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Szent István ünnepén
Merőben szokatlan
és sok esetben embert
próbáló év ünnepén vehettünk részt augusztus
20-án.
A többi önkormányzathoz
hasonlóan
Kocséron is lemaradtak a hagyományos –
és az idei évben igen
nagyszabásúra tervezett – önkormányzati
rendezvények.
Azért
a reményt nem adjuk
fel, bízunk benne, hogy
ezeket legalább részben pótolni tudjuk.
Az ünnepi szentmisén Hernádi László plébános is beszélt
az elmúlt hónapok nehézségeiről, a világban megjelenő globális problémákról,
melyekre a keresztény
embereknek
Szent Istvánhoz és az
ő Intelmeihez méltó
választ kell adniuk.
A szentmisét követően rövid koszorúzással tisztelegtünk
államalapító szent
királyunk
emléke
előtt.
Kocsér
Községi
Önkormányzat
nevében
Hriagyel
Csaba polgármester
és Bodnár András
alpolgármester helyezett el koszorút; a
Kocséri Népkör képviseletében Mészáros
Ferencné és Patonai
Ferencné népköri tag
koszorúzott.
HM

Megújulunk!
Már elmúlt 30 éve, hogy 1990 májusában megjelent a
Kocséri Híradó első száma.
Nagy szenzáció volt ez akkor, hónapról-hónapra vártuk az
új számokat, kedvtelve olvastuk a színes híreket.
A Kocséri Népkör által
alapított újságot később
az önkormányzat vette
át, a szerkesztők személye is többször módosult.
Az utóbbi években megritkult a megjelenések
száma is: csak kéthavonta foghattuk kezünkbe a
friss Híradót.
Harminc év nagy idő,
egy emberöltő.
Igyekszünk méltón követni az alapítók célkitűzéseit, amikor újabb
változásokat tervezünk:
2020 szeptemberétől terveink szerint ismét havonta jelenik
majd meg a Kocséri Híradó, amelyben állandó rovatokkal
próbáljuk naprakész információval ellátni a község lakosságát. Az ingyenes lapszámokat a megjelenést követően
a lehető leggyorsabban juttatjuk majd el minden kocséri
háztartásba.
Bízunk benne, hogy a tervezett változások mindenki megelégedésére szolgálnak majd.
Hriagyel Csaba polgármester

Tartalom
Megújuló utak

Egy 50 éves fa kivágása
Anyakönyvi hírek
Belgyógyászati szakrendelés Kocséron
Nyári táborok az iskolában
Rendhagyó évzárás az óvodában
Szeptemberi étlapok
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Tájékoztató!
Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kocsér Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében 29.863.054,- Ft támogatást nyert önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításra. A projekt
keretében a Kocsér 0182 hrsz-ú külterületi út (Kinizsi
utca folytatása) stabilizációja valósul meg.
Hriagyel Csaba
polgármester

Embert próbáló feladat
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bagi Pista bácsinak, aki 81
éves kora ellenére vállalkozott az 50 éves diófa kivágására.

Közérdekű közlemény
Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2020. szeptember 14. és 2020. szeptember 20. között
Kocsér településen munkatársaink
a hálózat évi rendszeres karbantartási,
tisztítási munkálatait végzik.
Az öblítések miatt időszakos nyomásingadozás, vízhiány, illetve
esztétikai jellegű vízminőségi probléma (az ivóvíz egészségügyi
kockázatot nem jelentő zavarossága) léphet fel.
Ezeket, kérjük, jelezzék a 80/200-423-as telefonon, hogy mielőbb
megtehessük a szükséges intézkedéseket.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy az ingatlanon belüli
házi vízhálózat karbantartása a felhasználó feladata;
célszerű azt is rendszeresen elvégezni.
Bízunk benne, hogy a karbantartást követően a szolgáltatás még
biztonságosabb lesz és az ivóvíz élvezeti értéke is javulni fog.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Kemény munkával körbe ásta a fát, Barta Károly Sthill fűrésszel
vágta el az öreg fa gyökereit. Miután Karcsi elfáradt, Farkas Pista
bácsi segítségével dőlt ki a hatalmas fa.

Vágó Zsigmond

temetésén részt vettek és sírjára virágot hoztak.
Köszönettel: a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le egy kőre.
Ez a kő nem fed mást, mint egy kedves Édesapát!”

Id. Urbán János aki a kocséri temetőben nyugszik,
halálának 15. évfordulójára,
valamint felesége, Szőke Mária névnapjára
emlékezünk.
Drága Édesapánk, Nagyapánk tiszta szívből örökké szeretünk
Téged.
Gratulálok mindkét idős ember odaadó munkájához, példamutató, pozitív hozzá állásukhoz! Jó egészséget kívánok mindkettőjüknek!
Tisztelettel: Juhászné

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel:
Lányaid: Marika, Edit; vejed: Gyurika;
unokáid: Kitti, Antika; dédunokád: Marcell
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Anyakönyvi hírek

Gólyahír

2020. június 15-től 2020. augusztus 24-ig
Születés
Bene Szófia Mia
(Bencsik Éva és Bene Kálmán)
Fekete Benett
(Fóris Brigitta és Fekete Béla)
Radics Éva
(Botlik Éva és Radics Ferenc)
Mocsai Léna
(Szabó Elizabet és Mocsai László)

Bene Szófia Mia
(Bencsik Éva és
Bene Kálmán)

Mocsai Léna
(Szabó Elizabet és
Mocsai László)

Házasságkötés
Király Csaba – Szrapkó Szilvia
Bagi István László – Utasi Piroska
Tóth Zsolt – Farkas Andrea
Inoka Dávid – Bakos Anita
Lovász Nándor – Dudás Kitti

Fekete Benett
(Fóris Brigitta és
Fekete Béla)

Halálesetek
Csete Lászlóné (1944., szül.: Nagy Franciska Julianna)
Farkas János (1929.)
Király Kálmán (1945.)
Kiss János Tibor (1972.)
Radics István (1927.)
Vágó Zsigmond (1935.)

Radics Éva
(Botlik Éva és
Radics Ferenc)

BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS INDUL
Dr. Bodócsi Réka

Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház I. Belgyógyászt-Kardiológiai Osztály
belgyógyász szakorvos, kardiológus szakorvos jelöltje
A tünetek panaszok, kórtörténeti adatok ismeretében szűrőjelleggel vagy a tünetek okának kiderítésére a belgyógyász felállít
egy diagnosztikus sorrendet laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokkal. Amennyiben bizalommal fordul hozzám, az alábbi
szolgáltatások közül választhat a Belgyógyászati Magánrendelésen:
1. belgyógyászati alapvizsgálat – kórtörténet felvétel, állapotfelmérés, fizikális vizsgálat, BMI, EKG
2. vérnyomás beállítás
3. érrendszeri kockázatbecslés (vércukor, vérzsírok)
4. szükséges terápia és további diagnosztikus (pl.: hasi ultrahang, mellkas röntgen stb.) vizsgálatok javaslata
5. kontroll belgyógyászati vizsgálat
6. labor, és diagnosztikai leletek konzultációja

DIAGNÓZIS  KEZELÉS  GONDOZÁS
RENDELÉS: CSÜTÖRTÖK 17 – 20 ÓRÁIG Cím: Kocsér, Szabadság utca 34. (háziorvosi rendelő épületében)
BEJELENTKEZÉS: 06 20/613-26-27 (munkanapokon 14 – 18 óra között)
20% kedvezmény egészségügyi kiadásaiból Prémium Egészségpénztári kártya megléte esetén
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Nyáron hangos az iskola?!
A tavaszi karantén hónapok után sajátos
nyári szüneten van túl a kocséri iskola.
Egyrészt június végéig felügyeletet biztosítottak a pedagógusok az azt igénylő családoknak, gyerekeknek. Aztán júliusban
három napközis táborban vehettek részt
a diákok, a hittantáborról, a focitáborról
és a tánctáborról is beszámolunk alább.
Közben két sporttábornak is otthont adott
az iskola. Szó szerint, hiszen a tantermekben aludtak a messziről jött tollaslabdázó

fiatalok, és a tornacsarnokban edzettek
napkeltétől napnyugtáig. Közben lezajlott egy fertőtlenítő nagytakarítás, egy
terem kimeszelése is megtörtént, és két
hétre azért be is zárt az iskola.
És még augusztus végén is zajlik két tábor, a természetbarátok és a tornászok
hangolódnak rá az iskolára, amelyben
március közepén szakadt meg az oktatás.
Közel féléves kihagyás után, szeptember
1-jén kedden kezdődik meg az új tanév.

Magyar szentek nyomában
Július első napjaiban a magyar szentek
életével, legendáival ismerkedtek a kocséri
diákok az első kocséri hittantáborban –
persze szigorúan játékosan, sok-sok vetélkedővel, egy-egy kézműves foglalkozással,
közös énekléssel. Önfeledt gyerekzsivaj és
olykor szép, áhítatos énekszó hallatszott ki
az iskolából a hittantábor napjai alatt.

Nagy István diakónus, Nagy Anett és
Tajtiné Kasza Anikó hitoktatók vezetésével, az egyházmegye támogatásának
köszönhetően szerény részvételi díj ellenében tartalmasan töltötték napjaikat
a táborozók. Szent István, Szent László,
Szent Margit példájához kerültek közelebb.
Július 2-án csütörtökön pedig Budapestre
kirándultak István bácsi szervezésében.
Betértek, sőt Anett néni és Anikó néni vezetésével énekeltek is a Szent István Bazilikában, és megtekintették a Szent Jobbot.
Majd átsétáltak a Lánchídon, „felsiklottak”
a Várba, a szlovén államelnök látogatása
miatt még a katonai díszszázad munkájában is bepillantást nyertek. Végül betértek

Ferihegyen az Aeroparkba, ahol nemcsak
a repülőtér működésből kaptak ízelítőt, de
még az utastérbe, sőt igazi pilótafülkébe is

beléphettek. Hazafelé pedig egy kis meki
is belefért még a programba. Tartalmas, jó
hangulatú és emlékezetes kirándulás után
fáradtan, de boldogan ért haza a csapat.
Péntek délután pedig szülők jelenlétében agapéval, szeretetvendégséggel zárult
az egyhetes hittantábor. Az egy hét alatt
készült munkákból, rajzokból, játékokból,
palástokból készült kiállítás fogadta a vendégeket, majd a táborlakók közös énekléssel köszöntötték a szülőket. Végül személyre szóló emléklapot vettek át a tábor
résztvevői a vezetőktől, aztán pedig megérkezett a meglepetés pizza, a szülői sütik és
üdcsik mellé.
Köszönjük a táborvezetők lelkes munkáját, az egyházmegye támogatását, a szülők
bizalmát és a gyerekek nyitottságát!
(fotó: Pintér Márta, Tajtiné Kasza Anikó,
Váradi-Király Zsuzsanna)

Reméljük, hagyományos keretek között,
csak a szokott vakációkkal folyik majd.
A nevelőtestület összetételében is történt
változás, az új tanévben egy fiatal matematika-informatika szakos tanár, Kupor
Tamás fogja tanítani a felső tagozatos
kocséri diákokat. Őt, valamint Nagy István diakónust, aki a második tanévét
fogja Kocséron kezdeni, a következő hónapokban be fogjuk mutatni újságunkban is.

Táncverseny és tánctábor
Júniusban megrendezték Magyarország
első online táncversenyét, melyen a kocséri
és kőröstetétleni lányokból álló K&K csoport
Serdülő Dance Kiscsoport kategóriában első
helyezést ért el! A Dalma Dance Club szervezésében több mint 700 táncos vett részt a videós
vetélkedőn, köztük több külföldi tánccsoport
is. Gratulálunk Líbor Nikolett csoportvezetőnek és a kocséri tagoknak: Venyingi Lucának,
Ádám Vikinek és Ország Kittinek!

Líbor Nikolett szervezésében Dalma Dance Club tánciskola táborának adott otthont a
kocséri általános iskola július 13. és 17. között.
A hét napjain délelőttönként különböző stílusirányzatokkal ismerkedtek meg a táborozók. A délutánokat kézműves foglalkozással
töltötték. A zárónapon bemutatót tartottak a
megszerzett tánctudásukból családtagjaiknak.
A kocséri és kőröstetétleni kis csapat összehangoltan, fegyelmezetten dolgozott. A tábor értékelő átvétele, majd a hűsítő és a friss gyümölcsök elfogyasztása után mindenki fáradtan,
mégis élményekkel gazdagabban tért haza.
Köszönjük a tánctanárok lelkes munkáját és
az iskola fogadókészségét – a diákok és a szülők nevében: Országné Molnár Katalin

Kocséri Híradó
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Pókfoci, gombfoci, strandfoci

Labdarúgás – minden mennyiségben
Július 13. és 17. között jó hangulatú focitábor zajlott a kocséri tornacsarnokban Mészáros Ervin és Gévai Imre pedagógusok vezetésével. A karanténidőszak elszigeteltsége után nagy örömmel és lelkesedéssel vetették bele a munkába magukat a fiúk – a Váci Egyházmegye
támogatásának köszönhetően csekély részvételi díj mellett.

A sok-sok gyakorlás által napról napra ügyesedtek a résztvevők,
sokféle mozgásformával, a magyar labdarúgás múltjával, de még a
gombfocival is ismerkedtek a srácok, sőt Balázs Adriánnak köszönhetően még gyógytorna és kapusedzés is szerepelt a programban.

Szerdán szentmisén is részt vettek a focisták, július 16-án csütörtökön pedig a tiszakécskei strandra látogattak el. Bár a homok forrósága miatt a strandfocival csak rövid ideig ismerkedtek, de a medencében és a csúszdán már elviselhető volt a hőmérséklet... (Köszönjük
az önkormányzat és Tóth Feri bácsi segítségét az utazásban.)
Pénteken már inkább a mókás feladatok, játékok kerültek előtérbe, délután pedig egy táborzáró pizzázással és emléklapok átadásával fejezték be az egyhetes tábort Ervin bácsi és Imre bácsi
tanítványai. Köszönjük az igazán remek körülményeket és a finom
étkeket ifj. Galgóczi Gábornak (Mi Kis Falunk Pizzaműhely).

Örömteli kertszemle
Még a digitális távoktatás ideje alatt hirdette meg iskolánk a kertészeti pályázatot
a kocséri diákoknak. A tavasz során rendre
érkeztek a képek a veteményesekről, virágágyásokról, augusztus 10-én hétfőn pedig
Molnár Zsuzsanna és Szécsi Gabriella tanárnők személyesen is megbizonyosodtak

arról, hogy – egy kis szülői támogatással
– micsoda remek konyhakertek alakultak a
gyerekek szorgos munkája nyomán.
Gödény Dóri, Király Anna, Laboda Dorina, Magyar Fruzsina, Ország Katica és Varga Kevin terményei, virágai meghálálták
a diákok gondoskodását! De a jutalmazás
sem fog elmaradni!

Betyáros futásra
készülhetünk!
A VI. Kutyakaparó Futófesztivált a bevezetett korlátozó intézkedések márciusban nem
lehetett megtartani, de a szerezők reményei
szerint szeptemberben pótolni tudják.
Alapvetően ugyanazok a célok és a távok is,
mondta el Venyingi Zoltán szervező, 1848
métertől 10 km-ig. De néhány változtatás
teszünk a biztonság érdekében, erről egyeztettünk Hriagyel Csaba polgármester úrral is.
Egyrészt a rajt és a cél is a Kutyakaparó csárdánál lesz, így nem fognak sem buszra szállni
a futók, sem az intézményeinkben megfordulni, és nem fogjuk most vendégül látni sem
a futókat. De a pólók és az érmek készen vannak, várják a gazdáikat.

Tollaslabdatábor
Június 28. és július 3. között a Talentum SE tollaslabda edzőtábort tartott
Kocséron Szűcs Zoltán
edző vezetésével.
Bár az utóbbi években
iskolánkban
megszűnt
a szervezett tollaslabda-oktatás, 2-3 kocséri
résztvevője így is volt a
jó hangulatú és tartalmas
tábornak.

A start szeptember 12-én szombaton délután
2 órakor lesz, mondta el Gévai Imre szervező, a
napokban a tavaszi nevezők visszajelzését várjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a futók nagyon várják
a kocséri fesztivált, 5 tavaszi jelentkezőből többnyire 4 megerősíti a nevezését. Bár van olyan iskola, amelyik visszalépett, de ez is érthető. Új jelentkezőket csak korlátozott számban fogadunk
majd. Nem a minél nagyobb tömegrendezvény
most a cél, de egy jó hangulatú sportesemény
segít talán elviselni ezeket a furcsa hónapokat, a
hétköznapi korlátozásokat.

OVI HÍREK
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Tündérkerti hírek
Felmerült bennünk a gondolat: mi lenne, ha a búcsúzó gyerekekkel – akik az Aranyalma csoport tagjai- egy meghitt, ugyanakkor izgalmas, programokkal teli éjszakai alvás lenne az oviban – szülők nélkül…
Hiszen a kialakult vírushelyzet minden eltervezett programunkat meghiúsított. A szülők támogatták javaslatunkat, a gyerekek körében
örömöt váltott ki. Átfogó szervezési munka vette kezdetét. Izgalommal és lelkesedéssel készült az egész ovi az új eseményre, a gyermekek
kíváncsian várták ezt a napot. Mi is jól kialudtuk magunkat előző este, nem tudtuk mi vár majd ránk az alvás ideje alatt. Lesz-e olyan
gyermek, aki haza akar menni? Átalusszák-e az éjszakát? A szülőkkel megbeszéltük, ha szükséges, azonnal jönnek a gyermekért.
A képek meséljenek:

Éjszakai kincskeresés

Emlékfa ültetés
A meghitt együttlét, a közös alvás, az esti
játékok olyan érzelmi csatornákat nyitottak
meg a gyermekeknél, amit nem tapasztalhattunk a napi tevékenységekben.
Maradandó élményt nyújtott.

Búcsúzó „Aranyalmáink”:

Kalap Jakab zenés műsor

„Ültess te is egy fát!” – közös
daltanulás és tánc

Pizzázás

Balogh Dominik
Bárány Jázmin
Burai Noel
Csató Dóra Edina
Eszenyi Ákos
Habon Hanna
Habon Kristóf
Horkai Viktor István
Járvás Lili
Mezei Virág
Molnár Márkó Ferenc
Nagy Bence
Németh Zoé Csenge
Pityi Richárd Benjámin
Ragó Roland Ádám
Szabó Natália
Szilágyi Viktória Csilla
Zöldi Orsolya
Bakonyiné László Veronika
óvodapedagógus

Játék a fényekkel

Párnacsata

Reggeli torna

KÖZÉLET

Kocséri Híradó

7

2020. augusztus 31 – szeptember 4-ig
Hétfő
Paradicsomleves
Marhapörkölt tészta
Csemegeuborka

Kedd
Tarhonya leves
Burgonya főzelék
Sertés vagdalt

Szerda
Babgulyás csülökkel
Tejbegríz kakaó szórat

Csütörtök
Almaleves
Búbos hús, ½ párolt
rizs, ½ párolt zöldség

Péntek
Zöldségleves
Sült csirkecomb
Majonézes burgonya

Csütörtök
Tyúkhúsleves
Rakott burgonya
Csemegeuborka

Péntek
Paraszt nokedli leves
Rántott csirkemell
Meggyszósz

Csütörtök
Gyümölcsleves
Csirke rizottó
Reszelt sajt

Péntek
Gombaleves

2020. szeptember 7–11-ig

ÉTLAP

Hétfő
Lebbencsleves
Lecsós szelet
Párolt rizs

Kedd
Borsós raguleves
Sajtos-tejfölös tészta

Szerda
Pulykagulyás
Fahéjas szilvás omlós
pite

2020. szeptember 14–18-ig
Hétfő
Karalábéleves
Öreglebbencs
Vegyes vágott

Kedd
Burgonyaleves

Szerda
Húsleves
Párolt hús, ½ sóska
Erdélyi rakott káposzta
mártás, ½ főtt burgonya

Lyoni marha tarhonya

2020. szeptember 21–25-ig
Hétfő
Szegedi gulyás
Túrós tészta

Kedd
Tavaszi zöldségleves
Paradicsomos
húsgombóc

Szerda
Hagyma krémleves
Brassói

Csütörtök
Frankfurti leves
Csikós tokány tészta
Csemegeuborka

Péntek
Borsóleves
Szezámos csirkemell csíkok,
párolt rizs, körte befőtt

Csütörtök
Fahéjas szilvaleves
Sült csirkecomb,
rizi-bizi

Péntek
Grízgaluska leves
Milánói makaróni
reszelt sajt

2020. szeptember 28 – október 2-ig
Hétfő
Tarhonyaleves

Kedd
Lencsegulyás

Székelykáposzta tejföl

Meggyes nudli

Szerda
Csontleves
Húsos paprikáskrumpli,
cékla

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.

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 tanácsadó és
Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám alatti Területi Irodában érhető el. Tel.: 06-53550-375
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 06-53/350-377, 104
Védőnő:
Osbáthné Rauscher Erika
06-70/599-8395.

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

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.

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

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
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 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.: 0620/629-5282
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
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
Kocséron a VII. dűlőben 3 szobás lakható tanya + 7 ha föld
eladó – külön is. Érd.. 06-70/341-1677
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 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 0630/407-9351
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.
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó.
Tel.: 53-358-110

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

Várjuk az igazi kocséri ételek
receptjeit! Akinek van ilyen
a tarsolyában, az ossza meg
velünk és mi közöljük azokat
a Kocséri Híradó hasábjain!
A recepteket a
kocseriamk@gmail.com
e-mail címre várjuk!
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