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Előfizetői felhívás
Aki elő kívánja fizetni 2021-re vidékre a Kocséri Hír-
adót, az 2021. január 20-ig megteheti az az Önkormány-
zat számlaszámára való átutalással: Kocsér Község 
Önkormányzata 11784009-15730318

Előfizetési díj vidékre: 1500 Ft (Ez kizárólag a terve-
zett tíz lapszám postaköltsége, az újság mindenki szá-
mára ingyenes!)

Évértékelő Hriagyel Csaba polgármesterrel

Talán lassabban, de jó irányba
A tárgyalóasztalon a színes, nyomdameleg 2021-es 

kocséri naptár példányai, az íróasztalon nyitva a laptop, 
még be kell fejezni egy telefont az óvoda elé kihelyezen-
dő közlekedésbiztonsági táblákról, aztán rákanyarodunk 
Hriagyel Csaba polgármester úrral a mögöttünk hagyott 
évre. Szigorúan maszkban. Évértékelés egy keserédes esz-
tendőről.

– A 2020-as évre a koronavírus éveként fogunk emlékez-
ni esztendők múlva. A korlátozásokra, az aggodalomra, az 
eltávozott ismerősökre. Vélhetően nem ilyen évet tervezett 
polgármesterként? 

– Nem ilyen évet terveztünk, de senki sem. De azt gon-
dolom, ezekben a nehéz hónapokban szépen helyt álltunk. 
Az önkormányzat dolgozói vastagon kivették a részüket 

a járványhelyzet kezeléséből. A doktornő türelmesen, az 
egészségügyben dolgozók áldozatosan tették a dolgukat. A 
tanyagondnokaink, a konyha vagy az óvoda dolgozói gon-
doskodtak a lakosság, a gyerekek ellátásáról. Az ebédhor-
dásban még én is többször részt vettem. És a hivatali ügyin-
tézés is folyamatos volt. Köszönöm a munkájukat.

A képviselőtársaimnak is köszönetet mondok az együtt-
működésért. Amikor szükség volt a közös bölcsességre, 
szinte mindig teljes egyetértésben tudtunk dönteni, az or-
vosi lakás közbeszerzése talán az egyetlen kivétel. Illetve 
hónapokon keresztül egyedül, nagyobb felelősséggel kellett 
irányítanom az önkormányzatot, de akkor is igyekeztem tá-
jékoztatni a képviselőket minden fontos kérdésről.

És összességében, én úgy ítélem meg, a lakosság is jól 
vizsgázott fegyelemből. A kijárási vagy a vásárlási korláto-
zásokat betartják a kocsériak. Lassan, de megértettük, hogy 
a maszkviselésnek mi a szerepe. Sokáig elkerülte a falut a ví-
rus, de az utóbbi hetekben már sajnos egyre több a pozitív 
teszt, a karantén.

(cikkünk a 3. oldalon folytatódik)
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Anyakönyvi hírek
2020. november 15 – december 10.

Házasságkötés

Horvát Tibor és Kosdi-Berényi Erzsébet Katalin
Máté Zoltán és Bózsik Melinda Petra
Várkonyi Tibor és Kiséri Ágnes
Mészáros Zoltán és Kornyik Ágnes

Halálozás
Mondok Károly (1944.)
Vincze Mihály (1925.)

Tisztelt Kocséri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége  

(Kocsér, Szent István tér 1.) 
2020. december 21-től 2021. január 3-ig

 igazgatási szünet miatt zárva tart,  
az ügyfélfogadás szünetel.

Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk  
az alábbiak szerint:

Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034
Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/323-1812
Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2021. január 4.

dr. Bicskei Krisztina jegyző

Kocséri naptár
Örömmel értesítem a la-
kosságot, hogy elkészült 
Kocsér község 2021. évi 
falinaptára. A naptár 
csodaszép kocséri fotó-
kat tartalmaz, melyet a 
kocséri amatőr fotósok 
képeiből állítottunk ösz-
sze.

900,- Ft-ért megvásá-
rolható a következő üz-
letekben: 
•  Galgóczi Csemege 

Élelmiszer Bolt
• Iparcikk Bolt
• Nemzeti Dohánybolt
• Kaszap Tüzép
•  Szilvi Zöldség-Gyü-

mölcs. 
A teljes bevételt 2021-ben a parkban lévő játszótér felújítására for-
dítjuk. 

Hriagyel Csaba polgármester

Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő 

Alapítvány hírei
Az alapítvány kuratóriumának őszi 
ülésén 14 tehetséges kocséri di-
ák pályázatát részesítette kedvező 
elbírálásban. Ebben a tanévben a 
középiskolások 40.000,- Ft/tanév, 
az egyetemisták 60.000,- Ft/tanév 
támogatásban részesülnek. Ezúton 
is sok sikert, eredményes tanulmá-
nyokat kívánunk nekik!

A 2020/2021. tanévben támogatásban részesült diákok:
Bagi Leila Arany J. Ref. Gimn. Nagykőrös 1. évfolyam
Barta Szilád Arany J. Ref. Gimn. Nagykőrös 9. évfolyam
Béres-Deák Orsolya  Ceglédi SZC Közgazd. és Inf. Szakgimn. 

11. évfolyam
Gévai Levente  Piarista Gimnázium Kecskemét 

11. évfolyam
Kovács Máté  Arany J. Ref. Gimnázium, Nagykőrös 

10. évfolyam
Mészáros Martin  Arany J. Ref. Gimnázium, Nagykőrös 

9. évfolyam
Nagy Tímea  Kecskeméti SzC Tiszakécske Kiss B. SzkI 

10. évfolyam
Ország Tamás Piarista Gimn. Kecskemét 10. évfolyam
Béres-Deák Bence  Neumann János Egy. Műsz. és Inf. Kar 

Kecskemét IV. évfolyam
Gévai Eszter SZTE Mérnöki Kar I. évfolyam
Laczi Liza  Neumann János Egy. Pénzügy és Számvitel 

Alapszak I. évfolyam
Vágó Krisztina  SZTE Pénzügy és Számvitel – Alapképzés 

I. évfolyam
Venyingi Fanni BME Villamosmérnöki Kar I. évfolyam
Vikor Enikő  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Pszichológia III. évfolyam

A nyertes pályázók többségét évek óta segíti alapítványunk, és 
örömmel látjuk folyamatos, kimagasló tanulmányi eredményüket. 
Természetesen támogató tevékenységünk nem valósulhatna meg 
az Önök segítsége nélkül, ezért köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni önzetlen adományaikért.
Továbbá köszönjük azoknak jószándékú adózóknak a támogatá-
sát is, akik 2020-ban adójuk 1%-ával járultak hozzá az alapítvány 
eredményes munkájához.
Mindannyiuknak hálásan köszönjük!

A tehetséges fiatalok folyamatos támogatásának érdekében tisz-
telettel kérjük a Kocséri Híradó olvasóit, hogy lehetőségükhöz 
méreten segítsék munkánkat, a jelen lapszámhoz ezért egy csek-
ket is mellékeltünk. A legkisebb összegű felajánlást is jó szívvel 
fogadjuk:

Számlaszámunk: Pátria Takarékszövetkezet  
65100383-10300040-0000000
Adószámunk: 18662089-1-13

„Segítsenek, hogy segíthessünk!”
Az Alapítvány Kuratóriuma
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(folytatás az 1. oldalról)
– Ebben a felbolydult, de ugyanakkor lelassult világban 

milyen területen sikerült előre lépni?
– Nemcsak a mindennapi életünk lassult le, de a hivatalok 

ügyintézése is. Ez nyilván lelassított minden folyamatot. Pél-
daként hadd mondjam el, a tanyagondnoki autó történetét. A 
pályázat még az előző ciklusban indult. A kedvező döntésnek 
nagyon örültünk, de aztán kiderült, hogy az a fővárosi kereske-
dés, amelyikkel előzetes megállapodásunk volt, kisebb felsze-
reltségű járművet akar adni. Akkor, ezt már én intéztem, meg-
kerestem egy kecskeméti kereskedést, ahol sikerült magasabb 
felszereltségű autót előjegyeztetni. Aztán néhány hét múlva 
kiderült, hogy mégsem tudják leszállítani. Ekkor már márkát 
is váltottam, és hosszas tárgyalás után egyeztem meg a Ford 
kereskedéssel. A támogató hatósággal közben folyamatosan 
tartani kellett a kapcsolatot, hogy előírásokat is betartsuk. Vé-
gül olyan extrákkal vettük meg az autót, amelyekről kezdetben 
szó sem volt: automata sebességváltó, állófűtés, de ami még 
fontosabb, hogy mozgássérültek szállítására is teljesen alkal-
mas. Lehet, hogy ez csak egy évben néhányszor kell, de annak 
a családnak akkor ez majd óriási segítség lesz, hogy a kerekes-
székkel is tudnak utazni vele. Semmi sem pottyan az ölünkbe.

És hasonlókról tudnék beszámolni az orvosi lakás építése, a 
minibölcsőde kialakítása vagy a külterületi útépítés kapcsán is. 
Persze a lakosság csak azt tapasztalja, hogy már régen beígér-
tünk valamit, és nem történik semmi. És értem én a türelmet-
lenséget, de általában komoly tárgyalások, engedélyeztetések 
zajlanak a háttérben, és ezeken a tárgyalásokon minden ideg-
szálammal arra törekszem, hogy minél jobb feltételeket érjünk 
el Kocsér számára. Egy projektet sem csavart ki a kezünkből a 
vírus, de lassabban haladunk, mint terveztük, az biztos. 

De például a IV. dűlőben már zajlik az útépítés, azt is több-
ször kellett újratárgyalnom, és remélem, a végeredmény iga-
zol majd minket.

– A község költségvetését hogy érintette a járványhelyzet?
– A kormányzat elvonta a súlyadót, mint bevételt, ennek 

nyilván nem örülünk, de tudomásul vettük, és szerencsére 
nem rendíti meg a költségvetésünket, az továbbra is kiegyen-
súlyozott, megnyugtató. A járvány miatt fellépő többletkiadá-
sokat (üzemanyag, fertőtlenítő szerek, stb.) is tudtuk kezelni. 

– Az első teljes éve volt ez polgármesterként, mivel elége-
dett leginkább?

- A munkahelyteremtés apró eredményeire büszke vagyok, 
a Brenda Optics megtelepedésében személyesen is közre-

működtem. De nagy örömmel figyelem, és lehetőség szerint 
pártolom a helyi kisvállalkozókat is, legyen az vendéglátás, 
mezőgazdaság, építőipar vagy fémfeldolgozás. Örülök, hogy 
egyre több kocséri fiatal itt képzeli el a jövőjét. A község lé-
lekszáma emelkedik, rég volt ilyen! A falusi CSOK-ot is több 
család ki tudta használni. 

És vannak apró örömök is, felállítottuk a trianoni emlék-
követ, a Kocséri Híradóból újra havilapot csináltunk, jelen 
vagyunk a közösségi oldalakon, ősszel remek foglalkozások 
zajlottak a múzeumban, a futófesztivált is csak sikerült meg-
tartanunk, vagy itt ez a remek naptár. Szinte rácsodálkozik az 
ember, hogy milyen szép helyen is élünk.

– Milyen tervekkel készül még szebbé tenni?
– Az biztos, hogy az egyik legbosszantóbb körülményen 

sikerül majd javítani, a Nagykőrös-Kocsér út egy szakaszát 
fel fogják márciusban újítani. Ez már biztos. Nyertünk támo-
gatást a Jókai utcai szolgálati lakások részleges felújítására, a 
nyílászárók cseréjére is. A szennyvízügyben is komoly lépé-
sek történtek a háttérben, de erről még konkrétumokat hadd 
ne mondjak.

És ha túlleszünk a járványon, a közösségi élet, a tömegsport 
felélénkítése is feltett szándékom. Bővíteni szeretném a spor-
tolási lehetőségek és a közösségi programok kínálatát is.

– Azt jól érezzük, hogy mennyi mindent elvett tőlünk a ví-
rus, ballagást, nyaralást, síelést, szalagavatót, kinek mit. De 
van-e olyan, amit a vírusnak köszönhetünk?

– Hát, polgármesterként nem hiszem, hogy tudnék ilyet mon-
dani. De magánemberként talán. Nyilván kevesebbet utazunk, 
kevesebb a külső inger, nincs külföldi utazás, nincs az a felfo-
kozott ünnepi bevásárlás. De ha jól gazdálkodunk az időnkkel, 
talán több jut belőle a családra. A közeli értékekre. Én példá-
ul nagyon szeretek sétálni a határban, a dűlőutakon. Gombát 
szedni eső után, egyedül is, vagy a barátokkal. Vasárnap dél-
után kártyázni egyet, közben felidézni régi emlékeket, jókat be-
szélgetni. Talán a járványban egy kicsit jobban megbecsüljük 
azt, ami körülvesz minket. A családot, a barátokat, a békességet.

– Csendesebbnek ígérkezik a karácsony is. Milyen gyerek-
kori emlékek, szokások jutnak eszébe a karácsony kapcsán?

– Ugye én voltam a legkisebb gyerek a családban, és édes-
anyámmal mi díszítettük fel fát. Csak azt nem értettem sose, 
hogy hogy tűnnek el a szaloncukrok már másnapra. Annyi-
szor ért csalódás, bontom ki a szaloncukrot, aztán csak egy 
másik cukrospapír volt belecsomagolva. Nagyon ügyesek vol-
tak a bátyáim! Évtizedek távlatából már csak mosolygok rajta, 
de akkor belefájdult a szívem.

Remélem, a 2021-es év nem ilyen lesz. Nemcsak a csoma-
golása lesz csillogó, de tartalmas is lesz! Mint egy jó karácso-
nyi töltött káposzta! Ahogy édesanyám csinálta.

Sajnálom, hogy személyesen nem tudok áldott ünnepe-
ket kívánni, sajnálom, hogy elmarad az idősek karácsonya, 
meg az adventi borozgatás itt a téren, tavaly is olyan jól sike-
rült! Így most csak így az újságon keresztül kívánok minden 
kocséri lakosnak, idősnek, fiatalnak, régi barátnak és idén 
beköltözőknek egyaránt boldog karácsonyt és eredményes, 
vírustól szabadító új esztendőt!

KH
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Az elektromos áram a beleszületetteknek oly természetes, mint 
a jó ivóvíz, a burkolt út, járda stb. De bizony, aki megélte a petróle-
umos világítás nyűgjeit, annak ez az esemény – 1960-ban minden 
kocséri igénylő lakásában kigyulladt a villanyvilágítás – korszak-
váltó jelentőségű volt, pedig a legtöbb kocséri lakásban csak 1-2 
izzó és konnektor került kiépítésre. Igaz, akkor többre nem volt 
szükség, hiszen nem voltak villamos eszközök, berendezések. Az 
első közvilágítási lámpát 1935. június 27-én este 8 órakor gyújtot-
ták meg a hősök szobra mellett, amely egy 1000 lux (gyertyafény) 
nagyságú „gázlámpa” volt. Korábban is voltak próbálkozások a te-
lepülés áramellátására, hiszen Molnár János ma is álló „malom” 
épületében egy 80 lóerős dízelmotor hajtotta az áramfejlesztőt, 
amely 1947-től 1951-ig üzemelt. Két nagykőrösi villanyszerelő: 
Dudás Béla és Kellerman Lajos bevonásával megindult a község 
központi részének villamosítása. Az országos hálózatba 1951-ben 
kapcsolták be a falut, ekkor építették meg a központon az első 
transzformátort. Az első időkben az utcai világítás csak este 10-11 
óráig – az évszakok függvényében – működött, ezek minden má-
sodik oszlopon egy–egy 40W-os izzóval és egy kis lemez tányérral 
a tetején. Lehet, hogy ekkor alakult ki a helyi mondás, amelyet in-
duláskor hangoztattak a hazasietők „Induljunk! Még a világossal 
haza érjünk”.

A települési díszvilágítás korszaka Kocséron az 1980-as években 
a közvilágítás korszerűsítését követően indult el, a Petőfi Szövetke-
zet és a helyi villanyszerelők közreműködésével. Ekkor egy hosszú 

MT kábelre foglalatokat csatlakoztattak és színes égőket csavartak, 
ezeket aggatták fel a telefonoszlopokra és a parkban lévő fák ágai-
ra. Ez a maga idejében sorra megelőzte a környező települések ha-
sonló kezdeményezéseit.

A nehezen beszerezhető színes izzók, a problémás telepítés, a 
sok hibás foglalat – hiszen minden vízkeresztkor le is kellet szed-
ni, amit abban az időben a vasabroncsos tűzoltó létráról oldották 
meg – szükségessé tette a teljes lecserélését. A technikai fejlődésé-
vel a gyengeáramú kültéri fenyőfa izzósorokat átugorva ma már 
ledekből álló díszvilágítás biztosítja az ünnepi hangulat alapját a 
település központjában.

Kocsér Község Önkormányzata minden évben bővíti a meglévő 
dekorációs fényfüzéreket, megvásárolva a legújabb és energiataka-
rékos berendezéseket.

A fényvárás ünnepére készülve

Villamosítástól a díszvilágításig
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A telepítés egyszerűsítésére a közvilágítási oszlopokon csatla-
kozódobozokat épített ki Naszvadi András DÉMÁSZ partner, így 
egy dugvillával lehet csatlakoztatni a különböző világítási eszkö-
zöket. A több száz méteres fénysor és több mint húsz karácsonyi 
fény évenkénti fel- és leszerelést az település tanyagondnokai: Tóth 
Ferenc és Tóthné Héda Mária a közfoglalkoztatottak segítségével 
végzik.

Most a várakozás heteiben meg kell említeni a parkban lévő ad-
venti koszorú installációt, amely egy kúszótuja bokor feldíszítésé-
vel és négy „gyertya” elhelyezésével válik igazán ünnepváróvá.

 Ebben az időszakban készülünk a fény születésére. Várjuk, hogy 
megszülessen a fény és a remény, hogy tavasszal lesz feltámadás, a 
fény legyőzi a sötétséget. Így mi is minden évben FÉNYVÁRÁST 
tartunk. Áldott békés karácsonyt!

Utasi Imre

2021. január 1-től tilos az avarégetés
Jövő évtől országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A módosítás célja a levegő minőségének javí-
tása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás 
van folyamatban Magyarország ellen.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az 
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.

dr. Bicskei Krisztina jegyző

! !
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A d j o n  a z  Ú r i s t e n !
Nagyon nem ildomos most házról házra járni, sem a Művelődé-
si Házban gyülekezni, de még a templomban is csak módjával 
illik most a kis Jézus születését várni...

Ezért az idén csak régmúlt és alig múlt betlehemesek képeivel 
kívánunk minden kocséri családnak, egykori és mostani 

diáknak, minden nyugdíjas tanítónak és lelkesen dolgozó 
pedagógusnak áldott karácsonyi ünnepeket és vírusmentes, 

boldogabb új esztendőt!

Tündérkerti hírek
Az adventi hetek, a Mikulás-várás, a ka-

rácsony-várás egyik legjelentősebb idősza-
kunk az év során.

A Mikulás ebben az évben rendhagyó 
módon látogatott el az óvodába. Mivel „éj-
szaka érkezett”, a gyerekeknek szánt aján-
dékokat az ablakokban hagyta egy-egy 
levél kíséretében. Bár a várva-várt, meg-
szokott találkozás elmaradt, így is min-
denki nagyon örült a csomagoknak, s a 
levélnek. Az ajándékokon kívül a gyerekek 
örömére az óvó nénik egy meseelőadással 

is kedveskedtek, melyből kiderült, hogyan 
várták az erdei állatok a Mikulást.

Az adventi várakozás, készülődés meg-
hitt pillanatai mellett lázas tevékenység is 
folyik a csoportokban. Készülnek a kará-

csonyi dekorációk, apró ajándékok, az óvo-
da épületét körbe lengi a karácsony jelleg-
zetes illata, a mézeskalács illat. Egy kicsivel 
többet foglalkozunk a szeretettel, a család-
dal, az otthon melegével. 

A Kocséri Híradó minden kedves olvasó-
jának áldott, békés, egészségben gazdag,  
boldog karácsonyt kívánnak a Tündér-

kert Óvoda dolgozói és kis lakói!
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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.

2021. január 4–8-ig 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Lencseleves Lebbencsleves Fahéjas almaleves Tojásleves Húsleves

Mákos tészta Baboshús Bácskai rizseshús, 
almapaprika Bolognai spagetti Fűszervajas csirkemell, 

majonézes burgonya

2021. január 11–15-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Sárgaborsó leves Kertész leves Paraszt nokedli leves Pecsenyeleves Tarhonyaleves
Öreglebbencs, 
almapaprika

Rakott burgonya, 
csemegeuborka

Csirke rizottó reszelt 
sajt Prézlis tészta, lekvár Csirkemell tejfölös bun

dában, gyümölcsmártás

2021. január 18-22-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Csontleves Zöldbableves Pulykagulyás Tavaszi zöldségleves Meggyleves
Székelykáposzta,

tejföl
Sertés pörkölt,  
tészta, cékla

Tejbegríz, kakaó 
szórat

Pirított csirkemell, gom
bamártás, párolt rizs

Rántott hal, burgonya
püré, körte befőtt

2021. január 25-29-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásleves Májgombócleves Babgulyás Gombaleves Karfiol leves

Milánói makaróni Kelkáposzta főzelék, 
sült virsli Vargabéles Brassói aprópecse

nye, csemegeuborka
Majoránnás pulyka 

tokány, tészta

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.
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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.

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


