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Tisztelt Kocséri Lakosok!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy ennyien 
éltek állampolgári jogukkal és részt vettek az országgyűlési 
választáson és országos népszavazáson. Községünkben a vá-
lasztás problémamentesen lezajlott. 
Köszönjük, hogy a fejlődés és a biztonságos jövő mellé állt a 
lakosság. Gratulálunk Földi László volt és újraválasztott or-
szággyűlési képviselőnek. További sok sikert kívánunk mun-
kájához.
Tájékoztatjuk Önöket az országgyűlési képviselők választása 
2022. április 3-i eredményéről.

A 12. számú egyéni választókerület Kocsér összesített vá-
lasztási eredményei: 

A szavazatok száma egyéni jelöltenként

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott 

érvényes 
szavazat

Földi László FIDESZ, KDNP 712

Zágráb Nándor
DK, JOBBIK, 
MOMENTUM MSZP, 
LMP, PÁRBESZÉD

169

Bartha Barna MI HAZÁNK 45
Kis Viktor MKKP 14
Pásztor Éva Ilona MEMO 8
Andriska István Normális párt 2

A szavazatok száma pártlistánként

A pártlista neve Szavazat
FIDESZ, KDNP 701
DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, 
PÁRBESZÉD 174

MI HAZÁNK 47
MKKP 16
MEMO 8
Normális párt 1
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok 
száma összesen: 947

  Tisztelettel:
Hriagyel Csaba polgármester

PROGRAMTERVEZET
2022 nyár végéig

Május 14. Iskolavacsora
Május 21.  Betyártalálkozó a  

Kutyakaparó csárdánál
Május 22.  Pályaavató focitorna  

az iskola udvarán.  
Bővebb info: www. kocser.hu

Június 24.  Szent Iván-éji piknik-mozi a helytör-
téneti gyűjtemény kertjében

Augusztus 20.  Kocséri búcsú 
Délelőtt szentmise,  
majd Kovács Nóri műsora 
Délután főzőverseny,  
községi elismerések átadása 
A műsorban fellép az Abba-Sisters és 
az Irigy Hónaljmirigy (4 fővel)
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Kocsér községben a következő időpontokban történik:

2022. május 2-án (hétfő)  8.00-16.00 óra 

2022. május 3-án (kedd) 8.00-16.00 óra 

2022. május 4-én (szerda) 8.00-16.00 óra 

2022. május 5-én (csütörtök)  8.00-15.00 óra 

2022. május 6-án (péntek)  8.00-16.00 óra 

Helye:
Kocséri Általános Művelődési Központ Tündérkert Óvoda 2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 6.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és 
óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 
31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Kocséron integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára – az alapító okirat szerint,  a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alap-
ján.

A jelentkezéskor be kell mutatni:
•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi 

kivonatot vagy személyi igazolványt),
•  a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
•  kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül 
illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) 
címezve az óvoda vezetőjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Hriagyel Csaba
polgármester
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Ingyenesen adható le  
a használt sütőolaj  

Kocséron
Az önkormányzat a Biotrans Kft. segítségével lakos-
sági használt sütőolaj és zsiradék gyűjtési pontot lé-
tesített.
Helyszíne: szelektív hulladékgyűjtő sziget (Kossuth L. 
u. 10, kisiskola udva-
ra).
A használt olajat, il-
letve zsiradékokat 
lezárt PET-palack-
ban, illetve zárt be-
főttes üvegben kell 
leadni. A szolgáltatás 
ingyenesen vehető 
igénybe. Kérjük, az 
üvegeket óvatosan 
helyezzék a gyűjtő-
edénybe.

Sikeres pályázatok

Bölcsőde
Kocsér Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott 
be 8 férőhelyes mini bölcsőde kialakítására a volt Faluház 
épületében (Szabadság u. 19.). Az épület átalakítására el-
nyert közel 40 millió Ft-on túl 80 millió Ft-ot nyertünk inf-
rastruktúra fejlesztésre.

Ebből az összegből valósul majd meg többek között
– a külső oldali hőszigetelés
– a tetőcsere
– a játszóudvar és zöldfelület fejlesztés
– kerítés- és járdaépítés
– 5 kWh teljesítményű napelemes rendszer kialakítása
– eszközbeszerzés, konyha kialakítása.

Művelődési Ház
A községi önkormányzat el-
határozta a használaton kívüli 
(emeletes) iskolaépület hasz-
nosítását, művelődési házzá 
alakítását.
Az Élhető települések pá-
lyázati kiírás keretében két 
ütemben (I. – mintegy 300 
millió Ft, II. – mintegy 200 
millió Ft) elnyert támoga-
tás jóvoltából zajlik le a teljes 
belső rekonstrukció, a mai 
energetikai szabályoknak való 
teljes megfelelés, ami magával vonzza a központi biomassza 
kazán átalakítását is.
Az átalakítást követően az épület alkalmassá válik majd több 
csoport, közösség akár egyidejű foglalkozására, a kulturális 
rendezvények méltó környezetben való megtartására. 
Az épület teljes átalakításán túl terveink között szerepel az 
épületet körülvevő parkrész felújítása, rendezése is. A park 
rendezése előtt társadalmi egyeztetést tervezünk tartani, 
ahová mindenkit szeretettel várunk. 
Mindenki véleménye számít!

Hriagyel Csaba polgármester
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Újra dörgött az ágyú!
Április 4-én hétfőn kora este – két év járványszünet után – ismét 
megrendezték népes közönség előtt a tápióbicskei csatabemuta-
tót, amelyen a kocséri diáktüzércsapat is ismét ott jeleskedett.

A diáktüzércsapat tagjai voltak: Gévai Imre tagintézmény-veze-
tő, Burai Levente, Vágó József, Bereznai Kristóf, Tajti Benedek, 
Lerner Gábor, Németh István, Tari Bendegúz.

Kéksziget Kocséron
Április 6-án szerdán a 7. és 8. osztály tanulói a Kerekasztal 
Színházi Nevelési Központ előadásán vettek részt.

Az elszigetelődés, a kapcsolatteremtés, a konfliktuskezelés 
problémái körül forgó darab érdekessége volt, hogy részben 
angol nyelven és technikai eszközök bevonásával zajlott, de az 
is, hogy a darabhoz a befejezést a diákok állították össze – több-
féle verzióban, a saját aktivitásukkal. Ebben élenjárt Ország Kit-
ti, Ádám Viki, Király Anna és Szabó Bence.

Kedélyes dallamok 
A nagykőrösi zeneiskola kocséri növendékei, Horogszegi János-
né Mirka néni tanítványai március 29-én kedden délután adtak 
kedves kis koncertet szüleiknek és az érdeklődőknek.
A járvány miatt kétéves kihagyás után tudtak ismét bemutatót tartani, 
illetve volt, aki először szerepelt hallgatóság előtt. Az izgalmat még egy 
kis technikai probléma is fokozta, a szintetizátor is betegeskedett, de vé-
gül minden akadályt legyőzve kedves dallamok töltötték be a tantermet.

Horogszegi Jánosné Mirka néni, Tóth Réka, Kenyeres Nóra, Mészá-
ros Dóra, Nagy Martin, elöl: Hegymegi Renáta, Fekete Annamária, 
Szentirmai Gréta, Gödény Dóra, Karikó Nóra.

Egy bronz egy ezüst!
Március 25-én pénteken Nyársapáton rendezték a IV. korcso-

portos labdarúgó diákolimpia körzeti fordulóját 4 csapat rész-
vételével.

A kocséri csapat minden mérkőzése végletekig kiélezett volt, 
egy-egy gól döntött 
csupán. Mészáros Ervin 
edző tanítványai becsü-
lettel helyt álltak, dere-
kasan küzdöttek.

A bronzérmes 
kocséri csapat tagjai: 
Vágó József, Berdó 
János, Capitan Alon-
so, Vanyur Levente, 
Bretus Marcell, Urbán 
Mátyás (elöl).
A kocséri eredmények:

Kocsér – Abony 0:1 Kocsér – Nyársapát 3:2
Kocsér – Törtel 2:3  
Kocséri gólszerzők: Vágó József 2 gól, Bretus Marcell 2 gól, Capit-

an Alonso 1 gól
Április 4-én hétfőn Nyársapáton rendezték a labdarúgó diák-

olimpia körzeti fordulóját a III. korcsoport számára. 

A háromcsapatos tornán a kocséri csapat ezüstérmes lett, 
miután Abonytól kikapott, viszont a házigazdákat gólzáporos 
meccsen 8:4-re legyőzte. A legtöbb kocséri gólt Bereznai Kristóf 
szerezte.

Az ezüstérmes kocséri csapat tagjai: Demeter Lőrinc, Bereznai 
Kristóf, Szabó Márk, Bretus Marcell, Szabó Zoltán, Bognár 

Benjamin, edző: Mészáros Ervin.
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Kiskertészek – nagy munkában
A tavasz biztos jele, hogy megelevenednek a kiskertek! És a 

kiskertészek!

Az iskola kertészei is nagy lendülettel vetették bele magukat a ta-
vaszi munkálatokba: péntek délutánonként Ervin bácsi vezetésével 
és Laci bácsi közremű-
ködésével takarítják a 
plébániakertet, felás-
ták a veteményest, sőt 
már veteményeztek is, 
borsót, mákot, de ül-
tettek málnát, sok vi-
rágot, sőt még palántát 
is nevelnek!

Kocséri keresztút
Kedves kocséri lakosok, képzeljék, egy keddi reggel, amikor 

az iskolába értem, egy plakátot vettem észre a bejárati ajtón. A 
lapon ez állt Kocséri Keresztút - ez nagyon felkeltette az érdek-
lődésemet. De ne féljen az, akit ez a hír elkerült, mert most el-
kalauzolom önöket a keresztút mind a 14 helyszínére. 

A keresztút április 8-án pénteken kezdődött fél 3-kor, a temp-
lomban főként iskolások gyülekeztek, de jöttek felnőttek is. A 
templomban nyitásképpen az énekkar énekelt a mindig mosolygós 
és vidám Juhász Anikó és egyetlen osztályfőnököm Tajtiné Kasza 
Anikó vezetésével. Utána kezdetét vette a keresztút. 

Az 1. állomás a templomban volt, itt Jézus halálra ítéléséről be-
szélt Laci atya. A 2. állomáshoz már egy kicsit sétálni is kellett, 
mivel a Szent István szobornál volt. Itt azt mesélték, hogy Jézus 
vállára veszi a keresztet. A 3. állomás a II. világháborús szobornál 
volt, ahol arról beszéltek, hogy Jézus először esik el a kereszttel. 
Hozzátenném az úton nem kellett félnie senkinek, mert minden-
hol biztonságban haladhattunk, hála a polgárőröknek. 

A 4. állomás egy számomra ismeretlen háznál volt, ott arról 
beszéltek, hogy Jézus találkozik anyjával. Az 5. állomás az állatok 
gyógyítója, dr. Modor Péter háza előtt volt. Ott arról beszélt Laci 
atya és István bácsi, hogy Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a ke-
resztet. És még mielőtt elfelejteném, minden állomásra más-más 
vállalkozó kedvű fiú vitte a keresztet. A 6. állomás a fogorvosi ren-
delő előtt volt. Itt arról volt szó, hogy Veronika letörli Jézus arcát. 
Még Spakli, Eszter néniék kutyája is figyelemmel kísérte a keríté-
sen kívül zajló eseményeket. A 7. állomás a tornacsarnok előtt volt, 
ahol arról meséltek, hogy Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. 
Érdekes, hogy pont az az állomás került ide, ami Jézus kitartásáról 
szól, mivel a tornacsarnok már sok gyerek és felnőtt kitartását tette 
próbára tesiórán vagy edzések keretében. 

A 8. állomás a buszfordulónál volt, ahol arról meséltek, hogy Jé-
zus beszélt a síró asszonyokkal. A 9. állomás a kopjafánál, a Mária 
szobornál volt, ott arról beszéltek, hogy Jézus harmadszor esik el a 
kereszttel. A 10. állomás az I. világháborús szobornál volt, ahol azt 
mesélték el, hogy Jézust megfosztják ruháitól. Hoppá, majdnem 
elfelejtettem az állomások között sem unatkoztunk, mert mindig, 
amíg sétáltunk, énekeltünk is, ami szerintem segített átélni a ke-
resztutat. 

A 11. állomás az 
iskola előtt volt, ott 
azt mesélték, hogy 
Jézust keresztre fe-
szítik. A 12. állomás 
a templomkapuban 
volt, ott arról beszél-
tek, hogy Jézus meg-
hal értünk a keresz-
ten. (Itt azt vettem 
észre, hogy a szorgos 

kezek közben már összeszedték az előző állomások tábláit.) A 13. 
állomás a templomajtóban volt, ott arról meséltek, hogy Jézust le-
veszik a keresztről. A 14. állomás a templomban volt, ahol arról 
volt szó, hogy Jézust leveszik a keresztről. És ezek után véget ért a 
keresztút. 

Összegzésképpen nekem nagyon tetszett a keresztút, segített el-
képzelni, milyen lehetett Jézus Krisztus keresztútja, és egy új él-
ménnyel lettem gazdagabb, mert én még sosem voltam kereszt-
úton, de ezt most megváltozott, és örülök, hogy el tudtam és el 
akartam menni.

Üdvözlettel: Nagy Nóri 6. osztályos tanuló
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Beszélgetés a Mihályi-kereszt felújíttatójával

Nem kérhetek mást, csak irgalmat
Ritz Judit Szegeden él, pontosabban 

Tápén a Tisza-töltés közelében, és több 
mint tíz éve a Szeged-Csanádi Egyház-
megye önálló szervezeti egységének, a 
Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretet-
szolgálatnak a főigazgatója. Ő újíttatta 
fel a Mihályi-keresztet, amely a kocséri 
határban, a XIII. dűlőben áll. Meglehető-
sen elfoglalt vezető, több intézmény tar-
tozik az irányítása alá Békés és Csongrád 
megyében, de mégis találtunk rá módot, 
hogy röviden elbeszélgessünk, mi indí-
totta erre a nemes cselekedetre.

– Hogy jutott erre az elhatározásra, 
kedves Judit?

– Ismeri azt a kunhalmot a kécskei, ka-
rai, kocséri hármashatárban? Nos, a tete-
jéről nézve Kocsér felé még látszik egy ta-
nyahely. Az volt a nagyszüleim tanyája.

Jászkarajenői vagyok, Szegeden tanul-
tam, dolgoztam. 1993-tól a Szeged-Csaná-
di Egyházmegye egyik szociális intézmé-
nyének lettem a vezetője. 2011-től pedig 
megbízást kaptam az Egyházmegye szoci-
ális intézményeinek működtetésére. 

2020 tavaszától nemcsak a bentlakásos 
intézményeink – három idősek otthona, 
három fogyatékos személyek ápoló-gondo-
zó célú lakóotthona –, hanem a hajléktalan 
személyeket ellátó –, valamint az idősek 
nappali ellátást biztosító intézményeink is 
rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. 

Biztosan emlékszik, a pandémia kezde-
tén még fertőtlenítő szer sem volt. Dr. Kiss-
Rigó László püspök atya a személyes köz-
benjárásával is csak nagyon nehezen tudott 
rajtunk segíteni. Borzasztó, reménytelen 
idők voltak, aminek nem láthattuk a végét. 

Ahhoz, hogy ezt a nyomasztó felelőssé-
get átgondoljam, megfelelő időben, megfe-
lelő döntéseket tudjak hozni, néha szüksé-
gem volt elvonulásra. Úgy éreztem, csak a 
Jóistennel tudom a rendkívül feszített he-
tek, hónapok gondjait megosztani.

Akkor kezdtem el sétálni járni a karai, 
kocséri határba, mivel a csendet, nyugal-

mat, békét, amire szükségem volt, itt ta-
láltam meg. Jó nagyokat sétáltam, olykor 
20-25 kilométert.

Egy ilyen séta során komoly viharba 
kerültem, fújt a szél, hordta a homokot, 
az arcomba verte az esőt. Látni alig lehe-
tett, mégis megláttam a keresztet. Tudtam, 
hogy addig el kell jutnom. Ahogy közeled-
tem felé, azon gondolkodtam, hogy mit is 
kérhetnék a Jóistentől. Aztán megakadt a 
szemem a feliraton: 

„Isten irgalmazz!”
Akkor értettem meg, hogy nem kérhetek 

mást, csak irgalmat. Így, egy szóval: irgal-
mat. Nincs mit részletezni.

Végiggondoltam cselekedeteinket, számba 
vettem a lehetséges mulasztásainkat is. Úgy 
éreztem, megtettünk mindent, amit lehetett. 

Minden munkatársammal fáradhatat-
lanul, az előírásokat betartva dolgoztunk. 
Rájöttem azonban, tehetünk bármit, ha a 
Jóisten irgalma nem árad ránk.

Akkor gondoltam először arra, hogy fel-
újíttatom a keresztet. Nincs mit kérni, és a 
Jóistennek nem szabhatok feltételt. Egyet-
len dolgom van: felújíttatni ezt a keresztet. 
Ez a cselekedet aziránt érzett hálámat jel-
képezi, amit a viharban megértettem.

Ez a vihar tökéletesen megjelenítette a 
pandémia nehézségeit, mérhetetlen ter-
heit, a kiszámíthatatlan eseményeit. Egy 
kicsit úgy éreztem, mintha iránymutatást, 
védelmet kaptam volna. Ha erre járok, 
mindig azt érzem, az utam, amit vezető-
ként járnom kell, oltalom alatt áll.

Ez megnyugtat, és éppen ezért nagyon 
szeretek erre járni, sétálni. Annyit mesél-
tem ezekről az útjaimról Szegeden, hogy 
még a kispapokat is elhoztuk erre.

– A felújított kereszt megáldására már-
cius 24-én csütörtökön délelőtt 11 órakor 

került sor. Én sajnos nem tudtam ott len-
ni, munkahelyi okok miatt, de úgy tudom, 
sokan jelentek meg.

– Nagyon örültem, hogy elég sokan eljöt-
tek Kocsérról is, Karáról is annak ellenére, 
hogy egy munkanap délelőtti órájában került 
sor a megújult Mihályi-kereszt magáldásra. 

Talán megértik – bár nem vagyok 
kocséri –, a magaménak is érzem ezt a ke-
resztet. Mivel Mihályi István és felesége, 
Lóczi Franciska állíttatta, és a nagyapámat 
Törőcsik Istvánnak, nagyanyámat Sipos 
Franciskának hívták, így a keresztnevek 
egybeesése okán is közel érzem magam-
hoz. Bizakodom, hogy érezhető, számomra 
több szempontból is meghatározóan sokat 
mondóvá vált ez a hely. Amolyan zarán-
dokhellyé lépett elő az életemben.

Szegedről eljött velem és a keresztet meg is 
áldotta dr. Kovács József helynök és elkísért 
Veréb László spirituális atya is. Ez számom-
ra azt jelenti, nem vagyok egyedül a felada-
taim teljesítése során felvállalt utamon.

A kereszt felújítását Tóth Mihály és 
Tóth Zoltán sírkő-, műkőkészítő mes-
terek végezték, kiknek ezúton is köszö-
nöm a munkájukat. Köszönettel tartozom 
még Hernádi László plébános atyának, és 
mindazoknak, akik eljöttek aznap. Minde-
nek fölött pedig a Jóistennek, hisz segített, 
hogy megtarthassam az ígéretem.

Gévai Imre
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Kocséri anekdoták VII.

KRÓNIKA

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

Miként vágatta ki a fázós gazda a szép szőlőjét

Most egy olyan történetet adok közre, amely a kocséri 
jászok és a környékbeli települések lakosainak kapcsola-
tára utal. Hiszen nem véletlen, hogy a kárvallott éppen 
kőrösi, a hiányos tudású munkás éppen kécskei.

Történt egyszer, hogy a tavasz igen korán beköszöntött, 
ami meglepte a gazdákat, így a tavaszi munkák feltorlód-
tak és napszámost helyben nem lehetett fogadni. Ezért a 
nagykőrösi gazda, akinek a kocséri szőlőhegyen is volt 
birtoka, hiába keresett munkást a szőlőjének metszéséhez. 
Így átkocsikázott a kécskei vásárra, hátha ott tud fogadni 
embereket a birtokán sorra kerülő munkákra. Ahogy ott 
kérdezősködik, látja ám, hogy Gazsi családostól ott téblá-
bol a lacikonyhák körül, hátha leesik nekik egy-két ingyen 
falat. Megszólítja őket, mert már voltak nála szüretelni, 
és kérdezi: – Gazsi eljönnétek-e hozzám szőlőt metszeni 
Kocsérra? – Hogy a rákba né, akár most is avelhátunk. 
Megegyeznek abban, hogy hétfőn a szőlőben találkoznak.

Ott is voltak mindannyian, de a család elmondta, ők 
még ilyen munkát soha nem csináltak, ezért a gazda fo-
gott egy metszőollót és kimentek a pásztába, hogy meg-
mutassa, hogyan kell megfelelően megmetszeni a kubinyi 
dinkát. De mire kiértek, fergeteges hózápor kezdődött, 
ezért a gazda behúzott nyakkal visszairamodott a guny-
hóba (a szőlő szélén lévő szerszámoskamra), de még visz-

szakiáltott a napszámosoknak, hogy csapjanak ki vagy 
három tőkét és hozzák utána. A csapat bentről szemlél-
te a nagy lottyanó szemű hópihéket, amik odakint kava-
rogtak, de hamarosan rátértek a metszés tudományának 
elsajátítására. Mire a tőkéket megmetszették a zápor is el 
állt, így a gazda munkára biztatva a csapatát elindult haza, 
azzal, hogy a vásárban majd elszámolnak.

Egy hét múlva a kőrösi vásárban találkoznak is. – No 
végeztetek a metszéssel? – kérdezi a cigányokat. – Hogy 
végeztünk vóna gazsduram, ’izen nagy munká az. A hé-
ten csak vágtu, hordtu, a jövőhéten meg mecetu. Így vá-
gatta ki szándéka ellenére a szőlőjét a kőrösi gazda.

Lejegyezte: Utasi Imre
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Gólyahír

Szelei Leila 
Krisztina

Urbán Roland

Mészáros Denisz 
Imre

Józsa-Bölcz Alex

Kurgyis Panka és  
Kurgyis Léna

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

Húsvéti tojás keresés és 
tojásfa díszítés!

Április 11-én hétfőn du. 14.30 órakor községi húsvéti tojásfa díszí-
tésre invitált mindenkit a Kocséri Népkör a parkba.

A gyerekeket tojás kereshettek és találkozhattak a húsvéti nyuszi-
val is.

Köszönjük a Községi Önkormányzat támogatását! 
A Népkör tagsága

Születés
Szelei Leila Krisztina (Szülei: Szelei Dávid és Szelei 

Krisztina Erika (szül. Sopajti)
Urbán Roland (Szülei: Urbán Roland és Varga 

Dzsenifer)
Kurgyis Panka és Kurgyis Léna (Szüleik: Kurgyis 

Gergő és Kurgyis-Hajagos Enikő)
Mészáros Denisz Imre (Szülei: Mészáros Zsolt és 

Orsola Karolina)
Józsa-Bölcz Alex (Szülei: Józsa Péter és Bölcz 

Bernadett)

Haláleset
Petrezselyem Ferenc (szül.: 1931.)
Mocsai Lajos István (szül.: 1952.)
Nagy Ferenc (szül.: 1951.)
Hriagyel Balázs (szül.: 1959.)
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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

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Nagy Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Hriagyel Balázs
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család
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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
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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. május 2–6-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Sárgaborsóleves Köményes leves Tárkonyos raguleves Zöldségleves Póréhagyma  krémleves
Mustáros sertés 
tokány, tészta

Tökfőzelék
Fasírt Meggyes piskóta Lasagne Kolozsvári rakott káposzta

2022. május 9–13-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Tojásleves Szegedi gulyás Karalábéleves Húsleves Jókai bableves

Vadas sertéshússal
Tészta Szilvásgombóc Öreglebbencs

Almapaprika

Főtt hús
½ sóska mártás
½ főtt burgonya

Tejberizs
Erdei öntet

2022. május 16–20-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Grízgaluska leves Fokhagymakrémleves Csordagulyás Pirított leves Tavaszi zöldségleves

Baboshús Rántott szelet
Petrezselymes burgonya Ízes bukta Székelykáposzta

Tejföl
Bakonyi húsgombóc

Spagetti

2022. május 23–27-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Paradicsomleves Erőleves Köményes leves Zöldségleves Görög gyümölcsleves
Rizseshús

Vitaminsaláta
Tökfőzelék

Fasírt
Lecsós szelet

Bulgur
Csikós tokány

Tészta
Húsos paprikás-krumpli

Csemegeuborka

2022. május 30 – június 3-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Pecsenyeleves Burgonyaleves Babgulyás Reszelt tésztaleves Nokedli leves
Tükörtojás

Zöldborsófőzelék Tepsis bolognai Fahéjas, kakaós csiga Hentes tokány
Párolt rizs Rakott kel

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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