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Interjú Hriagyel Csaba polgármesterrel
December van, délelőtt, és hétfői lendülettel jön be a hivatal
épületébe Hriagyel Csaba polgármester úr, pont a megbeszélt
időben.

– Szeretem a pontosságot, ezt már az itt dolgozó kolléganők is tudják – mondja mosolyogva.
– Beindult már az élet így hétfő délelőtt?
– Igen, az orvosi lakásnál volt bejárás, onnan jövök. Jól
haladunk, bár nem lesz átadás az idén, csak majd tavasszal.
Akkor tartunk majd egy bejárást a lakosságnak is. Sok érdekes, innovatív megoldás van az épületben, érdemes megnézni.

rendelőben. Azt azonban tudni kell, hogy központi rendelkezések írják elő, hogy mit lehet, mit szabad tenni. Mondok
egy példát, ha az orvosi rendelőben tesztelés történik, és az
pozitív, akkor két órára be kellene zárni a rendelőt. Ezt tudja
a doktornő azzal elkerülni, hogy egy külső helyiségben végzi a tesztelést. De az óvodai karantént sem mi rendeltük el
Kocséron, hanem a hatóságok.
– A járványhelyzet mennyire fékezte meg az önkormányzat fejlesztéseit?
– Az egész évet tekintve szerintem nem az látszik, hogy fékeztünk volna. A Kőrösre vezető út egyik szakasza elkészült,
a másik folyamatban van. Óriási dolog ez. Az itt kitermelt
földet a dűlőutak javítására fordítottuk. És itt is megköszönöm a sok segítséget ebben Csák Zolinak, Molnár Ferinek,
aki napokon át dolgoztak a gépeikkel a dűlőutakon. Nagyon
jó érzés megtapasztalni, hogy van segítő szándék a közös
ügyekben. Vikartóczki Józsi villanyszerelő vagy Tóth Jóska
faesztergályos is a segítségünkre volt már sok kis dologban,
vagy Dér Gábor nagyon sok fát adott az önkormányzatnak,
amivel fűteni tudunk. és elnézést, de sokakat biztos ki is
hagytam a felsorolásból.
Írásunk a 2. oldalon folytatódik
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Egyházi hírek
– Egy éve szinte megdermedt az ország ilyenkor a járványtól. Most kisebb korlátozások vannak, milyen a járványhelyzet Kocséron?
– Az oltási akcióhét nagyon sikeres a doktornő elmondása
szerint. A harmadik oltást sokan veszik fel, de első oltások is
vannak. Engem is elért a vírus az ősszel, meg is viselt, de be
vagyunk oltva, és átvészeltük. Sajnos, a központból nem kapunk mindig naprakész adatokat, és kocséri áldozata is van
már a járványnak. Biztos sokan tapasztalták, hogy vontatottabb, kicsit lassabb az ügyintézés a hivatalban vagy az orvosi
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Folytatás az első oldalról.

Aztán építettünk egy sportpályát az iskolaudvarra a nyáron, gumiborítással, palánkkal. A mi gyerekkorunkban még
a betonpályának is hogy örültünk. Jól halad az orvosi szolgálati lakás építése. Azon vagyok, hogy ezekbe a beruházásokba minél több kocséri szakembert tudjak bevonni, Oláh
Jani, Deák Attila festőként, Mészáros Attiláék az ácsmunkát
csinálták, Gór-Nagy Ferenc az ablakokat gyártotta le.
– Mondhatnánk egy másik névsort is: Varga Miklós énekes, Csuja Imre színművész, Csík János zenész. Neves vendégek fordultak meg az év során Kocséron, minek köszönhető ez a kulturális lendület?
– A Covid-járvány ellenére szerintem is sok esemény volt
Kocséron, még ha mondjuk a hagyományos disznóvágást le
is kellett fújnunk. Nagy szerepe van ebben a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítványnak is, amelyet több mint húsz
éve alapított dr. Rozsnyói Ferenc. Azt hiszem, ő is büszke
lenne ezekre az eseményekre. Olyan művészeket láthatunk
Kocséron, akikért eddig legalább Nagykőrösig, vagy inkább
Kecskemétig, Pestig kellett utazni.
Most Bodnár András az alapítvány elnöke. Alapítványként
könnyebben tudnak pályázni támogatásra, így lehet neves
vendégeket hívni. De az iskola tüzércsapata is így tudott kirándulni, eszközöket vásárolni, vagy így tudták a betlehemet
is felújítani. Persze a szervezésben sokszor az önkormányzat
is ott van, segítünk, hiszen ez is a lakosságért van.
– A lakosságot igyekszik az önkormányzat egyre több
csatornán keresztül is elérni. Megéri erre ennyi energiát
áldozni?
– Mindenképpen. Persze, kicsi falu vagyunk, és a személyes ismeretség a legjobb, egy jó beszélgetés, de tudomásul
kell venni, hogy digitális világban élünk. Megújítottuk a
honlapunkat, felélénkítettük a facebook-oldalunkat, és elindítottuk az applikációt. Igyekszünk naprakészek lenni. Ebben nagy segítségemre van Kupor Tamás, az iskola informatikatanára, lelkes és ért hozzá.
És az a legjobb szerintem, ha ezek a digitális eszközök
nem helyettesítik, hanem sűrítik a személyes találkozásokat.
Ezért találtuk ki az adventi ablakos akciót is. Neten kellett jelentkezni, a kódolás is digitális, de a találkozás az ablak alatt,
a vendéglátás, finom tea, az igazi!
– Melyik volt az év három legörömtelibb pillanata?
– Ennél sokkal több örömteli pillanat volt, szerencsére.
Úgyhogy hadd gondolkodjam ezen egy kicsit. Mondjuk a
beszélgetés Csuja Imrével, az egyszer biztos. Nekem régóta
nagy kedvencem, az ország egyik legnépszerűbb színészét sikerült elhozni Kocsérra, és elég sokan össze is jöttünk. Egy
nagyon komoly műsor után sikerült talán egy jót beszélgetnünk. Izgultam előtte, mert ilyen szerepben én még nem voltam. Aztán az útépítés mindenképp ide kívánkozik. És nem
is csak az átadás pillanata, hanem az az időszak végig szinte
egy extázis volt. 30-40 éve ilyen komoly felújítás nem volt a
kőrösi úton. Sok munkával járt, sok egyeztetéssel, de végig
örömteli volt. És nekem öröm ide bejönni dolgozni is, legyen
ez a harmadik. Bár ez sok kis örömteli pillanat, szinte min-
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den reggel. És azért az is örömteli, hogy sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy minden kolléganőnek, dolgozónak, itt a hivatalban és az önkormányzati intézményeknél is sikerült egy
komoly karácsonyi juttatást, szinte 13. havi fizetést adnunk.
– Melyik volt a legkeserűbb pillanat, ha volt egyáltalán?
– Az utolsó testületi ülésen a képviselő-testület nem szavazta meg az előterjesztést, amely alapján nekem is lett volna
karácsonyi juttatás. Ez rendkívül rosszul esett. És félreértés
ne essék, nem is az anyagi vonzata miatt, ha az lett volna a
fő kérdés, hát felemelem a kezem, és szavazok, akkor meglett
volna a többség, de ezt elvből nem tettem. De az váratlanul
ért, hogy három képviselőnő szerint nem voltam rá érdemes. Egyikük anyagi okokra hivatkozott, pedig csak fél havi
juttatásról folyt a vita, másikuk azt mondta, hogy a kommunikáció, a tájékoztatás volt hiányos az év során.
A választás után sokan azt mondták, hogy megosztjuk a
falut. Én két éven át úgy dolgoztam, hogy felejtsük el ellentéteket, temessük be az árkokat. Úgy éreztem, sikerült is. Én
mindenkinek igyekszem segíteni, aki hozzám fordul, nem
nézem, hogy kinek a csapatába tartozik. A testületi üléséken
is többnyire egyetértően szavazunk. Ezért lepett meg az elutasítás. És nem tagadom, jólesett, hogy sokan megállítottak
a faluban, hogy értetlenül fogadták a szavazást. De lépjünk
túl rajta, én teszem a dolgom. Ezután is nyugodtan állítson
meg bárki a faluban, ha tudunk, segítünk.
– A 2022-es évnek melyek lesznek a legfőbb feladatai?
– Vannak áthúzódó beruházások, ilyen az orvosi szolgálati
lakás befejezése, illetve a rendőrségi épületben lévő szolgálati lakások felújítása. Aztán óvodakerítést is kicseréljük. A
bölcsőde kialakítására kilátásban van egy újabb forrás, azzal
már bele lehet vágni, a Faluházban fogunk kialakítani egy
bölcsődét. A játszóteret is szeretnénk felújítani. A csatornahálózat kiépítése lenne talán a legfontosabb, de ebben sajnos
nincs előrelépés, nincs új információ. A fogorvosi rendelőbe röntgengépet tervezünk beszerezni, és a falu szélén a
sportpálya állapotán, környékén, is szeretnék javítani. Tényi
Andrást, Nagykőrös város főépítészét kértem meg, hogy
tervezze meg, az új iskola épületéből hogyan tudnánk egy
jó közösségi épületet, egy művelődési központot kialakítani. Az emeleten lenne egy nagyterem, színpadtechnikával, a
földszinten kisebb helyiségek klubfoglalkozásokra, büfével.
A képviselő-testület előtt mutatta be a terveit, és itt nem volt
ellenvélemény, mindenkinek tetszett a koncepció. Fogunk
építeni két fedett buszmegállót is, a Jókai utcához és a Szabadság utca végéhez, hogy ne ázzanak, akik a buszra várnak.
Ezt is helyi vállalkozóval szeretném elkészíttetni, Pálinkás
Gergő már dolgozik a terveken. Elképzeléseink tehát vannak
bőven, remélem, a tavaszi választások után sem törik meg
a lendület. A Magyar Falu Programnak januárban jönnek
újabb kiírásai, figyeljük a lehetőségeket.
De addig is kívánok minden kocséri lakosnak, minden elszármazottnak áldott ünnepeket és békés, derűs új esztendőt! A karácsonyi eseményeinkre szeretettel várunk mindenkit, és addig is keressék a világító adventi ablakokat! És
töltsék le a telefonjukra az alkalmazást, higgyék el, érdemes!
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Karácsonyi támogatás
Kocsér Község Önkormányzata egész évben támogatja a rászoruló családokat, időseket. A jövedelmi viszonyok alapján
rendszeres települési támogatás, rendszeres gyerekvédelmi
kedvezmény – a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok –, rendkívüli települési támogatás –
egyszeri segély, temetési segély – formájában.
Karácsonyhoz közeledve erre még nagyobb hangsúlyt, figyelmet fordítunk.
Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális keret felosztásáról az alábbiak szerint döntött:
– minden 70. életévüket betöltött kocséri (állandó lakóhel�lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő) lakosok egyszeri 10.000 Ft támogatásban részesülnek
– minden 18. életévét be nem töltött kocséri (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő) gyermekek egyszeri 5.000 Ft támogatásban részesülnek. A 16 év feletti kiskorúak esetében
további feltétel a tanulói jogviszony igazolása.
A járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva, a támogatásra jogosultak postai úton fogják a nekik járó összeget megkapni.
Ezúton kívánunk minden érintettnek békés és áldott ünnepeket. Fogadják jó szívvel az önkormányzat kis segítségét.
Hriagyel Csaba
dr. Bicskei Krisztina
polgármesterjegyző

Tisztelt Kocséri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége (Kocsér, Szent István tér 1.)
2021. december 20-tól 2021. december 31-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: 2022. január 3.
dr. Bicskei Krisztina jegyző
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Születések

Lovas Zalán Nimród (Lovas Gábor és Lovas Gáborné
Máté Terézia)

Haláleset:

Hriagyel Balázsné (szül.: Szélesi Jolán, 1930.)
Jónás Istvánné (szül.: Kis Mária, 1920.)
Kása Lászlóné (szül.: Simonyi Mária, 1955.)
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Egyházi hírek
Ministránsok

November 21-én, Krisztus király ünnepén új ministránsok
kezdték meg szolgálatukat Hernádi László plébános atya mellett.
A szolgálatra Nagy István diakónus készítette fel a jelentkezőket.
Így népes asszisztencia közreműködött a szentmise során: Sipos
Jázmin, Ország Katalin, Mészáros Dóra, Magyar Fruzsina, Ádám
Zsanett, Pintér Petra, Ország Tamás.

Szent Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje őrizze lelkületüket,
s adjon kitartást számukra.

Urnafal épül

A régi, elbontott ravatalozó helyén urnafal épül a kocséri temetőben. A megvalósításra több mint 4,5 millió Ft pályázati forrást
nyert a katolikus egyházközség, a kocséri temető kezelője. Decemberben aláírták az elöljárók a szerződést a kivitelezővel. Az időjárástól függően, de hamarosan megkezdődnek a munkálatok. A
2 db íves kialakítású urnafalon 40 fülke, köztük 8 páros kerül majd
kialakításra, valamint térburkolatot is kap a terület.

Egyházadó

Decemberben hivatali időben még be lehet még fizetni a plébánián a 2021. évi önkéntes egyházi hozzájárulást, vagy ahogy emlegetni szokás az egyházadót. A hozzájárulás önkéntes, mértékét
sem szabályozza előírás, mindenki a lelkiismerete, a szándéka szerint járulhat hozzá az egyház működéséhez. Annyit talán érdemes
tudni, hogy a befizetett összeg helyben, Kocséron kerül felhasználásra, a helyi egyházközségi feladatok ellátást (templom, plébánia
fenntartása, temető), támogatja az, aki befizeti a hozzájárulást. A
befizetés megtehető átutalással is a Takarékbank Zrt-nél vezetett
65100383-10100060-00000000 számlaszámra.
Isten áldja a jólelkű adományozókat!

Ügyfélfogadás a plébánián
Hernádi László plébános – szerda 9:00 – 12:00
Sipos Józsefné hivatalvezető – kedd és csütörtök 9:00 – 11:00

Már a világhálón is

Megkezdte működését a Kocséri Katolikus Egyházközség közösségi oldala. Az egyházi eseményekről, rendezvényekről, katolikus
hírekről már a facebook-on is értesülhet. Keresse, kövesse!

Ünnepi miserend

dec. 24. péntek 22:00 „éjféli” mise
dec. 25. szombat 11:00 karácsony
dec. 26. szombat 11:00 karácsony
dec. 31. péntek 16:00 háladó szentmise
jan. 1. szombat 11:00 újév
A járványhelyzet miatt maszk viselése kötelező.
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Kocséri
falinaptár
Elkészült a 2022-es kocséri falinaptár,
ami megvásárolható a helyi üzletekben
900 Ft-os áron. Reméljük, sok helyi és
vidéki lakásban, vagy akár a karácsonyfa
alatt megtalálható lesz az A/3-as méretű, színes, spirálozott igényes kiadvány.
Ízelítőül megmutatjuk a jövő évi naptár
fotóit, amelyeket Kasza Csaba Lászlóné,
Kupor Tamás, Rudi Petitjean, Tajti Zsanett és Utassy György képeiből állítottunk össze.

Kocséri Híradó
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Adventi áhítat

5

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás?

December 6-án, hétfőn nemcsak a templomba, de az osztálytermekbe is bekopogott az öreg Mikulás. Igaz, olykor elég ifjúnak mutatkozott, de a nagy szakálla mögül jóságosan mosolygott mindenkire.

Advent minden hétfő
délelőttjén egy kis hétkezdő áhítatra vonultak
át az iskolások a templomba. Nagy István diakónus gyújtotta meg a
koszorú gyertyáit, prédikációja után pedig egyegy kis diákcsoport hol az
advent titkaiba, hol Szent
Miklós életébe nyújtott
betekintést.
December 6-án még a
Mikulás is megjelent a
templomban!

Tempó, Mikulás, tempó!

Maszkban, de mosolyogva!
Novemberben a
korlátozások ellenére folytatódott
a Lázár Ervin Program.
A 6.-osok a Fővárosi
Nagycirkusz Csillagtánc című produkcióját nézték meg
Tajtiné Kasza Anikó
osztályfőnökkel.

December 6-án a Mikulás közvetítésével nemcsak édességcsomagot, de az autósportot bemutató Tempó évkönyvet is
kaptak a kocséri felső tagozatos gyerekek! Az évkönyv kiadója,
szerkesztője a kocséri származású újságíró, Budai Ferenc, aki jó
szívvel hozott az értékes kiadványokból egykori iskolájába. A
gyerekek nagy örömmel fogadták az ajándékot, meglepődve és
büszkén hallották, hogy az egyik szerző kocséri, és érdeklődéssel várják Budai Ferenc őszre tervezett látogatását.

Talán a Mikulás küldte, talán nem...

Az 5. osztályosok a Kecskeméti Katona József Színházban
A jegesmedve
szerelMese című
előadást látták
Nagy István osztályfőnök társaságában.

Hogy ki küldte, nem is számít, fontos a tény: az, hogy december
elején az 1. osztályba új tábla érkezett! A régi, repedezett, olajzöld
fatábla átadta helyét egy korszerű, csillogásmentes, tükörsima táblának, amelyre Juhász Anikó néni és a gyerekek is örömmel kanyarítják majd a betűket!
Jó tanulást, sok szép betűt, sok örömöt hozzá!
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Bemutatkozó

Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány
Alapítványunk 1998-ban alakult. Az alaptőkét az alapító
és a kuratóriumi tagok adták össze. Az alapító okiratban szereplő hivatalos adatok:
Alapító: Dr. Rozsnyói Ferenc (házoiorvos)
Kuratórium
Elnök: Hriagyel Csaba
Tagok: Galgóczi Gábor, Döme László, Benyus Dénes, Bodnár
András
Az alapítvány céljai: A község kulturális életének elősegítése, támogatása. A község közösségi tereinek szebbé, élhetőbbé tétele,
sportrendezvények, gyermekprogramok támogatása.

nyugdíjas karácsony támogatása (ebéd, fellépők), karácsonyi
koncert – Csík János és művésztársai, eszközök beszerzése,
melyekkel komfortosabbá tudjuk tenni a község rendezvényeit: nagy rendezvénysátor, 6 db szabadtéri gázüzemű melegítő gomba, karácsonyi díszkivilágítás bővítése, a park tujáinak feldíszítése.

Alapítványunk 1998 óta szoros együttműködésben dolgozik a mindenkori önkormányzattal. Tevékenységeink voltak:
pónifogathajtó verseny támogatása, díjak felajánlása; gyermeknapi programok szervezése; virágtartók kihelyezése, beültetése; óvodai úszásoktatás támogatása, hátrányos helyzetű
gyermekek segítése, karácsonyi díszkivilágítás elindítása, az
iskola néptáncosainak fellépő-ruha vásárlása, testvértelepülésekkel való kapcsolattartás ápolása, támogatása; a hagyományőrző disznóvágás elindítása.
Egy idő után úgy gondoltuk, hogy az alapítvány már jól ismert a lakosság körében, így csendben folytattuk tevékenységünket.
Tévedtünk.
Folyamatosan kopott ismertségünk. Így több mint egy éve
újra a nyilvánosság elé léptünk. Ezzel egyidőben a kuratórium is átalakult: Döme László elfoglaltsága miatt lemondott
tagságáról, Hriagyel Csaba munkahelyi összeférhetetlenség
miatt nem folytathatta kuratóriumi munkáját.

Az új kuratórium
Elnök: Bodnár András
Tagok: Benyus Dénes, Galgóczi Gábor, Gévai Imre,
Venyingi Zoltán
Az idén nagyobb összegű pályázatokat nyertünk, így valósulhattak meg a következő programok: Varga Miklós fellépése, Kutyakaparó Futófesztivál támogatása, Falusi Esték
sorozat – Csuja Imre verses estje, a betlehem felújítása, a

Nem csak az önkormányzattal, hanem működő civil szervezettel, a Kocséri Népkörrel is jó kapcsolatot alakítottunk
ki, és voltak közös rendezvényeik: Jász Települések Találkozója – ismeretterjesztő előadás Lehel kürtjéről, őshonos gyümölcsfák ültetése a múzeumkertben.
Közös pályázatot nyújtottunk be az iskola tüzércsapatának
támogatására Gévai Imre, a tüzércsapat vezetőjének szakmai
irányításával. A támogatás segítségével felszerelést tudtak
vásárolni, eljutottak táborozni, kirándulni, és szakmai kiadvány készül a témában.
További terveink: még szorosabbra fűzni a lakossággal a
kapcsolatot, az önkormányzattal és a Kocséri Népkörrel való együttműködés folytatása, az elhalasztott hagyományőrző
disznóvágás megtartása, a Falusi Esték rendezvénysorozat
folytatása, testvértelepülési kapcsolatok ápolása.

A Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány
nevében ezúton kívánunk áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet!
Bodnár András kuratóriumi elnök

Kocséri Híradó
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Tündérkerti hírek
Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a
közösséget éltetik. A Tündérkert óvodában nagy öröm a mikulásvárás, az ezzel járó készülődés. Az elmúlt napokban izgatott várakozás volt a gyermekek arcán. Mindenki „mikulás lázban égett”.
Énekeltünk, verseltünk, meséltünk, színeztünk, festettünk. Sok kis
apró ujjacska dolgozott. Elkészültek a mikulások, mikulás csizmák, zsákok, rénszarvasok melyek a csoportszobák, öltözők falát
díszítették. A gyerekek nagy izgalommal várták, hogy eljöjjön a
jóságos Mikulás bácsi.

Mivel a jó öreg a tavalyihoz hasonlóan az éj leple alatt érkezett,
a gyerekeknek szánt ajándékokat az ablakokban hagyta egy-egy
levél kíséretében. Bár a várva-várt találkozás elmaradt, így is mindenki nagyon örült a csomagoknak, s a levélnek. A meglepetések
sorozata ezzel még nem ért véget, mert az óvó nénik a mese világába varázsolták el a gyermekeket. Egy mesejelenettel készültek,
melynek címe A róka, mint Mikulás.

Az adventi időszak folytatásaként a karácsony meghitt hangulatát varázsoljuk mindennapjainkba. Az évek során kialakult hagyományainkat jelentősen átalakította a kialakult járványhelyzet,
melynek ellenére nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi biztonság
megteremtésére és fenntartására, a karácsony ünnepének előkészítésére. Ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat, gyertyát gyújtunk
az adventi koszorún, ajándékokat készítünk. Igyekszünk nyugodt,
szeretetteljes légkört teremteni, hogy a jelen helyzet ellenére is a
gyermekek számára ez egy felszabadult, örömteli időszak legyen.
Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
Devecsery László

Jön a Mikulás
A Mikulás gyorsan eljő
feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
Kövér puttony van a vállán,
hópihe ül a szakállán.
Mikor hozzád megérkezik,
cipőd sok-sok jóval telik.
Hull a hó, nézd, odakint,
a Mikulás néked int.

KRÓNIKA
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Népkör
Elérkezett az advent ideje, mint minden évben a Kocséri Népkör is
feldíszített karácsonyfáját a község parkjában.

Kocséri Híradó

90. születésnap
November 30-án töltötte be 90. életévét a településünkön
élő Ézsiás János. A jeles alkalomból Hriagyel Csaba polgármester köszöntötte az ünnepeltet és átadta Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt díszoklevelet.

A lelkes kis csapat jókedvűen, karácsonyi dalokat énekelve aggatta
fel a szebbnél szebb csillogó díszeket. A díszítés végén átmentünk
a megújult betlehemet is megtekinteni.
December 6-án a gyerekeket leptünk meg, Mikulás érkezett a
parkba.

Kocsér Község Önkormányzata és a település lakosainak
nevében kívánunk boldog születésnapot és további jó egészséget a szép kort megélt Jani bácsinak!

Gólyahír
Édességgel, pogácsával, lepte meg a Mikulás a gyerekeket, ők pedig, verssel, közös énekléssel köszöntötték a Mikulást.

A sok csillogó gyermekszem mindent elárult. Köszönjük Birkás
Sándor segítségét, hogy a Mikulás eljuthatott a gyerekekhez.
A Kocséri Népkör tagsága nevében kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt.
Bodnár Andrásné a Népkör elnöke

Lovas Zalán Nimród

Kocséri Híradó
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Nyugdíjas karácsony
Egy év kihagyással az idén december 10én ismét megrendezésre került a nyugdíjas
karácsony.
A részvétel regisztrációhoz kötött volt,
de nagy örömünkre, a több mint 140 regisztrált nyugdíjasból szinte mindenki el is
tudott jönni a tornacsarnokba.
A hangulatos délután Hriagyel Csaba
polgármester, Bodnár András, a Kocsér
Községért és Polgáraiért Alapítvány elnöke
és Földi László országgyűlési képviselő köszöntő szavaival kezdődött. Az ízletes ebéd
elfogyasztása után – melynek elkészítését
köszönjük a konyha dolgozóinak Tóth Éva
és Leblanc Győző operettműsorát láthattuk.
A délután végén nem csak lelkiekben
gazdagodva indult haza mindenki: az önkormányzat ajándékcsomaggal kedveskedett a résztvevőknek.
A rendezvény a Kocsér Községért és
Polgáraiért Alapítvány közreműködésével,
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség támogatásával valósulhatott meg. Köszönjük mindenki munkáját és
adományát, aki hozzájárult a rendezvény
sikeréhez: a kocséri önkormányzat dolgozói, a Kocséri Polgárőr Egyesület tagjai, a
konyha dolgozói, Revuczky Béla.
K.H.
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90. születésnap
November 24-én töltötte be 90. életévét a
településünkön élő idős Deák József. A jeles alkalomból Hriagyel Csaba polgármester
köszöntötte az ünnepeltet és átadta Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt díszoklevelet.
Kocsér Község Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog
születésnapot és további jó egészséget a szép
kort megélt Józsi bácsinak!

Előfizetői
felhívás

Aki elő kívánja fizetni 2022-re vidékre a Kocséri Híradót, az 2022. január 20-ig
megteheti azt az Önkormányzat számlaszámára való átutalással: Kocsér Község
Önkormányzata 11784009-15730318
Előfizetési díj vidékre: 1500 Ft (Ez kizárólag a tervezett tíz lapszám
postaköltsége, az újság mindenki számára ingyenes!)

JEGYZETTÖMB HELYETT

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
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687
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.

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
Szent István Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440
nyitva tartása
Hétfő
7.30-18.00
Kedd
7.30-12.00
Szerda
7.30-18.00
Csütörtök
7.30-17.30
Péntek
7.30-12.00
Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725
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

JEGYZETTÖMB HELYETT
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
Nagykőrös, 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.

ÉTLAP / HIRDETÉS
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2022. január 3–7-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Lencseleves
füstölt csülökkel

Szegedi gulyás

Grízgaluska leves

Brokkoli krémleves

Gyümölcsleves

Mákos tészta

Tejberizs
Erdei öntet

Zöldborsófőzelék
Csibefasírt

Sertés pörkölt
Pirított tarhonya

Disznótoros
Hagymás tört
burgonya

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Sárgaborsó leves

Pirított leves

Palócleves

Zöldségleves

Csikós tokány
tészta

Krumpli főzelék
Fasírt

Szilvásgombóc

Bolognai spagetti
Reszelt sajt

Fokhagyma
krémleves
Budapest ragu, rizs
Vitaminsaláta

ÉTLAP

2022. január 10–14-ig

2022. január 17–21-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Paradicsomleves

Borsós raguleves

Parasztnokedli leves

Fejtett bableves

Rizseshús
Almapaprika

Prézlis tészta
Sárgabarack dzsem

Rakott krumpli
Csemegeuborka

Tejbegríz
Kakaó szórat

Fahéjas szilvaleves
Sült pulykacomb
Krumplipüré
Vegyesvágott

2022. január 24–28-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Grízgaluska leves

Póréhagyma
krémleves

Pecsenyeleves

Hamisgulyás

Baboshús

Kolozsvári rakott
káposzta

Lekváros bukta

Rántott hal
Petrezselymes burgonya
Körte befőtt

Péntek

Tavaszi
zöldségleves
Bakonyi
húsgombóc
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 telefonszámon.

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

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 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.: 06-53/715-182 Keresek

megbízható vállalkozó brigádot. Erdő
gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany
szerelő, kőműves, festő, terület rendező,
kerítésszerelő vagyis egy univerzális
mindent tudó brigádot. Létezik még ilyen
brigád, vagy csak álmodozzak tovább?
Telefon 06-30/407-9351
Kocsér
községben
mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel házat
keresek. Tel.: 06-20-440-6643

Eladó karikázott tűzifa: nyár 1800 Ft/q,
Akác-nyárfa vegyesen 2500 Ft/q, keményfa 2800 Ft/q, vékony akác 3100 Ft/q, vastag akác 3400 Ft/q. Érd.: 06-20/350-4023
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó.
Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
3 szobás nagy konyhakerttel rendelkező
családi ház eladó. Kocsér, Móra F. u. 3.
Érd.: 06-20/4343-750, 06-70/9677-917
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