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Áprily Lajos: Nő már a nap
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.

Szívkapu Kocséron
A Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány a Bethlen
Gábor Közalapítvány és a Miniszterelnökség támogatása révén kivilágítható szívkaput állított Kocséron a
központi parkban.

A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.
Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj fel vele!
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A házasság világnapja és Bálint-nap alkalmából minden (házas)párnak, legyen az fiatal vagy idősebb, alkalma nyílt itt egy romantikus közös fotót készíteni, ezzel
is újabb kapcsolatot teremtve a generációk között.
A kaput az adventi időszakban is tervezzük felállítani,
ezzel is hozzájárulva az ünnepi díszkivilágításhoz.
Az alapítvány kuratóriuma
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Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását és az országos népszavazást.
Kocséron két szavazókörben adhatják le voksaikat a
választópolgárok.
1. számú szavazókör:

Önkormányzati ebédlő

		
(Kocsér, Szent István tér 10.)
2. számú szavazókör:

Gábor Áron Általános Iskola
		

(Kocsér, Kossuth Lajos u. 14.)

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2022. február 11-ig értesítést kapnak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a
választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
kérheti
a. szavazási segítség iránti igényének,
b. személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés
törlését.

a) Szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy
választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen
érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja
meg,
•
a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos
sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
Braille-írással ellátott szavazósablont 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig lehet kérni.

b) Személyes adatai kiadásának megtiltása
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére
köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében,
hogy a választási kampány keretében – mely 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19:00 óráig tart – a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett
küldemények útján vagy személyesen felkereshessék.
A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki
adatai kampánycélú kiadását. Az adatok kiadásának
megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki.
A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem
terjed ki.

c) Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban
(SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása.
Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény állapítja meg. A Ve. lehetővé teszi,
hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. Ez a nyilatkozat
csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy
ugyanazon formanyomtatványon is benyújtható, mint
a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem
elbírálásának eredménye automatikusan átvezetésre
kerül az SZL-ben.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri
névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2022. március
25. (péntek) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. (A kérelmező adatai módosítását legkésőbb március 25-én, 16:00 óráig kérheti.)
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2022. március
30. (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Kocséri Híradó
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Levélben szavazás:
Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár legkésőbb 2022. március 9-én (szerda) 16:00
óráig kérheti a központi névjegyzékbe, és ez alapján a
levélben szavazók jegyzékébe történő felvételét a Nemzeti Választási Irodától.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, de legkésőbb 2022. március 25. (péntek)
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezés iránti kérelem legkésőbb március
25-én 16:00 óráig módosítható, illetve levélben, vagy
elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton –
vissza is vonható.
Személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő
elektronikus úton 2022. április 1-én (péntek) 16:00
óráig vonható vissza.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelem benyújtása:
• a HVI-hez:
◉
levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton 2022. március 30. (szerda)
16:00 óráig,
◉
személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1. (péntek)
16:00 óráig,
◉ 2022. április 1-én 16:00 órát követően csak elektronikus azonosítást követő elektronikus úton
2022. április 3-án 12:00 óráig.
•
A szavazás napján 12:00 óráig az illetékes szszb-hez meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.
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ben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem
alapján készített értesítő tartalmazza.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben, elektronikusan a választás hivatalos honlapján.
Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi
Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez
fordulhatnak:
dr. Bicskei Krisztina HVI vezető
jegyzo@nyarsapat.hu 06 53-589-203
Regdon Jánosné HVI vezető-helyettes
regdonne@nyarsapathivatal.t-online.hu
06 53-389-111/14 mellék
Helyi Választási Iroda címe: Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
dr. Bicskei Krisztina HVI vezető

Gólyahír

Pataki Máté József
(Szülei: Pataki József és
Török Evelin)

Tóth Barbara
(Szülei: Tóth Zsolt és
Tóthné Erős Barbara)

Mozgóurna írásban kérhető, a kérelmező adatai
pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírással ellátott bejelentésben!
Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a
kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókör-

Szelei Zsanett
(Szülei: Szelei Norbert és Szelei
(szül. Urbán) Aliza)
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Látogatás a kocséri Vadászháznál
Február 10-én, verőfényes napsütésben útnak indultunk a Maci csoporttal a kocséri Vadászházhoz, hogy
élelmet vigyünk az erdei állatoknak. Köszönjük a szülők támogatását, a sok finomságot, melyet a projektünkhöz biztosítottak.

A Vadászháznál a Kocséri Vadásztársaság vadászmestere, Tajti Béla bácsi várt bennünket, aki a délelőtt
folyamán az „idegenvezetőnk” volt. Elsétáltunk a vadetetőhöz, és itatóhoz, és útközben izgalmas élményekben volt részünk, hiszen sok-sok vadállat nyomot találtunk.

dulni. Szerencsénkre, még a fejünk felett elhúzó darvakat is megcsodálhattuk.
Folytatásképpen megérkeztünk az etetőhöz, ahol kiszórtuk a sok-sok kukoricát, búzát, zabot, répát, almát,
melyből este reméljük jót esznek az állatok. A vadetető
mellett a gyerekek még őz agancsot is találtak, melyeket nagy örömmel hoztunk el a csoportszobánkba.

Sétánkból visszatérve Béla bácsi, igazi vadász eszközöket mutatott meg nekünk: távcsőbe nézhettünk, őzhívó sípot szólaltathattunk meg. A Vadászházba belépve igazi gímszarvas és vadpulyka trófeát is láthattunk.
Sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza az óvodába. Köszönjük szépen Tajti Béla bácsinak az izgalmas
délelőttöt, és az Önkormányzatnak a szállításunkat.
Hriagyelé Balla Veronika és Tajti Tímea
óvodapedagógusok

ANYAKÖNYVI HÍREK
Láttunk őz, róka és dámszarvas nyomot is. A legizgalmasabb látnivaló az volt, amikor az erdőben Béla
bácsi észrevett egy igazi őzet. Olyan mélyen pihent,
hogy még a hangoskodásunkra is alig akart megmoz-

2022. január 15-től 2022. február 15-ig

Haláleset

Dabizs Sándor Pálné
(szül.: Fehér Ilona, 1937.)
Ürögi Sándorné
(szül: Szabó Mária, 1933.)

Születések

Pataki Máté József
(Szülei: Pataki József és Török Evelin)
Tóth Barbara
(Szülei: Tóth Zsolt és Tóthné Erős Barbara)
Szelei Zsanett
(Szülei: Szelei Norbert és Szelei (szül. Urbán) Aliza)

ISKOLAI HÍREK

Kocséri Híradó
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Tavaszi hírcsokor az iskolából

Ezüstös éremeső

Kiképzésen
a diáktüzérek

Február 19-én szombaton Martfűn
került megrendezésre az V. FARSANGI
KUPA minősítő verseny, ahol Gyermek
és Serdülő kategóriában mutatták be tudásukat a kocséri gyerekek.

Gyermek kategóriában 2 produkcióban is
ezüstérmet kapott a Candies és Disney számban táncoló csoport. Név szerint Németh
Zoé Csenge, Kullai Hanna Bianka, Szilágyi
Viktória, Szilágyi Gréta, Járvás Lili, Csukás Anna, Habon Hanna. E mellett Habon
Hanna szóló produkciójával bezsebelt egy
aranyérmet, illetve egy trió formációban először mérettette meg magát Szilágyi Viktória,
Kullai Hanna Bianka és Németh Zoé Csenge,
akik egy ezüstéremmel térhettek haza.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség által szervezett kecskeméti kiképzésen február 12-én szombaton négy fővel képviseltette magát a
kocséri diáktüzércsapat.

Serdülő kategóriában több számban is
versenyzett a Magic csoport, akik Trió
formációban 2 ezüstéremmel gazdagodtak. Név szerint Magyar Fruzsina, Ország
Katalin és Sípos Jázmin. Magyar Fruzsina
is megmérettette magát szóló produkciójával, amely ezüstérmet hozott számára illetve Ország Katalin is, aki a haladó szintű
kategóriában ezüstéremmel gazdagodott.
(A beszámolót írta a csoport vezetője:
Libor Nikoletta)

Őrizzen meg téged!
Február 8-án kedden Nagy István diakónus minden tanulót balázsáldásban részesített - Szent Balázs püspökre emlékezve és a
Jóisten áldását kérve.

A 4. században élt Szent Balázs püspök és vértanú a legenda szerint egyszer egy halszálkától fuldokló gyermeket két égő gyertyát
kereszt alakban az álla alá tartva mentett meg az imádságával.
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg
téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A kocséri diákok Gévai Imre tagintézmény-vezető irányításával becsülettel,
férfiasan helyt álltak a kecskeméti, zalai,
békéscsabai, budai, szegedi honvédek között a Kandó középiskolában tartott kiképzésen. A lövészek között Lerner Gábor és
Vágó József igyekezett ellesni az alapfogásokat, a zászlósok között Burai Levente, a
dobosok között Bereznai Kristóf tanulta
meg az alapokat. Nemcsak a honvédek, de
a nemrég beszerzett kovás muskéták is jól
vizsgáztak a kiképzésen.

Lázár Ervin Program

Rigócsőr király
Február 16-án szerdán a Kecskeméti Katona József Színházba látogathatott el a 3. osztály Szécsi Gabriella tanítónő vezetésével – a
Lázár Ervin Program keretében.

Külön élményt jelentett, hogy a gyerekek páholyból nézték a látványos és mozgalmas előadást!

KÖZÉLET
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Gyulai Pál

Farsangi mulatság a falu főutcáján

Bálteremben

Február első szombatján farsangi jelmezes felvonulást szervezett a Kocséri
Népkör a Posta épületétől a központban lévő parkig.

Mélázva állok a teremben,
Szép ifju párok serge lebben
Körűlem, táncot táncra lejtve,
Az élet gondját nem is sejtve.
A víg zene s vidám kedv árja,
Mely szívöket úgy általjárja,
Reám is hat s játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!
Örűltem én is fényes éjnek,
Víg kedvü zajnak, víg zenének
Csillárok, reszkető világa,
Bokréták illatos virága,
A nők mosolyja, hangja, arca,
És szívem titkos, néma harca
Mind rég elmult . . . játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!

Köszönjük szépen
Szélei László körzeti megbízott és a
Polgárőrség segítségét. A jelmezesek közül díjat kapott a Pásztorlány,
Járvásné Pásztor
Tünde.

Akit oly hőn s hiven szerettem,
Mi sokszor vártam, láttam itten,
Mi szép volt és mi bájjal lejtett,
De értem fényt és zajt felejtett.
Szerelme kincse, lelke éke,
Szivem egyetlen szép emléke,
Boldog napok! . . . játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!
Hány lyányka itt e víg csoportban,
Ki úgy örűl, amint ő hajdan!
Az élet gondja, súlya, átka
Nem érinté még, boldog mátka,
Majd boldog nő s egy pár év mulya,
Mint ő, hervadva, sírba hullva.
Gyászfátylon át játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!
Hány ifju itt e vig csoportban,
Aki oly boldog, mint én voltam,
S majd egykor gyors napok letüntén
Oly mélabús lesz, aminő én,
És a jelenben nem talál mást,
Mint veszteséget és csalódást,
S a multban él . . . játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!
Mind elvesztjük, hiába sírunk,
Korább’ vagy később’, amit bírunk,
Oly hirtelen hervad virágunk,
Csak egy lehellet boldogságunk!
Mulassatok, szép ifju párok,
Meg nem zavarlak, ha mélázok,
S megenyhülök . . . játszik velem
Vesztett ifjúság, szerelem!
1874

A parkban vendégül látta a Népkör az érdeklődőket friss pogácsával, meleg
teával, forralt borral.

Ezt követően egy jó hangulatú zártkörű vacsorával záródott a nap. Köszönjük szépen A MI KIS FALUNK ÉLMÉNYMŰHELY és a Népkör minden
Bodnár Andrásné elnök
tagjának a támogatását.

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

7

MÚLTIDÉZŐ

8

Kocséri Híradó

Kocséri anekdoták VI.
„A múlt dokumentumait lapozgatva sok-sok eddig számomra érdekes újdonságra bukkantam, de a most leírt
kis történetek, elődjeink jellemző szóhasználata, mondásai nem kerültek lejegyzésre a múlt idéző lapokon.”

Anekdoták, Marticsek László kereskedő
elbeszélése nyomán.
Első történet
Mint fiatal kereskedősegédet megkereste a Nagykőrös és Vidéke Kereskedelmi Szövetkezet elnöke,
hogy Kocséron a 43. számú élelmiszerbolt vezetését vállalja el, mert ott
tetemes hiányt „csinált”
az akkori vezető.
Az elsőre nagy feladatnak
látszó felkérés meglepte,
ezért gondolkodási időt
kért és kapott másnapig. Otthon szüleivel közölte a
hírt, mire édesanyja nagyon kétségbeesett, mivel attól
félt „ha balul üt ki a boltvezetőség, és hiány lesz, még
a házat is elperlik a fejük fölül”. Édesapja viszont biztatta. – Vállald el, hiszen ha most visszautasítod őket,
lehet soha többet nem ajánlanak ilyen lehetőséget
neked.

A két ellentétesnek látszó, de mindkettő a „gyerek” érdekében született tanács közül neki kellett választani.
A fiatalos tettrekészség, a bizonyítási vágy, a „kihívás”
elfogadására ösztönözte Őt. Így került ki Kocsérra, ahol
boltvezetőként hosszú éveken keresztül szolgálta ki a
kocséri és környékbeli vásárlókat.

Második történet
Mivel a kintléte során a bolt déltől két óráig zárva volt,
de a busz közlekedés ehhez nem igazodott, így eleinte
a boltban töltötte ezt az időt, mert nem volt hová mennie esetleg ebédelni. Eközben hírül vette, hogy Kecskés
néninél, aki ekkor szódavizet is árult a lakásán (Kecskés Ernőné korábbi vendéglős a mostani Kéknefelejcs
cukrászda helyén) lehetőség van egy-egy ebédre be jelentkezni. A megbeszélt időben meg is jelent és a friss
ebédet a konyhán el is fogyasztotta. Teljesen meg volt
vele elégedve, így rendszeres előfizetővé vált. A rendszeres ott étkezése során észrevette, hogy a szobában is
van egy vendég. Meg is tudta rövidesen, hogy a kocséri
tejcsarnok vezetője Molnár János ebédel odabent.
Történt ugyanis egy esetben, hogy amint evett, a feje feletti polcon szólt a rádióból a Játék és muzsika 10 percben című zenei vetélkedő műsor. Amikor a második,
vagy harmadik zene megszólalt, nyílt a szoba ajtaja és
azzal lépett ki Molnár úr: – Antonio Vivaldi: Négy évszak, majd figyelje csak meg – mondta – ez a Tavasz
tétele. Ezzel vette a kalapját és elköszönt. És tényleg az
volt, ahogy azt a versenyző is kitalált, erősítette meg
Czigány György műsorvezető.

Ez a benyomás nagyban megerősítette azt a - különben
a kocsériak között közismert – tényt, amely Molnár János átlagon felüli műveltségéről szólt.
Marticsek László a mai napig is elismeréssel szól a
kocséri emberekről, és az itt eltöltött évekről. Jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki.
Lejegyezte: Utasi Imre

Kocséri Híradó

KÖZÉLET

A rendezvényre 2022. március 8-ig lehet regisztrálni a Kocséri ÁMK messengerén,
illetve a 20/332-6533-as telefonszámon munkaidőben.

A rendezvény estéjén kb. 18 órakor a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány
minden kedves résztvevőt VACSORÁVAL lát vendégül a Tornacsarnokban.
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11

Ingyenesen elvihető
könyvek!

Építőipari cég

új építésű családi ház
építését vállalja

kb. 60 m2 összkomfortos,
megújuló energia felhasználásával
(telket biztosítani tudunk).

CSOK és 0%-os kamatozású hitel.
Teljeskörű hitel ügyintézés.
Feleslegessé vált, de jó állapotú könyvekből lehet válogatni a községi könyvtárban! Mindenkit szeretettel várok, aki
úgy érzi, be tudna fogadni néhány kötetet.
Hajagos Mária könyvtáros

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

Kőrös Beton Bau Kft.
Érd.: + 36 70 367 3089

JEGYZETTÖMB HELYETT

Védőnő:
Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna
06-70/599-8395.
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

JEGYZETTÖMB HELYETT

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
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. február 28 – március 4-ig
Szerda
HAMVAZÓSZERDA

Hétfő

Kedd

Paradicsomleves
Tarhonyás hús
Vitaminsaláta

Csontleves
Zöldborsófőzelék
Csibefasírt

Burgonyaleves
Túrós tészta

Csütörtök

Péntek

Brokkoli krémleves
Hentes tokány
Párolt rizs

Tárkonyos raguleves
Almás omlós

2022. március 7–11-ig

ÉTLAP

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tojásleves

Grízgaluska leves

Lencseleves füstölt
csülökkel

Gombaleves

Fahéjas szilvaleves

Tökfőzelék, sertés
pörkölt

Lecsós szelet, bulgur

Meggyes nudli

Brassói

Bácskai rizseshús
Csemegeuborka

2022. március 14–18-ig
Hétfő

MUNKASZÜNETI
NAP

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

NEMZETI
ÜNNEP

Kertészleves
Bolognai spagetti,
reszelt sajt

Gyümölcsleves

Pirított leves

Paprikás krumpli,
csemegeuborka

Csikós tokány, tészta

2022. március 21–25-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Bakonyi húsgombóc leves
Prézlis tészta,
sárgabarack íz

Gölődinleves
Rántott szelet
Kukoricás rizs

Köményes leves
Öreglebbencs
Almapaprika

Húsleves
Párolt hús
Meggyszósz

Pulykagulyás
Tejbegríz
Kakaó szórat

2022. március 28 – április 1-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Májgombócleves
Sárgaborsó főzelék
Virsli pörkölt

Szegedi gulyás

Zöldségleves
Chilis bab
Párolt rizs

Lebbencsleves

Almaleves
Stefánia vagdalt
Krumplipüré

Szilvásgombóc

Borsostokány, 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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