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Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2022. április 14-én (csütörtökön) és

2022. április 19-én (kedden)
8-tól 17.30 óráig

tüdőszűrés lesz Kocséron.
Helyszín: Gondozási Központ,  

2755 Kocsér Szent István tér 10.
A szűrővizsgálaton kötelező a maszk viselése!

Nótaest Kocséron
Március 11-én a Cegléd Kapuja Polgári Egyesült nótaestre invi-

tálta a kocséri érdeklődőket.

A színvonalas műsorban a színpadon láthattuk Farkas Rozikát és 
Koltai Lászlót, majd Földi László országgyűlési képviselő köszöntő 
szavai után meglepetéssel kedveskedett a megjelent hölgyeknek: a 
közeli nőnap alkalmából egy-egy illatos jácintot adott át minden 
hölgyvendégnek.

Az ízletes vacsorát követően a Tánczos Trió invitálta parkettre a 
mulatni vágyókat.

Köszönjük mindenki támogatását, aki bármilyen formában hoz-
zájárult az est sikeréhez: Kocsér Község Önkormányzata, Kocsér 
Községért és Polgáraiért Alapítvány, a Kocséri ÁMK konyhájának 
dolgozói, Járvás József, Revuczky Béla, Kenyeres Bálint. A rendez-
vényt támogatta a BGA Zrt és a Miniszterelnökség.
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Választási tudnivalók
Legfontosabb változások az országgyűlési 
választások és az országos népszavazás lebo-
nyolításával kapcsolatban
A 2022-es országgyűlési választás egyfordulós. Az ország 
106 egyéni választókerületre tagozódik, nincsenek terüle-
ti listák. 93 országos listás mandátum szerezhető, össze-
sen 199 mandátum. Kedvezményes nemzeti listákra lehet 
szavazni. Nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt 
nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör 
bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) 
tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni. A ma-
gyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 
regisztráció után, levélben szavazhatnak. Más választóke-
rületbe történő átjelentkezéskor az eredeti lakhely szerin-
ti választókerület jelöltjeire lehet szavazni. 

Kampányidőszak
A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 
(vasárnap) 19.00 óráig tart.

Mozgóurnás szavazás
Mozgóurnát igényelhet egy adott szavazókörben, ha sze-
repel a szavazókör névjegyzékében (azaz lakcíme szerint 
az adott szavazókörben szavazna), ám olyan fogyatékkal 
él, amely mozgásában korlátozza, vagy pedig egészségi ál-
lapota, fogvatartása nem engedi, hogy a szavazóhelyiség-
ben adja le szavazatát.
Ha Ön mozgóurnát kért és kérelmét elfogadták, NEM 
mehet a szavazókörbe szavazni, kizárólag az Önhöz érke-
ző mozgóurnába adhatja le szavazatát.
A kérelem benyújtása:

• a HVI-hez: 
–  levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli 

elektronikus úton 22. 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 elektro-
nikus 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.

A megadott határidők minden esetben a kérelem BEÉR-
KEZÉSÉNEK legkésőbbi idejét jelölik. A kérelmet írásban 
kell benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylésé-

nek okát és amennyiben a választópolgár nem saját címé-
re kéri a mozgóurnát (hanem pl. kórházba stb.), akkor azt 
a tartózkodási helyet is meg kell jelölni, ahol a választó-
polgárt fel lehet keresni a mozgóurnával. Ez a tartózko-
dási hely a szavazókör területére kell, hogy essék: azon 
kívüli tartózkodási hely nem jelölhető meg. 
Ha a tartózkodási helye (pl. egy kórház szakosztálya) a 
szavazókörön kívül található, akkor is szavazhat mozgó-
urnával. Ehhez azonban – amennyiben nem az 5. számú 
szavazókör területén lakik - először átjelentkezést kell 
kérnie a 6. számú szavazókörbe, majd ott mozgóurnát 
igényelnie.
FIGYELEM: ÁTJELENTKEZÉST NEM kérhet a szava-
zás napján, csak a 2022. március 25. (péntek) 16.00 órá-
ig.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell továb-
bá az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, anyja ne-
vét, személyi azonosítóját, valamint az értesítési címét, ha 
a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló ér-
tesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére 
vagy a magyarországi lakcímére kéri. Megadhatja továb-
bá e-mail címét is.
A szavazatszámláló bizottságnak címzett kérelmet a bi-
zottsághoz személyesen kell eljuttatni, de meghatalma-
zott segítségét ilyenkor is igénybe lehet venni.
A Helyi Választási Irodának címzett kérelem személye-
sen, vagy levélben és: www.valasztas.hu honlapon is be-
nyújtható.
A mozgóurnás szavazás esetén a mozgóurnával Önt a 
szavazatszámláló bizottság két tagja keresi fel a szavazás 
napján. A szavazóhelyiségben történő szavazáshoz ha-
sonlóan alá kell írnia a névjegyzéket, hogy megkapja a 3 
lepecsételt szavazólapot és a borítékot. A szavazatszám-
láló bizottságnak kötelessége „a szavazás titkosságát ga-
rantáló körülményeket biztosítani”. Ez azt jelenti, hogy a 
bizottság tagjai például nem állhatnak Ön fölött, miköz-
ben kitölti a szavazólapokat. Ha a bizottság tagjai nem fi-
gyelnének kellőképp a szavazás titkosságára, vagy más, a 
környezetében tartózkodók zavarják Önt, Ön nyugodtan 
megkérheti őket, hogy legyenek figyelemmel a titkosság-
hoz szükséges körülményekre.
A szavazatszámláló bizottság Önhöz érkező két tagjának 
ugyanakkor a titkosság biztosítása mellett feladata a vá-
lasztások tisztasága felett is őrködni. Éppen ezért példá-
ul joguk van észszerű, a titkosságot nem sértő lépésekkel 
biztosítani, hogy érvényes szavazólap üresen ne marad-
jon egyetlen választópolgárnál sem.
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Halálozás
Kiss Gézáné  

(Bali Erzsébet, 1933.)

ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. február 15-től március 15-ig

Ki szavazhat?
Az országgyűlési választásokon és az országos népsza-
vazáson minden nagykorú (18 év feletti) magyar állam-
polgár részt vehet, kivéve azokat, akiknek a bíróság kor-
látozta a választójogát gondnoksági eljárásban, valamint 
azokat, akiket a közügyektől eltiltottak.

Kire szavazhat?
Az országgyűlési választásokon két szavazattal élhet. Az 
egyiket az Ön lakóhelye szerinti választókerület ország-
gyűlési egyéni jelöltjére adhatja le. Ezzel a szavazatával 
egy konkrét személyt juttathat be az Országgyűlésbe.
A másik szavazatát egy listára adhatja le. Ha Ön nem 
kérte, hogy az országgyűlési választásokra is kiterjedő ha-
tállyal nemzetiségi választóként vegyék fel a névjegyzék-
be, akkor Ön második szavazatát egy országos pártlistára 
adhatja le. Ez azt jelenti, hogy nem egy konkrét jelöltre, 
hanem pártra szavaz: minél több szavazatot gyűjt össze 
egy párt, annál több képviselőt juttat be az Országgyűlés-
be egy előre összeállított listáról.
Ha Ön kérte, hogy az országgyűlési választásokra is ki-
terjedő hatállyal nemzetiségi választóként vegyék fel a 
névjegyzékbe, akkor Ön második szavazatát nemzetiségi 
listára adhatja le – pártlistára nem szavazhat.

A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet, reggel 6 órától 19 óráig. 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a 
kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegy-
zékben (a szavazatszámláló bizottság munkájának meg-
könnyítése érdekében javasolt, hogy a kézhez kapott Ér-
tesítőt vigye magával).
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát 
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy 
vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi 
azonosítóját. A 2020. március 11. napján vagy azt kö-
vetően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre 
figyelemmel érvényesnek tekintendő.
A választópolgár a fentieket követően megkapja a lebé-
lyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírásával igazolja.
A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben ki-
töltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak egy je-
löltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, illetőleg a lista 
neve felett elhelyezett körbe tollal írt „X” vagy „+” jellel.
Ha több jelölt vagy lista neve mellé, illetve fölé is tesz 
egymást metsző vonalat, a szavazólapja érvénytelen lesz. 
Ugyanígy érvénytelen az a szavazólap is, amelyen egyet-
len jelölt melletti, illetve lista neve feletti körben szere-
pel valamilyen jelzés, de az nem egyértelműen két egy-
mást metsző vonal. (pl. besatírozott kör vagy „Y” stb.) 

Szavazata érvényességét úgy biztosíthatja, ha a leghagyo-
mányosabb „X” vagy „+” jelekkel egyértelműsíti, hogy 
kire szavaz.
A népszavazás szavazólapján érvényesen szavazni kérdé-
senként csak egy válaszra lehet, a válasz melletti körbe tol-
lal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).
Használhat saját tollat, vagy kérhet tollat a szavazóhelyi-
ségben is. Nem használhat ceruzát, filctollat stb. szavaza-
ta ebben az esetben is érvénytelen lesz.
Amennyiben a szavazólap kitöltését elrontotta, helyette 
a szavazatszámláló bizottságtól egy alkalommal kérhet 
újat, mielőtt a rontott szavazólapot az urnába helyezné.
Amennyiben Ön a lakcíme szerinti szavazókörben sza-
vaz, Ön nem köteles felhasználni a szavazatszámláló bi-
zottságtól kapott borítékot, szavazata akkor is érvényes, 
ha boríték nélkül dobja be a szavazólapokat az urnába.
Amennyiben Ön átjelentkezéssel – azaz nem a saját ál-
landó lakcíme szerinti szavazókörben szavaz, a törvény 
előírja a boríték lezárását. Ebben az esetben ugyanis az 
Ön borítékján feltüntetik az Ön lakcíme szerinti ország-
gyűlési egyéni választókerületet. A boríték lezárása tehát 
szavazatának titkosságát védi.
Szavazatát kizárólag a szavazóhelyiség hivatalos zárásáig 
– Magyarországon 19 óráig – adhatja le. Az egyetlen kivé-
tel a sorban állókra vonatkozik: ha Ön a szavazás napján 
19 órakor még sorban áll, leadhatja szavazatát, ha azon-
ban ezután érkezik, nem állhat be a sorba.
A törvény nem ad lehetőséget a szavazóhelyiség nyitva 
tartásának meghosszabbítására, ezért kérem, gondoskod-
jék róla, hogy időben megérkezzen a szavazóhelyiségbe!
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a 
szavazóhelyiségben a maszk viselése kötelező!

A választás eredményének megállapítása
Az országgyűlési képviselő választás egy fordulós. Az 
eredmény összesítését követően – ha utóbb a választási el-
járást nem semmisítik meg – országgyűlési képviselő az a 
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Bővebb felvilágosítást a Választási Irodától kaphatnak, 
vagy információkat a www.valasztas.hu honlapról is le 
lehet tölteni.

dr. Bicskei Krisztina HVI vezető
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Hogy hamarabb 
otthon érezze magát
Közművei átíratását és 
adatváltozásainak bejelentését 
intézze kényelmesen és 
díjmentesen online, vagy 
akár a kormányablakokban!

Hogy a valódi otthonterem-
téssel foglalkozhasson!

Az e-bejelentő olyan új, innovatív és díjtalan 
állami szolgáltatás, amelynek révén mind 
az állampolgárok, mind a szolgáltatók je-
lentős adminisztratív tehertől mentesülnek. 
Az egységes online felületen keresztül, egy-
szerűen és kényelmesen (akár otthonról) 
elérhető ügyintézési lehetőség igénybevé-
telével időt és pénzt takarítanak meg.  

Az e-bejelentőnek köszönhetően Önnek 
több ideje jut a valóban fontos dolgokra. Így 
akár egy költözés során hamarabb otthon 
érezheti magát, hiszen az ügyintézés nagy 
részét levesszük a válláról.

A regisztráció előfeltétele

Az e-bejelentő szolgáltatásait jelenleg 
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek
vehetik igénybe.  

Amennyiben Ön még nem rendelkezik 
Ügyfélkapuval, ügyeinek gördülékenyebb 
intézése érdekében kérje annak létrehozá-
sát a kormányablakokban.

Kérdése van? További 
információra vagy segítségre 
van szüksége?

A Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai a 
hét minden napján, a nap 24 órájában állnak 
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Tárcsázza a 1818-as számot!

Küldje el kérdését a 1818@1818.hu
e-mail címre!

Kezdeményezzen chatbeszélgetést 
kollégánkkal a www.1818.hu
honlapon!

Az e-bejelentőn keresztül elérhető szolgálta-
tók köre folyamatosan bővül, ezért érdemes 
időről-időre felkeresni az e-bejelento.gov.hu
oldalt.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

e-bejelento.gov.hu

e-bejelento.gov.hu
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Adatváltozás-bejelentése 
– online

Személyes adatainak (név, lakcím, elérhető-
ség) megváltozását bejelentheti online, az 
e-bejelentőn keresztül. 

Lehetőség van arra is, ha a következő 5 éven 
belül a személyi adat- és lakcímnyilvántar-
tásban az Ön adataiban változás történik, azt 
az e-bejelentő automatikusan továbbítsa
az Önnel szerződésben álló, e-bejelentő-
höz csatlakozott közüzemi szolgáltatók 
felé. Erre a Rendelkezési Nyilvántartásban 
(rendelkezes.gov.hu) adhat felhatalmazást.

Ön akkor is bejelentheti megváltozott kap-
csolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám, 
levelezési cím), ha nem Ön áll közvetlenül 
szerződésben a szolgáltatóval, de Ön van 
megjelölve díjfi zetőként (pl. bérleti szerző-
dés alapján).

Adatváltozás-bejelentése
– személyesen

Amennyiben adatváltozás-bejelentési ügyét 
személyesen szeretné intézni, keresse fel 
az ország bármelyik kormányablakát, ahol 
segítünk az e-bejelentő szolgáltatásainak 
igénybevételében. A gyorsabb ügyintézés 
érdekében javasolt előzetesen időpontot 
foglalni az alábbi lehetőségek bármelyikén:

Online: idopontfoglalo.kh.gov.hu
Telefonon: 1818 (külföldről +36 (1) 550-1858)

Felhasználóváltás 
(„Közműátírás”)

A tulajdonosváltással (pl. adásvétel, örök-
lés, ajándékozás) vagy csupán szerződővál-
tással (pl. bérlet, haszonélvezet, használati 
jog átengedése) járó közműátírást egya-
ránt elvégezheti az e-bejelentőn keresztül 
(online vagy kormányablakban) az Ön 
által kiválasztott közműszolgáltatók felé.

A közműátírást intézheti új felhasználó-
ként, régi felhasználóként vagy akár meg-
hatalmazottként eljárva is.

Ügyintézés online, egyszerűen, 
akár otthonról is

Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatás se gít-
ségével online, egyetlen oldalon ke resztül 
(vagy akár személyesen kormá nyablakban), 
kényelmesen és gyorsan elintézheti köz-
művei átíratását, valamint bejelentheti 
személyes adatainak megvál tozását az 
összes, Önnel szerződésben álló, e-bejelentő-
höz csatlako zott közműszolgáltató felé. 
Ennek köszönhetően megspórolhatja a 
személyes ügyintézés fáradalmait, például 
egy költözés esetén.

Legyen szó villany-, víz-, gáz- vagy épp táv-
hőszolgáltatóról, mostantól nem szüksé-
ges egyenként felkeresnie a közműcégek 
ügyfélszolgálatait vagy internetes felületeit, 
hanem mindezt intézheti egy helyen, otthona 
kényelméből.
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Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

PÁLYÁZATOT HIRDET
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 

ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2755 Kocsér, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Nyársapát Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltségén 
hatósági, igazgatási feladatok ellátása: elektronikus ügyiratkezelés, 
telephely-engedélyezési, környezetvédelmi kereskedelmi, útügyi, 
vízügyi hatósági feladatok. Termőföld adásvételi és haszonbérleti 
szerződések kifüggesztésével összefüggő feladatok ellátása. Mun-
kaügyi feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
    • Magyar állampolgárság,
    • Cselekvőképesség,
    • Büntetlen előélet,
    • Középfokú szakirányú végzettség
    • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
    • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    • Felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképesítés, 
    •  Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
    • ASP rendszerek, KIRA rendszer ismerete,
    • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
    • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
    • Részletes szakmai önéletrajz
    •  Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 

másolata
    •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban 

résztvevők megismerhetik
    •  Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
    • Nyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Bicskei Krisztina nyújt a 06/70/430-4580-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormány-

zati Hivatal címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, 
Arany János u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/451/2022. vala-
mint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

•  Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@
nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.

•  Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyárs-
apát, Arany János u. 11. vagy 2755 Kocsér, Szent István tér 1. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkálta-
tói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
    • www.kocser.hu  2022. március
    • www.kozigallas.hu  2022. március

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Lakosságot, hogy az összes 3 hónapos és ennél idősebb 

ebek veszettség elleni kötelező védőoltása,  
valamint a jogszabályban előírt kötelező, féreghajtószerrel történő 

kezelése az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:

2022. április 6. 8 -10 óráig Vágó tanya
 12 -13 óráig Ádám tanya
2022. április 9. 8 -10 óráig Szent István tér

Pótoltás: 
2022. április 23. 8 -10 óráig Szent István tér

Az eboltás díja féregtelenítéssel és oltási könyvvel együtt:
4.000 Ft/eb.

Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell az oltásra vezetni! 

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
Kocséri Kirendeltsége

 dr. Modor Péter dr. Bicskei Krisztina
 állatorvos jegyző
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Célba ért a segítő szándék!
Köszönjük annak a közel 30 iskolás családnak a felajánlását, 
akik együttérezve az ukrajnai menekültekkel, élelmiszert, tisz-
tálkodószereket és ruhaneműt adományoztak számukra. 

Március 9-én szerdán Nagy István diakónus koordinálásában, Gé-
vai Imre tagintézmény-vezető közreműködésével a Nagykőrösi 
Humánszolgáltató Központba szállították a csomagokat.
Bugya László intézményvezető tájékoztatása szerint jelenleg Nagykő-
rösön 4-5 család talált menedéket, magánházaknál nyertek elhelye-
zést, a csomagokat közvetlenül az ő támogatásukra fogják fordítani.
Külön kiemelendő a rajzszakkörösök segítőkészsége, akik Szijné 
Fajka Ágnes tanárnő vezetésével a karácsonyi ajándékvásárukból 
származó bevételükből vásároltak tartós élelmiszereket a háborús 
menekültek számára 15 ezer forint értékben.
Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, és köszönjük az önkor-
mányzat segítségét a szállításban.

Le a maszkkal! Jöjjön az álarc!
Február 25-én pén-
teken végre nem a 
maszk, hanem az 
álarc volt a divatos 
viselet az iskolában. 
Több helyszínen és 
szülők nélkül, de a 
diákönkormányzat 
megrendezte a far-
sangi jelmezbált a 
gyerekek nagy örömére. Mesefigurák, szakmasztárok, tűzoltók, 
balerinák és katonák lepték el a folyosót és az ebédlőt

Köszönjük a konyhás nénik segítségét, a farsangi fánkokat, és 
a szülői felajánlásokat, finomságokat. Reméljük, jövőre már 
együtt farsangolhatunk!

Operaélmények

Március 2-án szerdán a Lázár Ervin Program keretében egé-
szen különleges élményben részesültek a 8. osztályosok, ugyan-
is a budapesti Eiffel Műhelyházban operaelőadást láthattak 
osztályfőnökük, dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó vezetésével és 
Gévai Imre tagintézmény-vezető kíséretével.

Már a színhely is különleges volt: a XIX. század végén épített 
Északi Járműjavító a magyar vasúttörténelem fontos műhelye volt 
évtizedeken át, míg néhány éve a Magyar Operaház céljaira fel-
újították. A fogadótérben egy gőzmozdony emlékeztet az eredeti 
funkcióra, de az épület minden további zuga az operaművészetet 
szolgálja: stúdióterem, színházterem, műhelyek, raktárak, irodák 
található itt többek kö-
zött.

Két egyfelvonásos 
operaelőadást láttak a 
diákok, Mozart A szín-
igazgató és Menotti A 
telefon című művét. 

Az előadásokat moz-
galmas jelenetek, színes 
díszletek és jelmezek 
tették a fiatalok számára is érdekessé, természetesen zenekar ját-
szott a zenekari árokban, a dalszövegeket pedig ki is vetítették. 

A két előadás között pedig bekukkanthattak a diákok a színfalak 
mögé is, megfigyelhették, miként dolgoznak a díszletezők, hogyan 
működik a zsinórpadlás.

Virágszálak
Március 8-án kedden nemcsak az osztálytermekben köszöntöt-

ték a fiúk a lányokat, de a nevelői szobát is illatos virágok borítot-
ták be: az iskola női dolgozóit köszöntötték az iskola férfi alkalma-
zottai, valamint Hriagyel Csaba polgármester.
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Az ünnepi műsor után a téren koszorúzás következett, ahol 
Hriagyel Csaba polgármester, illetve a Kocséri Népkör helyezte el 
a tisztelet virágait, majd a Gábor Áron Diáktüzércsapat díszlövés-
sel tisztelgett az 1848/49-es hősök emléke előtt.

A délelőtt folyamán a diákság megkoszorúzta dr. Halász István 
1848-as katonaorvos sírját is a temetőben, illetve március 15-én 
délelőtt a Kutyakaparó csárdánál Bodnár András alpolgármester 
és Venyingi Zoltán önkormányzati képviselő helyezett el koszorút. 

Március 11-én pénteken délután a Művelődési Házban emléke-
zett meg iskolánk az 1848-as forradalom kitöréséről. Két éven 
át a járvány miatt elmaradtak a közös megemlékezések, de most 
az énekkar és az irodalmi színpad műsorának köszönhetően a 
megjelent diákok, szülők, érdeklődők felemelő érzésekkel és 
emlékezetes pillanatokkal a szívükben térhettek haza. 

Az énekkar – többek között – a Csík zenekar Hazám, hazám cí-
mű dalát adta elő. Műsorukban szólót énekelt Székely Roxána és 
Király Anna, közreműködött Horogszegi Jánosné zenetanár. Az 
énekkar vezetője, Juhász Anikó tanárnő látványos ötletekkel is fo-
kozta a dalok hatását.

Az irodalmi színpad egy filmforgatás keretei között elevenítette 
fel Petőfi Sándor életútját. A szereplőválogatás könnyed jelenetei 
után Nagy Martin főszereplésével elevenedett meg Petőfi életének 

szinte minden fontos pillanata 
– dr.  Lakatosné Rozsnyói Anikó 
magával ragadó rendezésében. 
További főbb szerepekben Ádám 
Viktória, Ország Kitti játszott.

Sági Anikó, a Szent Kereszt 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda igazgatónője ünnepi 
beszédében a kokárda meg-
születését idézte fel, a nemzeti 
színek szimbolikáját, a ma-
gyar nyelv szépségét emelte 
ki, és elismeréssel szólt a kocséri diákok hagyománytiszteletéről is.

ISKOLAI HÍREK

Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem…

Indulnak már a tüzérek!
Nemzeti ünnepünk alkal-
mából Indulnak már a tü-
zérek címmel megjelent a 
kocséri diáktüzércsapat te-
vékenységét összefoglaló 
kiadvány. A kis könyvecs-
ke 48 oldalon foglalja ösz-
sze a tüzércsapat 15 éves 
tevékenységét, sok-sok 
képpel, diákok emlékeivel 
és történelmi adalékok-
kal színesítve – Gévai Imre 
tagintézmény-vezető szer-
kesztésében.
Leszerelt, elballagott di-
áktüzérek! Kopogjatok be 
bármikor az iskola titkárságára vagy éppen Imre bácsihoz, 
hogy átvegyétek emlékül ezt a kiadványt, amely a Nemzeti 
Művelődési Intézet pályázati támogatásával született meg.
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Befejeződött a „BELTERÜLETI UTAK KORSZERŰSÍTÉSE  
KOCSÉRON” című fejlesztés

Kocsér Község Önkormányzata 2018.04.23-án sikeres pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 azonosító számú felhívásra.
A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium, lebonyolítója a Magyar 
Államkincstár.
A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirány-
zatból. Az önkormányzat, a 80,17 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Kinizsi és a Hunyadi utca 
felújítását valósította meg.

A projekt főbb adatai
Kedvezményezett neve:  Kocsér Község Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi utak korszerűsítése Kocséron
A szerződött támogatás összege: 80 167 702,-Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95%
A Támogatási Szerződés száma: PM_ONKORMUT_2018/33

A pozitív támogatói döntésről szóló értesítést 2018. november 27-én küldte meg a Magyar Államkincstár. A Támogatási 
Szerződés 2019. február 8-án lépett hatályba.

A fejlesztés összefoglalása
A projekt eredményeként két önkormányzati tulajdonú belterületi út, 
a Kinizsi és a Hunyadi utca szilárd burkolattal történő felújítása, kor-
szerűsítése, valamint a hozzájuk tartozó forgalomtechnikai létesít-
mények kiépítése valósult meg.
Az érintett utcák útfelülete már többször javításra került, ennek elle-
nére felületük hálós repedésű volt, padkáik a vízelvezetést már nem 
biztosították megfelelően. 
A kivitelezés során felületzárás történt aszfalt felhordással, amely a 
hálós repedéseket és az útegyenetlenségeket szüntette meg.
A projekt során összesen 1340 méter útfejlesztés, a kapcsolódó út-
burkolati jelek felfestése, a biztonságos közlekedést segítő, közleke-
dési táblák kihelyezése, továbbá utcánként 5 darab facsemete ülte-
tése, és összesen 2 darab kerékpártároló kihelyezése valósult meg.
A kivitelezési munkálatok valamennyi utcában befejeződtek a terve-
zett határidőn belül.

A fejlesztés eredménye
A beruházás eredményeként az érintett utcákban működő, a telepü-
lés életében meghatározó szerepet betöltő vállalkozások, szolgálta-
tók megközelíthetősége, valamint az utcákon zajló lakossági forga-
lom vált biztonságosabbá, kulturáltabbá.
Az ünnepélyes projektzáró rendezvényre – melynek helyszíne a 
fejlesztéssel érintett Kinizsi és Hunyadi utca kereszteződése volt 
– 2022 március 2-án 11-órakor került sor. Az eseményen, Hriagyel 
Csaba polgármester és Földi László, a térség országgyűlési képvise-
lőjének köszöntő beszédét, valamint az ünnepélyes szalagátvágást 
követően az érintett utcákat jelképesen is átadták a forgalomnak.
További információ kérhető:
Varga Erika - sajtóreferens
varga.erika@mailpartner.hu

Földi László a térség országgyűlési képviselő és 
Hriagyel Csaba polgármester köszöntő beszéde

A jelképesen kifeszített szalagot, Szathmári Ferenc 
tervező, Földi László a térség országgyűlési 

képviselője, Lantai Zsolt kivitelező, és Hriagyel Csaba, 
Kocsér Község polgármestere vágta át.
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Március idusán

Szokás szerint az idei év-
ben is a ’48-as emlékműnél 
ünnepeltek az óvodások.

Az önkormányzat március 
15-én helyezte el koszorúját 
Petőfi-emlékhelyünkön, a 
Kutyakaparó csárda falán.

Farsang az óvodában
Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi idő-

szak.
A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak 

is helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felszabadultabb érzést 
biztosít, mely különösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az 
óvodában. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, 
„bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, óvodapedagógusok 
sem vagyunk kivételek, a gyerekek nagy örömére. Az óvodások já-
téktevékenységek során egyébként is gyakran nyúlnak jelmezek és 

kiegészítők után, de ez az időszak még inkább megmozgatja fan-
táziájukat és kreativitásukat. Egymás után készülnek a farsang fő 
kellékei, a különböző technikákkal készült színes, ötletes álarcok, 
a játékukhoz barkácsolt kiegészítő eszközök, valamint a mókás de-
korációk.

Ilyenkor valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk ehhez 
a témához kapcsolódik. 

Előtérbe kerülnek a bolondos mesék, a versek, a mondókák, a 
csúfolódók, a népi gyermekjátékok, a dalok, amelyek mind-mind 
a farsang hangulatát idézik.

A csoportokból zeneszó hallatszik, mert a gyermekek szívesen 
gyakorolják a különböző tánclépéseket, hisz készülnek a farsang fő 
„attrakciójára”, a bálra. 

Ebben az évben is a farsangi mulatságot minden csoport nagy 
izgalommal várta. A Méhecske csoportos kicsik egyéni elképzelés 
szerint, a Maci csoportos középsősök indiánoknak, a Süni csopor-
tos nagyok pedig szakácsoknak öltöztek.

A vidám zeneszó mellett nagyon finom illatok is terjengtek, 
mert a dajka nénik, Zsuzsi óvó nénivel együtt, farsangi fánkot ké-
szítettek nekünk. 

Tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi hetet töltöttünk 
együtt, melyet mosolygós, vidám gyermekarcok igazoltak.

Az elkövetkezendő időszakban, várva a tavasz első napsugarait, 
megemlékeztünk a magyar szabadságharc hőseiről. 

Igaz, gyermekszemmel, de nagy beleéléssel, a nagycsoportosok 
eljátszották a csata eseményeit, falovacskákkal csákóval a fejükön.

Mezei-Dér Krisztina, Molnárné Pekár Erika
óvodapedagógusok
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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.

Érd.: + 36 70 367 3089

Kőrös Beton Bau Kft.

Egy februári délutánon Kordásné Szász Melinda haj-
dúszoboszlói pedagógus tartott előadást Erzsébet ki-
rályné – Sissi és családja életéről.

Kordásné Szász Melin-
da már gyermekkora óta 
rajong Sissiért és az őt kö-
rüllengő legendákért.

Teljesen elvarázsolta 
Erzsébet világa, az évek 
során szakértője lett a té-
mának és a királynénak.

Utazásai során felke-
reste az Erzsébet életé-
ben fontos helyszíneket: 
Korfu – Bad Ischl – Bécs 
– Gödöllő. A királynéval 
kapcsolatos tárgyakat, könyveket, legyezőket gyűjt és 
Gödöllőn létrehozott egy baráti társaságot is.

2011-től korhű öltözékeket is készíttetett magának, 
melyeket a kocséri előadáson is viselt.

Különleges, egyéni előadásmódja – egyes szám első 
személyben mutatja be Erzsébet és családja életét, csa-
ládi kapcsolatait, gyermekeihez fűződő viszonyát, uta-
zásait. Megtudhattuk, hogyan érezte magát a Habsburg 
család merev szabályai között és milyen nyitott szívvel 
fordult a magyarok felé.

Az előadás nagyon jól sikerült, a hallgatóság kérdése-
ket is tett fel az előadás végén.

Egyéni előadásmód, gyönyörű öltözet, nagy tudás – 
mi is gazdagabbak lettünk ezen a délutánon.

Bodnár Andrásné

Kocséron „járt” Erzsébet 
királyné

Népköri hírek
Egy februári délutánon már hagyománnyá vált, hogy teadélutánt 

tartunk a Népkör tagjaival. Változatos teákat kóstolunk meg és köz-
ben – ami mindenkinek hiányzik – nagyon jókat beszélgetünk.

Március 5-én a férfi tagok virággal köszöntötték a hölgyeket.
Hriagyel Csaba polgármester rövid kedves szavai előtt Nagy Ist-

ván szívmelengető verssel köszöntötte a nőket.
A finom vacsora után Laczi Dénes húzta a talp alá valót.
Köszönjük szépen a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány-

nak a meglepetést, igazán jól sikerült. A szelfigépes fotózás során 
szebbnél szebb egyéni és csoportos képek készültek.

Nagyon köszönjük Baginé Melina segítségét, Király Dénes, Revucz-
ky Béla, Járvás József felajánlását, Mészárosné Valika dekorálását.

Bodnár Andrásné, a Népkör elnöke
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT 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

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.

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

A Családsegítő  
Szolgálat hírei

2021 karácsonya előtt kiosztásra 
kerültek azok az élelmiszercso-
magok, játékok, ruhaneműk, ame-
lyekkel ismét sikerült több kocséri 
család ünnepét megszépíteni.
A Kocséri ÁMK szervezésében 
kihelyezett adománygyűjtő do-
bozokban nagyon sok tartós élel-
miszert, édességet helyeztek el a 
kedves vásárlók. Köszönjük a bő-
kezű felajánlásokat mindenkinek, 
és egyben külön köszönet Kőrösi 
Gábornak és Nagy Miklósné Móni-
kának, akik nagyobb mennyiségű 
felajánlást tettek.
Ismét megmutatkozott, mennyire 
jószívű, segítőkész, adakozó em-
ber van kicsiny falunkban.
Köszönetemet fejezem ki még 
azoknak, akik a segítségemre vol-
tak abban, hogy a karácsony ün-
nepét még szebbé tegyük.

Vikor Zsoltné családsegítő
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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
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, kemény-
fa 2800 Ft/q, vékony akác 3100 Ft/q, vas-
tag 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

2022. április 4–8-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Grízgaluska leves Karalábé leves 
vajgaluskával Húsleves Paradicsomleves Frankfurti leves

Sertés pörkölt 
Tészta

Paprikás krumpli 
kolbásszal

Vegyesvágott

Párolt hús
Meggyszósz

Bácskai rizseshús
Cékla

Krumplis tészta
Csemegeuborka

2022. április 11–14-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldségleves Legényfogó leves Pirított leves Gyümölcsleves

NAGYPÉNTEKDebreceni tokány
Párolt rizs Mákos tészta Paradicsomos 

húsgombóc
Rakott krumpli
Csemegeuborka

2022. április 19–22-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

HÚSVÉT
Karfiol leves Kertészleves Sajtkrémleves Zöldborsóleves

Hentes tokány
Tészta

Krumplifőzelék
Csibefasírt

Sertés pörkölt
Pirított tarhonya

Almapaprika

Rántott hal
Majonézes burgonya

2022. április 25–29-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásleves Tarhonyaleves Szegedi gulyás Erőleves Reszelt tésztaleves

Rizseshús
Vitamin saláta Sólet Tejberizs

Erdei öntet
Bakonyi húsgombóc

Makaróni
Paradicsomszósz
Sertés vagdalt

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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