7 ha föld eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677
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
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt
terítők valamint kézimunkacérnák eladók!
Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590
Eladó nyárfa karikázva
06-20-350-4023

1600/mázsa.

Érd.:

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 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.
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.: 06-53/715-182Keresek 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

Villanybojlere
mikor volt tisztítva?
Ha 3 évnél régebben,
KERESSEN!
Ugyanitt 50, 120, 200 literes
felújított készülék eladó.

Tel.: 30/375-9483;
53/350-302
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