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Töltött káposzta rendelés!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
2020. november 12-én 0 órától életbe léptek a koronavírus-járvány 
miatti korlátozó intézkedések. Kérem a szabályok betartását, mert 
csak közös erővel tudjuk leküzdeni ezt a járványt.
Néhány fontosabb szabály:

 ➡ Kijárási tilalom van érvényben este 8 és reggel 5 óra között, 
mentesség jár a munkavégzőknek – a munkába és hazautazás 
idejére is –, valamint a profi sportolóknak, de ezt okirattal kell 
igazolni. Azok is elhagyhatják otthonukat, akiket valamilyen 
veszély fenyeget. Illetve a kutyasétáltatás is megengedett 20 óra 
után, de csak a lakóhely 500 méteres körzetében.

 ➡ Az üzletek este 7 óráig maradhatnak nyitva, kivételt jelentenek 
a gyógyszertárak és a benzinkutak.

 ➡ Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, ám elvitelre rendelhe-
tünk és amíg megkapjuk az ételt, ott várakozhatunk.

 ➡ Tilos a gyülekezés és a rendezvények megtartása, ideértve a kul-
turális eseményeket, karácsonyi vásárokat is.

 ➡ Digitális oktatásra állnak át a középiskolák 8. osztály fölött, 
ám szükség esetén lehet egyéni vagy kiscsoportos konzultáci-
ókat tartani. A felsőoktatás csak online formában működhet. A 
bölcsődék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára 
nyitva maradnak.

 ➡ A maszkviselés és távolságtartás szabályai továbbra is érvé-
nyesek. A nagyobb – azaz tízezer lakos feletti – településeken 
a maszkviselés kötelező lehet egyes közterületeken, ezekről a 
polgármester határoz. A parkokban és zöldterületeken ezentúl 
sem kell maszkot húzni. A rendelkezés értelmében Kocsér köz-
területein nem kell maszkot viselni.

 ➡ A kórházak, iskolák, óvodák és bölcsődék mellett a szociális in-
tézmények dolgozóit is teszteljük hetente.

 ➡ Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az esemé-
nyen csak meghatározott személyek vehetnek részt: a szertartás 
vezetője, illetve az anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók 
tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a 
házasulók gyermekei.

 ➡ Temetésen részt vevők létszáma nem haladhatja meg az 50 főt, 
családi rendezvényen (pl.: születésnap) pedig maximum 10 em-
ber vehet részt.

A járvány lassítása érdekében hozta meg a Kormány ezeket a döntése-
ket. Az előttünk álló néhány hónap mindannyiunk számára nehéz lesz, 
de amíg nincs vakcina, addig meg kell küzdenünk ezzel a helyzettel.
Lapzártakor Kocséron 6 aktív fertőzött személyt azonosítottak. 
Elkerülhetetlen, hogy településünkön is megjelenjen a járvány. 
Bízunk a betegek mielőbbi problémamentes felgyógyulásában és 
mindent megteszünk, hogy megóvjuk a Kocséron lakókat.
Köszönöm mindenki áldozatos munkáját, aki azért dolgozik nap mint 
nap, hogy a településünkön élő idősek, családok, rászorulók könnyeb-
ben éljék meg a mindennapokat. Örömmel tölt el, hogy azt tapasztal-
hatom, a nehéz helyzetben képesek vagyunk az összefogásra.
Továbbra is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Hriagyel Csaba polgármester

Önkormányzati támogatás
A veszélyhelyzet adta jogkörömben a szociális keret fel-
osztásáról az alábbiak szerint döntöttem:
•  Minden 70 év feletti kocséri polgár egyszeri 10.000 Ft jut-

tatásban részesül.
•  Minden 0-18 éves korú, tanulói jogviszonnyal rendelke-

ző kocséri (állandó vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző, életvitelszerűen a településen élő) gyermek egyszeri 
5.000 Ft juttatásban részesül.

A korábbi évek gyakorlatával ellentétben, a járványügyi 
intézkedéseket szem előtt tartva, a támogatásra jogosul-
tak postai úton fogják a nekik járó összeget megkapni.

Hriagyel Csaba polgármester



2 Kocséri HíradóHIVATALI HÍREK

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL
TÁJÉKOZTATJUK

Tisztelt Ügyfeleink, hogy a veszélyhelyzetre  
való tekintettel az ügysegédi ügyfélfogadás  

átmenetileg szünetel.
Ügyeik intézéséhez a következő módon kérhetnek segítséget:

Telefon: 06-53/550-390
E-mail: hatosagi.nagykoros@pest.gov.hu
Postai úton: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
További információk: www.kormanyhivatal.hu
Elektronikus ügyintézés: mo.hu, epapir.gov.hu

KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET  
LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL,  

TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN INTÉZZÉK!

Köszönjük!

Hőközpont üzemelése

2013-ban elkészült az energiahatékony fűtés Kocséron 
a Európa Unió és a Magyar Állam 101.584.238 Ft támoga-
tásával, illetve az önerő biztosításával, amelyet a Kocsér 
Község Önkormányzata biztosított a költségvetése ter-
hére. A fűtésrendszer az elmúlt években bizonyította 
az elvárt eredményeket. Földgáz felhasználása nélkül 
biztosítja a tornacsarnok, az óvoda, a hivatal fűtéséhez 
a hőenergiát. Az önkormányzati kezelésű csatornák, dű-
lőutak tisztításából (gallyazás, ritkítás) a közfoglalkozta-

tottak segítségével kinyert nyesedékekből készül az az 
apríték, amellyel a kazánokat fűtik. A megújuló tüzelő-
anyag éves hozama az előzőekben felsorolt termőterü-
leteken sokszorosan meghaladja a jelenlegi igényeket, 
tehát a jövőben még számos önkormányzati intézmény 
fűtésére elegendő növényi tüzelőanyag áll rendelkezés-
re. Az üzemeltetésre felkészített tanyagondnok feltölti 
a napi tüzelő tárolót, azon túl csekély felügyelet mellett 
automatikusan működnek a kazánok. Ezzel a beruházás-
sal jelentősen lecsökkent a három intézmény fűtési költ-
sége. Az évek során ez többmillió forintos megtakarítást 
jelent a kocséri önkormányzatnak.

Utasi Imre
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Útfelújítás
November második felében megkezdődik a Kinizsi utca folyta-

tásában a külterületi út felújítása. A sokat használt, de rossz állapo-
tú út 883 méteres szakasza egy, a célnak megfelelőburkolatot kap. 
Bízunk benne, hogy az új útburkolat megkönnyíti az arra közleke-
dők mindennapjait.

Megfiatalodott a járműpark

Megérkezett az önkormányzati kisbusz is, melyhez szintén a 
Magyar Falu Program keretében jutott a kocséri önkormányzat.

A kilenc személyes Ford Tourneo reményeink szerint legalább 
olyan hasznos lesz majd, mint az elődje.

A Magyar Falu Program keretében újabb támogatásban része-
sült Kocsér Község Önkormányzata.

A 14.479.520 Ft-os támogatást szolgálai lakás felújítására és ki-
alakítására lehet felhasználni.

Az önkormányzat tervei szerint ebből az összegből a Jókai u 2. 
száma alatti három lakásos épület felújítását és korszerűsítését fog-
ják majd elvégezni. A tervezett felújítás nyílászárócserét és fűtés-
korszerűsítést foglal magában.

Mini bölcsőde Kocséron
További jó hír, hogy a Családvédelmi Akcióterv kertében Kocsér 

Község Önkormányzata sikeresen pályázott mini bölcsőde kiala-
kítására. A projekt összköltsége bruttó 39.824.000 Ft, a támogatási 
intenzitás 100 %, azaz nincs szükség önerő biztosítására.

Adventi tervek
Az idei évben szinte minden tervezett programot átírtak, vagy 

meghiúsítottak a jelen járványügyi helyzetben hozott intézkedé-
sek. Az adventi időszakra is csak a terveinkről számolhatunk be, 
de azok megvalósulása nagyban függ az érvényben lévő jogszabá-
lyoktól és az aktuális járványügyi helyzettől.

A tavalyi évhez hasonlóan advent vasárnapjain közös gyertya-
gyújtást terveztünk a parkban, de most úgy tűnik, hogy ezek a 
programok részben vagy egészen elmaradnak. (Az aktuális hely-
zetről időben értesítjük a lakosságot.)

Felgyúlnak viszont a karácsonyi fények már november végén és 
feldíszítjük a parkot is, készülve a közelgő ünnepre. Megújul a bet-
lehem a templom kertjében, hogy méltó külsőségek között készül-
jünk lelkileg is a karácsony misztériumára.

Felújítás
Pályázatok

Anyakönyvi hírek
2020 szeptember 15 – 2020 október 15.

Házasságkötés

Sinkó Máté és Sági Ildikó
Bagi Sándor és Kovács Lejla Andrea
Kozák Róbert és Horváth Nikolett

Halálozás
Bőti Mihályné (szül.: Király Katalin, 1937.)
Dudás Józsefné (szül.: Nagy Ilona, 1934.)
Zilahy István Sándor (1944.)
Zilahy István Sándorné (szül.: Tóth Erzsébet, 1950.)

Az oldalt összeállította H. M.
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A Brenda Optics Kocséron
Előző számunkban hírt adtunk róla, hogy Kocséron megkez-

di működését a Brenda Optics Kft. A cég munkatársát, Kerekes 
Andreát (vagy ahogy talán Kocséron többen emlékeznek rá: Ta-
kács Andreát) kérdeztük cégről és a kocséri terveikről.

- Mit lehet tudni a Brenda Optics-ról?
- A Brenda Optics Kft-t 2008-ban alapította a német származá-

sú, de már 18 éve Magyarországon élő Bernd Fischer. Az alapító 
előzőleg Kecskeméten dolgozott hasonló profilú cégnél vezető be-
osztásban, majd 2008-ban önálló céget alapított. A cég finomopti-
kai termékek gyártásával foglalkozik.

- Mit jelent pontosan a finomoptikai termékek gyártása?
- Cégünk endoszkópokba gyárt rúdlencséket, 2,6-3,5 milliméter 

átmérőjű lencsékkel dolgozunk.

- Hogyan került a cég Kocsérra és mikortól fog Kocséron bein-
dulni a termelés?

- Ez év októberéig Nagykőrösön működött a cég, de az ott bérelt 
telephelyet a tulajdonos el kívánja adni. Új helyet kellett találnunk, 
mivel több alkalmazottunk is van, nem szerettük volna bizony-
talan helyzetbe hozni a munkavállalókat és a céget sem, mert ha 
sikerül a telephely értékesítése, bármelyik pillanatban költöznünk 
kellett volna. Mivel én korábban Kocséron éltem és ismertem 
Hriagyel Csaba polgármestert, ezért hozzá fordultam a telephely 
kérdésével kapcsolatban és Ő szívesen segített.

A termelés november 1-jétől folytatódik, de a covid-19 megje-
lenése óta a megrendeléseink lecsökkentek, ugyanis az általunk 
gyártott lencsékkel felszerelt endoszkópokat kórházakban hasz-
nálják, ahol a jelenlegi helyzetben a kisebb műtéteket elhalasztot-
ták. Bízunk benne, hogy nemsokára visszaáll a „régi rend”, és foly-
tatni tudjuk a munkát teljes kapacitással és több munkavállalóval.

- Milyen munkakörökbe lehet jelentkezni?
- A lecsökkent megrendelések miatt egyelőre nem túl sok embert 

tudunk foglalkoztatni. A nálunk végzett munka jellegét tekintve 
betanított munka. A jelentkezőkkel szemben nincsen semmilyen 
speciális elvárás, de mivel nagyon apró lencsékkel dolgozunk mik-
roszkópok segítségével, így nem előnyös, ha a munkavállaló szem-
üveget visel.

- Mi volt a benyomásotok a kocséri indulással kapcsolatban?
- A költözésünk megszervezésénél nagyon segítőkész volt a helyi 

önkormányzat és a polgármester úr is. Bízunk a további sikeres 
együttműködésben.

H. M.
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CodeWeek 2020

A programozás első lépései
Iskolánk először kapcsolódott be a CodeWeek 2020 rendezvényso-
rozatba – Osbáth Barna óraadó fizikatanárunk segítségével.
A CodeWeek, vagyis az európai programozási hét egy alulról szer-
veződő kezdeményezés, amelynek célja a programozás és a digitá-
lis jártasság szórakoztató és érdekes módon történő bemutatása.

Osbáth tanár úr, aki a szentkirályi iskolából járt át fizikát tanítani Ko-
csérra, október 22-én csütörtökön a 3. és a 4. osztályban tartott be-
mutatófoglalkozást a programozás alapjairól – robotok segítségével!

A diákok nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be a foglalkozásokba. 
A programozás elsajátításával a digitális jártassággal rendelkező 
társadalom élvonalába kerülhetnek a fiatalok, és jobban megért-
hetik az őket körülvevő világot.

JÁRVÁNYHELYZET
Az ősz folyamán a fokozódó járványhelyzet miatt számtalan 
intézkedést vezettünk be az iskolában.

 ➡ fokozott és folyamatos a takarítás, a fertőtlenítés,
 ➡ rendszeres a tanulók, a dolgozók testhőmérséklet-mérése,
 ➡ biztosított a kézfertőtlenítő használata,
 ➡ szabályoztuk a tanulók belépését, a szünetek eltöltését,
 ➡ módosítottuk az ebédeltetés rendjét,
 ➡ a tornacsarnok csak és kizárólag az iskolás tanulók számára 

van nyitva,
 ➡ szülőknek csak előzetes időpont-egyeztetés után lehet 

belépni az intézménybe,
 ➡ felfüggesztettük az irodatechnikai szolgáltatásokat 

(fénymásolás, stb.),
 ➡ egyes esetekben kötelező a maszk viselése a tanulók, 

nevelők számára is (reggeli ügyelet, kisbusz, étkezde),
 ➡ az osztálymisék rendjét szüneteltetjük,
 ➡ betegen vagy karanténban lévő családtag esetén tanulót 

nem fogadunk;
Kedves Szülők! Köszönjük az eddigi együttműködést, a felelősség-
teljes hozzáállást. Mindeddig Kocséron komoly zavart, rendkívüli 
szünetet nem okozott a vírushelyzet, köszönhetően Önöknek is. 
Kérjük, továbbra is tartsák be az előírásokat, kövessék a biztonsági 
rendelkezéseket, hogy lehetőleg zökkenőmentes legyen az oktatás.
A Jóisten áldásában bízva, azt kérve, tekintsünk előre, hogy ne a bénító 
aggodalom, hanem a remény ragyogja be a közelgő adventi időszakot.
2020. november 15.

Gévai Imre tagintézmény-vezető

Megmozdult a föld…
Október 22-én csütörtök délelőtt – rendhagyó módon – az isko-
la udvarán emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról.

A 8. osztályosok dalokkal, irodalmi szemelvényekkel idézték meg 
a reményteljes 1956-os eseményeket – Juhász Anikó énektanár és 
dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó magyartanár összeállításában.

Az énekkar kamarakórusa a községi megemlékezésen, az esti 
fáklyás felvonuláson is közreműködött. A temetőben Utassy Ilo-
na, 56-os áldozat sírjánál pedig Gévai Imre tagintézmény-vezető 
mondott emlékbeszédet.

Akarsz-e játszani?
Októberben rengeteg játékkal, készségfejlesztő eszközzel gaz-

dagodott iskolánk! Mivel tanulóink évek óta gondosan bánnak a 
tartós tankönyvekkel, alig-alig akad megrongált példány, így az 

idén az állami tankönyvtá-
mogatásból nemcsak mun-
kafüzeteket és könyveket 
tudtunk beszerezni, hanem 
fejlesztőeszközöket, logikai 
játékokat is.

Az eszközöket fejlesztő 
foglalkozásokon, a napközi-
ben, de tanórákon is tudják 
majd használni a diákok.
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Ha képzeletben bejárnánk a 200 évvel ezelőtti kocséri-pusztát 
– mint ahogy a Jászapáti jegyzőkönyvek emlegetik – mit láthat-
nánk? A mai területet ismerőnek először is a nagy tágasság, „üres-
ség”, sivár néhány galagonya bokor és a török időket átvészelő ún. 
makkos erdő kivételével, famentes határ, a nagy távolság belátása, 
amit néhány gulyakút ágasának körvonalai törtek meg, szinte síri 
csend tűnne fel. Hiszen az alföldi települések nagy része a törökök 
kiűzése során zajló harcokban elpusztult. Így volt ez az itt virágzó 
Kochy kun településsel is, amelynek a magaslaton düledező temp-
lomának romjai uralják a látképet. A valaha temetőként is használt 
néhány méter magas kiemelkedés tetején egy – írásos említése elő-
ször 1572-ben – gótikus templom romja található.

Ezt a pusztai keresztény pásztor emberek nagy áhítattal, tiszte-
lettel, egyúttal félelemmel szemlélték, hiszen szemtanúi voltak an-
nak, hányszor csaptak le oda a nyári zivatarok villámai. Így még 
menedékül sem igen mertek falai szélárnyékos részein meghúzód-
ni a cudar időjárás elől. Más lehetőség híján a pásztor kutyáik által 
kikapart „vacokba” húzódtak meg és borították magukra subáikat, 
szűrjeiket. A hagyomány szerint ezeknek a „menedékeknek” kö-
szönheti a korábban – Tanító Sándor hites földmérő által készített 
térképen – kis (vagy) külső csárda néven említett a Jász út mentén 
a Kőrös ér folyása partján épült csárda a Kutyakaparási nevezet.

A pusztai embereknek, a városi elöljáróknak, az állathajcsárok-
nak ez tényleg az volt, mivel más lehetőség – látóhatáron belül – 
nem volt. Itt zajlott le minden, a pusztát érintő esemény, ez volt 
a találkozó helye szerződéskötéskor, számadáskor, adófizetés kap-
csán a pusztai népek és a városi elöljáróság között. De remek hely 
volt ez a pásztorok magányát oldó, búfelejtőként, illetve az otthon-
ról jövő kenyér és egyéb ellátást hozó feleségek, anyák érkezésének 
kivárására is. Nem hiába nevezték el a csárda melletti homokpartot 
kenyérlesőnek. A legendák szerint – a környéken lakó elmondása 
alapján – erre a dombocskára vezetett ki az az „alagút” a Kutyaka-
parási csárdából, amely a kármentő alól indult és ezen iszkoltak ki 
a betyárok a zsandárok elől, mikor az épületet körülzárták.

Szintén hagyományként maradt fenn a, hogy a csárda környéke 
Bogár Imre hajdani betyár birodalma volt, de megfordult itt Ró-
zsa Sándor is. A betyárvilág múltával egyre többen érkeztek a Jász 
pusztára idénymunkát végezni, ezért a Jászapáti város 1785-ben 
határozatot hozott a pusztagazda majd később pusztabíró - akit a 
városi elöljáróság választott- kiküldésére. Néhány név az elsők kö-
zül: 1790. ifjú Tajti Miklós, 1812. Sóti István Ferenc, 1883. Kökény 
József, 1838 Vágó István. Ekkor szükség volt egy hivatalos épület 
megépítésére, ahol a pusztagazda intézte a hivatalos ügyeket. Ezt 
a „kis házat” a mai Polgármesteri Hivatal udvarán építették meg.

Később ebben lakott a község jegyzője is míg önálló lakást nem 
vásárolt számára a község. 1777-ben már a hivatalos házban írták 
meg a megbízásokat a „Csősz Ház” és a belső csárda megépítésére.

Ennek az épületnek találtuk meg az alapjait a Hőközpont építé-
sének földmunkái során.

Utasi Imre

Első építmények a Kocsér pusztán
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Az ősz szépségei a Tündérkert Óvodában
A Süni csoport kis lakói nagy lelkesedéssel fedezték fel az őszi évszak szépségeit. Sajnos, a jelenlegi járványhelyzet miatt

a lehetőségeink korlátozottak (kirándulások, séták), ezért a természet közelségét be kellett csempésznünk a mindennapjainkba. 
Próbáltunk változatos tevékenységeket kínálni, énekeltünk, verseltünk, barkácsoltunk.

Gyermekeink védelmében
Kérem, a kedves gondozottakat, hogy a szerdai tanácsadásokra 

telefonon egyeztetett időpontban érkezzenek. A váróban és a vé-
dőnői rendelőben csak egészséges felnőtt és gyermek tartózkod-
hat. Kérem, hogy beteg gyermeket ne hozzanak be, hanem keres-
senek telefonon, a megszokott 70/599-8395-ös számon.

A várókban és a rendelőben maszk viselése kötelező!
Az önkormányzat jóvoltából mind a háziorvosi, mind a védőnői 

váróban érintésmentes kézfertőtlenítő került felszerelésre, kérem, 
hogy használják azokat.

Vigyázzunk egymásra!

Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna védőnő

Karácsonyi töltött káposzta rendelés!!!
Örömmel tudatjuk, hogy az idei évben először lehetőség nyí-
lik karácsonyi töltött káposzta előrendelésére a kocséri kony-
hán, melyet december 23-án készítünk el.

1 adag (2 töltés apróval tejföl nélkül) ára 670 Ft.
Rendeléseiket az adag(ok) árának befizetésével december 11-
ig van lehetőség leadni az élelmezésvezetői irodában. A ha-
zaszállításhoz szükséges ételhordókat december 22-ig szíves-
kedjenek a konyhára eljuttatni.
December 23-án déli 12 órától kezdjük meg az étel kiosztását.
Várjuk megrendeléseiket! 

Tajti Zsanett élelmezésvezető
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Népköri hírek
Egy éve történt: egy nagyon jó hangulatú, anekdotázós ötórai 

tea Az idén is ezt terveztük, de a járványügyi helyzet közbe szólt, 
így maradt a nosztalgiázás.

Bodnár Andrásné elnök

Kocséri Polgárőr Egyesület
2020. október 22-én egyesületünk tagjai biztosították az önkor-

mányzat szervezésében megrendezésre kerülő rendezvény zavar-
talan, balesetmentes megtartását.

2020. október 30. – 2020. november 2. közötti időszakban pol-
gárőreink a délelőtti, a délutáni és az éjszakai órákban is jelen vol-
tak a község temetőjében, valamint a környező utcákban, biztosítva 
a Mindenszentek, halottak napja alkalmából az elhunyt szerettei-
ket meglátogatók biztonságát. Bízunk benne, hogy az immár több 
éves gyakorlatnak köszönhetően, a nap minden szakában jelen lé-
vő, járőröző polgárőr kellő visszatartó erőt jelent azok részére, akik 
esetleg nem a megemlékezés miatt látogattak ki a temetőbe. Talán 
ennek a fokozott jelenlétnek köszönhető, hogy ezen időszakban 
nem érkezett bejelentés a temetőbe látogatók sérelmére, illetve a 
temető területén szabályértés, bűncselekmény elkövetéséről.

Az ellenőrzés hatékonyságát segíti, az éjszakai órákban alkal-
mazható éjjellátó készülék, mellyel szinte nappali körülményeket 
teremtve vizsgálhattuk át a temető, és a környező területeket. 

Véleményem szerint szintén ezt a hatékonyságot, eredményes-
séget növeli az egyesület által megnyer pályázatnak köszönhető-
en beszerzésre kerülő drón is, amely terveink szerint éjjellátó és 
hőkameráinak köszönhetően a magasból is képes lesz ellenőrizni 
ezeket a területeket, fokozva ezzel a településünk biztonságát.

Mivel látjuk és tudjuk, hogy a modern technikai eszközök nagy-
ban segítik a munkánk eredményességét, akár a megelőzés, akár a 

már megtörtén cselekmények felderítésében, a jövőben is azon dol-
gozunk, hogy minél több ilyen eszköz beszerzésére legyen lehető-
ségünk, elősegítve ezzel a településünk minél jobb közbiztonságát.

Szelei László elnök
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Kocséri naptár

Az idei karácsonyra 12 oldalas, színes, A/3-as méretű lapoz-
ható naptárt jelentet meg a kocséri önkormányzat. Minden ol-
dalon kocséri amatőr fotósok (Csányi Rudolf, Csőke Alexandra, 
ifj. Csukás István, Utassy György, Vikor Enikő) munkáit láthat-
juk. A naptár tervezését Damó István ajánlotta fel és végzi, a 
megjelenést a helyi önkormányzaton kívül kocséri vállalkozók 
is támogatják.

A naptár példányszáma véges, ezért előrendelhető a Galgóczi 
Csemegeboltban és az Iparcikk Boltban 900 Ft/db áron, illetve a 
meg nem rendelt példányok a december eleji megjelenést köve-
tően megvásárolhatóak a helyi üzletekben.

Kedvcsinálónak bemutatjuk a naptárt illusztráló 12 fotót, 
amelyek a kiad vány on nagy méretben, színes kivitelben lesznek 
majd láthatóak.
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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.

2020. december 07–11-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gombaleves Széchenyi leves Babgulyás Paradicsomleves Zöldségleves

Öreglebbencs
Almapaprika

Debreceni tokány
Tészta

Tejberizs
Erdei öntet

Húsos paprikás 
krumpli

Kolozsvári rakott
káposzta

2020. december 14–18-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Pirított leves Sárgaborsó 
krémleves Pecsenyeleves Húsgombócleves Hamisgulyás

Rakott karfiol Brassói 
aprópecsenye

Sajtos-tejfölös 
tészta

Meggyszósz
Csibefasírt

Finom karaj
Párolt rizs

2020. december 21–23-ig
Hétfő Kedd Szerda

Görög 
gyümölcsleves

Tavaszi 
zöldségleves Tojásleves

Bácskai rizseshús
Almapaprika Baboshús Bolognai spagetti

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 tele-
fonszámon.

É
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KOCSÉRI HÍRADÓ
A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Hriagyel Csaba Levélcím: 2755 Kocsér, Szent István tér 1.  ISSN 1789-7564

Szerkeszti: Hajagos Mária E-mail: kohir@freemail.hu
Nyomdai munkák: Pende Print Nyomdaipari Kft. – Nagykőrös, Béke útja 5. Tel.: 06-53/356-650

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.: 06-53/715-182Keresek 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
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.

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. 
Tel.: 53-358-110
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.: 
06-20-350-4023
Kocséron a VII. dűlőben 6,1 ha termőföld eladó. Érd.: 
06-70/341-1677

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!

Mi Kis Falunk ÉlményMűhely

Áraink forintban értendődnek és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fent tartjuk.

PIZZA ø32 cm

MARGARÉTA paradicsomos alap, bazsalikom, 
mozzarella

990

SONKÁS paradicsomos alap, sonka, mozzarella 1090
SZALÁMIS paradicsomos alap, szalámi mozzarella 1090
KOLBÁSZOS paradicsomos alap, Csabai kolbász, 

mozzarella
1190

SONKA-GOMBA paradicsomos alap, sonka, 
gomba, mozzarella

1190

SONKA-KUKORICA paradicsomos alap, sonka, 
kukorica, mozzarella

1150

SONKA-SZALÁMI paradicsomos alap, sonka, 
szalámi, mozzarella

1190

SONKA-GOMBA-KUKORICA 
paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella

1250

PICANTE paradicsomos alap, olasz szalámi, 
paradicsom, bazsalikom olaj, mozzarella

1490

SZALÁMI-BACON-HAGYMA 
paradicsomos alap, szalámi, bacon, hagyma, mozzarella

1290

NÉGY ÉVSZAK paradicsomos alap, sonka, szalámi, 
gomba, kukorica, mozzarella

1350

HAWAII paradicsomos alap, sonka, ananász, mozzarella 1290
HÁROM KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, három 

választható feltét, mozzarella
1390

AMERIKAI FEHÉR fokhagymás tejfölös alap, 
sonka, gomba, oregánó, füstölt sajt, mozzarella

1390

FALU KEDVENCE paradicsomos alap, szalámi, 
bacon, hagyma, bab, mozzarella

1350

STOKI KEDVENCE paradicsomos alap, sonka, 
füstölt főtt tarja, újhagyma, paradicsom karikák, 
mozzarella

1390

BUFFALO tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, füstölt 
sajt, mozzarella, paradicsom karika

1390

CALZONE 3 KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, 
három választható feltét, mozzarella

1390

GYROS tejfölös alap, gyros hús, lilahagyma, uborka, 
mozzarella

1390

GYROS 2.0 tzatziki alap, gyros hús, lilahagyma, 
savanyú uborka, feta sajt, mozzarella

1390

CSIRKEMÁJAS paradicsomos alap, sonka, 
csirkemáj, kukorica, tojás, mozzarella

1390

„KUTYAKAPARÓ”  csípős paradicsomos 
alap, dupla szalámi, hagyma, macska paprika, tojás, 
mozzarella

1450

SERIFF paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, füstölt sajt, mozzarella, tejföl

1490

RETRO tejfölös alap, sonka, bacon, lilahagyma, 
kukorica, savanyú uborka, mozzarella

1490

FARMER  csípős tejfölös alap, füstölt főtt tarja, 
bacon, kolbász, hagyma, jalapeno, mozzarella

1490

KEVIN sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, kukorica, 
lilahagyma, mozzarella

1490

SAJTKRÉMES sajtkrémes alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1490

5 SAJTOS sajtkrémes alap, trappista sajt, füstölt sajt, 
feta, parmezán, mozzarella

1590

TŰZES INDIÁN   BBQ alap, bacon, csirkemell, 
lilahagyma, jalapeno, mozzarella

1390

CASPER paradicsomos alap, csirkemell, csirkemáj, 
lilahagyma, kukorica, tojás, mozzarella

1490

CARBONARA fokhagymás tejfölös alap, füstölt főtt 
tarja, bacon, tojás, parmezán, mozzarella

1490

KIRÁLY   paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, bacon, hagyma, kolbász, jalapeno, mozzarella

1590

HÚSIMÁDÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, mozzarella

1490

JÓLLAKATÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, lilahagyma, kukorica, mozzarella

1590

„BANDIBÁ” KEDVENCE   paradicsomos 
alap, sonka, bacon, kukorica, kolbász, pepperoni, 
mozzarella

1450

PROSCIUTTO paradicsomos alap, prosciutto, 
mozzarella

1490

TONHALAS paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, 
mozzarella

1490

GÖRÖG tejfölös alap, csirkemell, gyöngyhagyma, feta 
sajt, füstölt sajt, mozzarella

1490

FŐNÖK tejfölös alap, bacon, csirkemell, füstölt sajt, 
tojás, mozzarella

1490

FEHÉR MÁGUS tejfölös alap, kolbász, bacon, 
lilahagyma, füstölt sajt, tojás, mozzarella

1490

ÍNYENC pikáns tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1490

MAGYAROS   paradicsomos alap, szalámi, csabai 
kolbász, hagyma, tojás, hegyes erős, mozzarella

1390

EXTRÁK
SONKA, SZALÁMI, BACON 200
FÜSTÖLT TARJA, CSABAI KOLBÁSZ 300
JALAPENO, MACSKA PAPRIKA, HEGYES 
ERŐS 200
OLÍVABOGYÓ 200
CSIRKEMÁJ 100
TOJÁS, PARADICSOM 150
CSIRKEMELL, TONHAL 300
KUKORICA, HAGYMA 100
GOMBA, ANANÁSZ 150
FÜSTÖLT SAJT, MOZZARELLA, FETA, 
PARMEZÁN, LAKTÓZ MENTES SAJT 400
PIZZA SZÓSZ 250
DOBOZ 100


