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Elkezdődött! Nem kátyúzás!
Március 18-án csütörtökön megkezdődött a nagykőrösi út fel-

újítása! 
Az út teljes felületén kap két rétegben új aszfaltborítást 6 méter 

szélességen! 

Ebben az ütemben 3 km hosszan fog ez megtörténni, de a követ-
kező szakasz felújítása is rövid időn belül megtörténik.

És zajlik a tiszakécskei út elmaradt szakaszának tervezése is.
Hriagyel Csaba polgármester

Már emelkednek a falak!
A kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben halad a Jókai 

utcai orvosi szolgálati lakás építése.

Az alapozást követően már emelkednek a falak. Az országban 
többfelé épülnek hasonló egészségügyi szolgálati lakások, kizáró-
lag az előre meghatározott típustervek szerint.

A kocséri építkezésről folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. 
Az építkezés során számtalan újszerű, környezettudatos megoldást 
fognak alkalmazni (napelem, hőszivattyú, stb.). Az innovatív meg-
oldásokról rendre beszámolunk majd a továbbiakban.

Hriagyel Csaba
polgármester
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Első győzelmes csata (Tudósítás az oltópontról)

Térségünk a Kiskunság egyik legismer-
tebb csatáját 1849 márciusában Szolnok 
és Abony között vívták Damjanich Bu-
da felszabadítására induló csapatai. Ezen 
sorsdöntő ütközet indította el azt a győztes 
csaták sorozatát, amely a főváros osztrák 
uralom alóli felszabadításához vezetett. 
Napra pontosan a csata 172. évfordulóján 
kaptunk behívást, meghívót, értesítést – 
kinek hogy tetszik – számunkra egy igen 
fontos háború egyik csatájára, amelyre 
önként jelentkeztünk. A regisztrációt már 
januárban megtettük a vakcinainfo.gov.hu 
oldalon annak érdekében, hogy a járvány 
pusztítását mielőbb megállíthassuk. Úgy 
érzem, a szabadságharccal történő ana-
lógia nem sérti az őseink hősies tetteit, 
de ebben a helyzetben a ma emberének is 
meg kell küzdenie az elért életszínvonalá-
ért, biztonságáért, egészséges élethez való 
jogáért. Ennek a ma ismert egyik legha-
tásosabb eszköze a vakcina, vagy védőol-
tás. A kocséri háziorvosi rendelőből Soós 
doktornő megbízásából Szilvike értesített 
minket arról, hogy március 6-án Ceglé-
den elérhető számunkra a védőoltás. Mi 
örömmel éltünk a kezünkbe adott védelmi 
eszközzel, mint egy hatékony fegyverrel a 
járvány elleni harchoz. Kissé bonyolult volt 
az indulás, mert itthon maradt a pénztár-
ca, benne fontos iratokkal. A visszafordu-
lás, mint tudjuk nem szerencsés egy ilyen 
esetben, hát ez később be is igazolódott. De 
azért időre megérkeztünk az oltóponthoz. 
Ott egy-két perces sorban állás, hőmér-
séklet ellenőrzést követően bejutottunk 
az oltópontokhoz. Az útbaigazító katona 
megnézte, melyik oltóponton vannak leg-
kevesebben és azt javasolta számunkra. 
Odabent több ismerőssel találkoztunk, 

mint a helyszínen kiderült Kocsérról 
szombat délutánra 18 pácienst értesítettek 
ki, akik közül mindenki megjelent időben. 
A kitöltött nyilatkozat átadásával felpörög-
tek az események, hiszen az adategyezte-
tést követően az oltópont orvosa kérdez-
te ki a sorra kerülőket. Ha rendben talált 
mindent és nem volt ellenjavallat, máris jö-
hetett a vérnyomásmérés és az oltás. Simán 
ment minden, addig még rám nem került a 
sor a vérnyomás mérésnél, mert én annyira 
ideges lettem attól a tudattól, hogy nehogy 
magas legyen az addig igen jól kezelt vér-
nyomásom. Persze hogy kiugróan magas 
lett, még a második kontroll-méréskor is. 
Hiszen megmondtam: nem szabad vissza-
fordulni mert az csak rosszat jelent. Ugye 
beigazolódott! De az oltópont személyzete 

ura volt helyzetnek és megtalálta azt a terá-
piát, hogy az eredményem normalizálód-
jon. Ennek hála egy órán belül én is meg-
kaphattam a – teljesen fájdalom mentesen 
beadott – védőoltást.

Hazafelé jövet beszélgettünk az autóban, 
hogy az elmúlt hónapokban, mint vágtató 
hírvivők nyargalásztak körülöttünk a biz-
tató, kitartásra buzdító, reménykeltő hí-
rek és nyugtalanító híresztelések, álhírek 
egyaránt. Mindezekből adódó félelmünk, 
szorongásunk alól nyertünk szabadulást az 
egyéni csatáinkat megvívva, hogy – mint 
immunsejtek összessége – együttesen, a si-
keres védekezés háborúját megnyerjük. Le-
gyünk élenjárók a tettekben is mint a fent 
emlegetett csata hőse.

Az indóház elleni roham során erős 
ágyútűz fogadta hadtestét, ekkor kitérő 
hadmozdulatra kaptak „parancsot”, de Ő 
nem az arra vonatkozó dobszignált játszot-
ta honvéd társainak, hanem a kézitusás ro-
hamra vonatkozó dobpergést, mely vissz-
hangzott a füleik dobhártyáin, miközben 
megrohanták az ellenség ütegeit. Ebből is 
láthatjuk, egy ember helytállása is mekkora 
eredményt hozhat az összesség csatáit te-
kintve. Merjünk a jó ügyek mellé állni.

Utóirat: köszönjük jól vagyunk, kitar-
tással várjuk a második oltást, hogy újra a 
szűkebb családunk és nagyobb közössége-
ink körében élhessünk egészségesen, epi-
démia mentesen.

Utasi Imre 
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Kedves Kocséri Lakosok!
A tavaszi munkálatok során keletkező zöldhulladék kapcsán 

a következőket tartom fontosnak megjegyezni:
1.  A zöldhulladék égetésére van a községnek rendelete, így az sza-

bályosan megtehető, amíg a vészhelyzet tart (16 óra után, max. 
30 percig, tartós füstölés nélkül).

2.  A kéthetente elszállítja a DTkH Nonprofit Kft. (max. 70 cm, fél 
köbméter, legközelebb márc. 30.).

3.  A községi önkormányzat a lakossági zöldhulladék elszállításá-
ban nem tud szerepet vállalni, sem tárolni, sem felaprítani nem 
tudjuk.

Köszönöm a megértésüket, jó munkát a kertekben!
Hriagyel Csaba polgármester

GólyahírGólyahír

A forradalom ünnepén
Csendben, ágyúszó nélkül emlékeztünk az 1848-49-es forrada-

lom és szabadságharc hőseire.

Koszorút helyezett el Kocsér Község Önkormányzata nevében 
Hriagyel Csaba polgármester, Gévai Imre és Venyingi Zoltán kép-
viselők Dr. Halász István sírjánál, a Kutyakaparó Csárdánál és az 
I. világháborús emlékműnél.

Anyakönyvi hírek
2021. február 15-től 2021. március 15-ig

Születések
Mogyorósi Dávid (Balogh Mónika és Mogyorósi Csaba)
Madács Flóra (Dr. Madács-Tóth Eszter és Dr. Madács Márk)

Halálesetek
Fehér Bálintné (szül.: Utasi Erzsébet, 1937.)
Ország László (szül.: 1937.)
Ország László (szül.: 1939.)
Sipos Zsolt (szül.: 1971.)

Madács Flóra (Dr. Madács-Tóth 
Eszter és Dr. Madács Márk)

Mogyorósi Dávid (Balogh Mónika 
és Mogyorósi Csaba)
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Visszatértek a gólyák!
Március 10-én szerdán megjelent az első gólya az iskola ké-

ményén lévő fészekben. Bár meglepve tapasztalhatta, hogy se 
iskolacsengő, se gyerekzsivaj, de azóta is lelkesen rendezgeti a 
fészkét, és várja a párját.

A kamera napokkal előtte rendben megkezdte működését, kö-
szönhetően az önkormányzat 100 000 Ft-os támogatásának, amely 
lehetővé teszi, hogy egy időben akár ezer gólyabarát is figyelje a 
kocséri gólyapár életét. Nagy segítség továbbá az üzemeltetésben, 
hogy a Microsystem Kecskemét Kft. támogatásként térítésmente-
sen biztosítja a szükséges internetes kapcsolatot.

Az iskola fűtését is időben átállítottuk a vegyes tüzelésről a gáz-
kazánokra, ezzel is fokozva a gólyák komfortérzetét.

A gólyakamera 2015 óta enged bepillantást a kocséri gólyák éle-
tébe – köszönhetően dr. Nagy Tiborné pedagógus kezdeményezé-
sének és gyűjtőmunkájának. Azóta évről évre sok ezer embernek 
szereznek örömet a kocséri gólyák. Tavaly fordult elő először, hogy 
a költés elmaradt, remélhetően az idén ismét figyelhetjük majd gó-
lyafiókák növekedését is. 

A hírről még aznap beszámolt a Bács-Kiskun megyei portál, a 

baon.hu is, hozzáfűzve, hogy „egyébként a faluban a gyermekszü-
letések száma azt jelzi, hogy nem véletlenül érkezett meg a gólya: 
alig több mint két hónap alatt már nyolccal nőtt a kocséri lélek-
szám, ami kirívóan sok az 1800 fős településen. Ezek szerint volt 
dolga a gólyának és remélhetőleg lesz is.”

(Az oldalt összeállította: Gévai Imre tagint.-vez.)

Rendhagyóan, de méltó módon

Nemzeti ünnep – online
Rendkívüli idők rendkívüli hősöket teremtek 1848-ban. A 

rendkívüli korlátozások rendhagyó megoldásokra ösztönözték 
a kocséri általános iskola művészeti csoportjait 2021 márciusá-
ban a nemzeti ünnep kapcsán.

Az irodalmi színpad emlékező összeállítását nem tudta szín-
padon bemutatni, de a még színdarabként rögzíteni sem, ahogy 
tervezték. Hát felvették a műsort a szigorú korlátozások idején 
online, ki-ki otthonról csatlakozva közös virtuális térhez, a kö-
zösséghez - dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó tanárnő vezetésével. A 
technikai munkálatokat Kupor Tamás pedagógus végezte, ahogy 
az iskolai honlap folyamatos frissítését is.

Nehéz elszigetelten átélni egy közösségi élményt, nehéz négy 
fal között ráhangolódni a nemzeti ünnepre. Nehéz, de nem lehe-
tetlen. A ráhangolódásban segített a kocséri iskola énekkarának 
8.-osokból álló kamarakórusa, amely három dallal köszöntötte a 
nemzeti ünnepet. 

Elmaradt az ünnepen az ágyúdörgés, a diáktüzérek díszlövése is, 
de azért a videó-összeállításban néhány kép erejéig felbukkantak 
ők is.

Énekelt: Vágó Hanna, Németh Anna, Schors Regina, Venyingi 
Luca, Nagyszombati Petra, Gévai Anna, Karikó Dóra, Etli Bianka. 
Énekkarvezető: Juhász Anikó, technikai munkálatok: Sági Lajos. 

A felvételek 2021. március 7-én készültek a Kocséri Polgármesteri 
Hivatal dísztermében.

Az irodalmi összeállítás és a dalcsokor kikerült az iskola közös-
ségi oldalára és honlapjára – sok-sok kedvező visszajelzést kivált-
va.
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Érmek helyett fényképek
Ebben a korlátok közé szorított életben az iskolai sportcso-

portok működése is akadozik. A diákolimpiai versenyeket, a 
labdarúgó Bozsik-programot felfüggesztették. Versenyek, mér-
kőzések nélkül, csak edzésekre járhatnak a gyerekek. 

Nehéz így fenntartani a lelkesedést, fokozni a motivációt. Viszont 
remek alkalom erre egy csapatfotózás! Molnár Zsuzsanna testneve-
lő Pintér Márta szülő segítségével egy ilyen csapatfotózással lepte 

meg a tornászcsapatát. Ha már érmet nem szerezhetnek ebben az 
évben, legalább fényképek maradjanak, mennyit is ügyesedtek a 
koronavírusos tanév alatt.

Készültek persze egyéni fotók is, a szekrényugrásról, a mérlegál-
lásról, a gurulóátfordulásról és a mindeközben mosolyogva kon-
centráló lányokról – de ide a csoportképek kívánkoznak.

HIRDETMÉNY

ISKOLAI  
JELENTKEZÉSRE, 

BEÍRATÁSRA
Az iskolába történő beiratkozás ideje:

2021. április 15. és 16. 
PÉNTEK  

8 óra és 18 óra között 
Helye:  

2755 Kocsér, Kossuth L. u. 14.
A pontos részletekről a járványügyi 

korlátozások ismeretében  
a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Az iskolai beiratkozáskor be kell mu-
tatni:
•  a gyermek nevére kiállított sze-

mélyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványokat, adatokat (személyi 
igazolvány vagy útlevél, lakcímkártya, 
adószám, TAJ szám), továbbá 

•  a szülő személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványokat és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát

•  a gyermek sajátos nevelési igényére 
vonatkozó adatait

•  lehetőség szerint a gyermek kereszt-
levelét

Gévai Imre tagintézmény-vezető

Az alsós kistornászok csapata Zsuzsa nénivel
balról: Ország Katalin, Ádám Zsanett, Balajti Bernadett, Magyar 

Fruzsina, Pintér Petra, Hegymegi Renáta.

A felső tagozatos tornászok
hátul: Etli Bianka, Szőke Laura, Király Anna, Székely Roxána, 

Ádám Viktória, Ország Kitti, Balajti Vanda,
elöl: Mészáros Dóra, Tajti Ramóna, Barta Polett, Rácz Katalin, 

Szabó Tímea.
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Az utóbbi időben problémaként merült fel, a település útja-
in megnövekedett nehézgépjármű forgalom és az ezzel járó 
következmények kezelése. A probléma megoldása érdeké-
ben tájékoztatást kértem a kialakult helyzetről Szelei László 
r. főtörzszászlós körzeti megbízottól és kértem a probléma 
eredményes kezelését, a teherforgalom csökkentését.

Kérdésemre az alábbi választ kaptam:
Nem minden a település útjain áthaladó tehergépjármű 

követ el ezzel szabálysértést, mert vannak olyan esetek 
amikor a KRESZ engedi a közlekedést, ilyen pl. a település 
területéről vagy ide történő áruszállítás. Ez természetesen 
nem vonatkozik a Kossuth Lajos utcára érvényes 10 t. súly-
korlátozó tábla esetében. A 2021.01.01-2021.03.15. közötti 
időszakban ezen két szabálysértés miatt több esetben tör-
tént rendőri intézkedés.

A rendőri intézkedés egy részénél megállapításra került, 
hogy az adott gépjárművel jogszerűen közlekedtek a tele-
pülés útjain, míg 34 esetben rögzítettük a szabálysértés 
elkövetését, és alkalmaztunk szankciót, elsősorban helyszí-
ni bírságot a gépkocsivezetővel szemben. A 34 esetből 12 
esetben a 10 t súlykorlátozó tábla hatálya alatt történő köz-
lekedés miatt esetenként 10-10.000 Ft és 3-3 büntetőpont 

került kiszabásra, míg a fennmaradó 22 esetben a nehéz-
gépjárművek közlekedésére vonatkozó szabályok megsér-
tése miatt került helyszíni bírság kiszabásra. Amennyiben a 
tehergépjármű jogosulatlanul, a KRESZ szabályt megszeg-
ve használta a település útjait, minden esetben 50.000 Ft. 
helyszíni bírság került kiszabásra. Ez 22 járművezető ese-
tében összesen 1.100.000 Ft. helyszínbírság kiszabását 
jelenti. 

Nyilvánvalóan a bírságok nagy száma ellenére a teherfor-
galom nem fog megszűnni a település útjain, hiszen amint 
említettem, vannak akik jogszerűen közlekednek ezeken 
az utakon. Az is nyilvánvaló, hogy a fuvarozás költségeinek 
csökkentése érdekében mindig lesz olyan vállalkozás, vagy 
gépkocsivezető, aki a szabályok megsértése árán is ezeken 
az utakon fog közlekedni, mondván „erre hozta a gps”, vagy 
csak egyszerűen erre rövidebb és így olcsóbb.

A települési úthálózat állapotának megőrzése érdekében, 
ezeknek a gépjárműveknek a kiszűrésére, számuk csök-
kentése érdekében továbbra is nagy figyelmet fordítunk a 
településen közlekedő nehézgépjárművek ellenőrzésére és 
a szabálysértést elkövetők szankcionálására.

Hriagyel Csaba
polgármester

Az átmenő forgalomról

Az Emberi Erőforrások Minisztere a veszélyhelyzet miatt a 17/2021. 
(III.5.) számú határozatával az óvodánkban 2021. március 8-tól rendkívüli 
szünetet rendelt el. Ennek ideje alatt igényelhető az óvodai gyermekfelügye-
let, de csak különösen indokolt esetben, a szülők munkavégzése, vagy a vé-
dekezésben való részvétele esetén.

Óvodánkban a gyermekfelügyelet mellett zajlik a mindenre kiterjedő fer-
tőtlenítő nagytakarítás, a dajka nénik minden egyes játékot fertőtlenítenek, 
így április 7-én reményeink szerint folytatódhat a zökkenőmentes óvodai 
életünk.

Az önkormányzat jóvoltából az ősszel kapott laptopoknak köszönhetően 
az óvodapedagógusok a rendkívüli szünet alatt is végzik adminisztrációs és 
tervező munkájukat.

Tündérkerti élet a rendkívüli szünetben

Óvodánk mosolygós dajka nénije, Habon-Katrucs 
Mária anyai örömök elé néz, ezért egy időre elkö-
szönt szeretett ovisaitól, és munkatársaitól. 

Minden Maci csoportos gyermek búcsú ajándék-
ként egy-egy rajzot készített neki, amit egybekötve 
adtak át neki. Köszönjük szépen Marcsika a gondos-
kodásodat, lelkiismeretes munkádat, örömteli baba-
várást és jó egészséget kívánunk! Várunk vissza sok 
szeretettel!

Marcsi néni, várunk vissza!
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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.

 „Csillag volt, mert szívből szeretett, 
S mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap
De szívünkben él és örökké ott marad.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak a 

rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, akik

Fehér Bálintné
szül.: Utasi Erzsébet

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

Lánya: Erzsi, unokái, dédunokái

 „Olyan gyorsan jött halálom...
  Azt sem mondhattam: Isten veletek családom.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak  

a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,  
ismerősöknek, akik

Ország László
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

mély fájdalmunkban  velünk osztoztak.

A gyászoló család

Minden Pénteken Francia paraszt kenyér készül 104
éves kovászból megrendelésre. Átvehető az
ÉlményMűhelyben délután vagy a Galgóczi Csemege
boltban. Minőségi henger malmos lisztekből,
szakajtóban kelesztve, hagyományos technológiával,
sok szeretettel. Liszt, víz, só és a kovász összeköt.
Rendelni telefonon a 06203948609-es számon, vagy az
ÉlményMűhely facebook oldalán lehet. 
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Szabadság u. 117. sz. alatt eladó 3 fázisú gyári 
terménydaráló, 1 db lombszívó, 60-l-es gázolajos 
kannák, locsolóslagok, vasból készült locsolólábak, 
szórófejek, állványos fúró, három fejes eke, fogas 
borona stb. Érd.: 06-53/359-691
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 
12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 
négyszögöl zártkert, lakható épülettel (szoba, 
konyha, fürdőszoba, pince). Villany, fúrott kút van. 
Kocséri csere is lehetséges. Tel.: 20/5635-053
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt 
terítők valamint kézimunkacérnák eladók! Érd.: 
Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre 
alkalmas 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 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 Széchenyi u 80-82. szám alatti iker építési 
telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany- központi vízórá-
val ellátott, 2506 m² vállalkozásra is alkalmas 
sarok telek. Érdeklődni lehet: 06-309/784-522 
telefonom
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Kocséron a Rákóczi utcában eladó egy 628 m² 
területű, bekerített építési telek. Érdeklődni lehet a 
06-20/969-6026-os telefonszámon.

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

Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor. 
Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 
3-4 kerekű mopedbe való, szintén eladó. Érdeklődni 
a 359-953-as telefonon lehet.

Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.: 
06-20-350-4023

2021. április 6–9-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Húsvét

Sajtkrémleves
levesgyöngy

Babgulyás füstölt 
csülökkel Minestrone leves Grízgaluska leves

Tarhonyás hús, cékla Tejberizs erdei 
öntettel

Debreceni tokány, 
tészta, csemegeuborka

Francia rakott krump-
li, almapaprika

2021. április 12–16 ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Lebbencsleves Csontleves Brokkoli krémleves Májgombócleves Hamisgulyás

Paradicsomos
 húsgombóc

Zöldborsó főzelék,
sült virsli

Rántott csirkemell
szezámos bundában,

mexikói rizs

Erdélyi tokány, tészta,
csemegeuborka

Rozmaringos
 pulykacomb,
burgonyapüré,
barack befőtt

2021. április 19–23-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Frankfurti leves Szegedi gulyás Krumplileves Almaleves Karalábéleves

Sajtos-tejfölös 
tészta Túrós omlós Babos hús Marhapörkölt, tarho-

nya, almapaprika
Kínai édes-savanyú
 csirke, párolt rizs

2021. április 26–30-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldborsóleves Erőleves Tarhonyaleves Tavaszi zöldségleves Gulyásleves

Tejfölös csirke-
paprikás, tészta,

vegyesvágott

Kolozsvári rakott 
káposzta

Csibe fasírt,  
krumpli főzelék Chilis bab, párolt rizs Prézlis tészta,  

barack íz

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.
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