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Óvodai biztonság
A Magyar Falu Program
keretében elnyert pályázati
támogatás segítségével elkészült az óvoda hátsó kerítése
és kapuja (olyan számkódos
kapu, mint a Kossuth L. utca felőli bejáratnál).
Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket a
munkálatok ideje alatt!
Mi minden nap önökért
dolgozunk!
Hriagyel Csaba
polgármester

FELHÍVÁS

Kérjük a 2020. augusztus 20. óta első diplomát, első nyelvvizsgát szerzett (vagy az idei nyár folyamán szerző) fiatalokat,
jelentkezzenek az Önkormányzati Hivatalban Venyinginé
Tajti Erikánál 2022. június 30-ig a bizonyítványuk másolatával, hogy a hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-i
ünnepségen köszönthessük őket!

Zágoni testvérkapcsolat
Erdélyi testvértelepülésünk, Zágon július 16-17-re
szeretettel várja községünk küldöttségét egy erdélyi látogatásra. Olyan személyek vagy családok jelentkezését
várjuk, akik augusztus 20-án Kocséron viszonozni tudják a
vendéglátást, és otthonukban szállást tudnak biztosítani a
hozzánk látogató zágoni küldöttség tagjai számára. Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban 2022. június 17-ig.
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Kocséri Népkör megtartotta évadzáró
közgyűlését és évzáró rendezvényét
A Kocséri Önkormányzat konyhájának
ebédlőjében a Kocséri
Népkör megtartotta
évadzáró közgyűlését,
évzáró rendezvényét és
2020-2021 évre vonatkozó beszámolóját. A
meghívott vendégekkel és a nagy számban
megjelent
tagsággal
megtelt az ízlésesen
berendezett és feldíszített ebédlő. Bodnár
Andrásné Editke elnökasszony köszöntötte a jászapáti és a
jászkiséri vendégeket és a résztvevőket, majd felkérte Csőke
Alexandrát a közgyűlés levezetésére. A határozatképesség
megállapítását követően elfogadásra kerültek a napirendi pontok. Elsőként az elnök
asszony tartotta meg
az elmúlt két évre vonatkozó beszámolóját.
Ismertette az elmúlt
két év népköri eseményeit, rendezvényeit,
eredményeit. Számba vette a szervezet
támogatóit, segítőit,
megköszönve áldozatos tevékenységüket.
Ezt követően a Népkör születésnapjára írt versét mondta el
Csőke Alexandra. Az összejövetel résztvevőit köszöntötte

rösi vőfély, aki irodalmi válogatást adott elő saját költeményeiből. A szakácsok remekül elkészített fogásokból feltálalt
ebéddel koronáztuk meg a délelőtti programot. A délután

Földi László országgyűlési képviselő, Hriagyel Csaba polgármester, a jászkiséri és jászapáti vendégek vezetői. Eközben
megérkezett a rendezvényre meghívott Mikó Péter nagykő-

kellemes beszélgetésekkel, nótaszóval és tánccal telt alkonyatig. Köszönjük a kellemes, szép napot a Népkör támogatóinak, vezetőségének és a rendezvény megvalósításában
résztvevőknek.
U. I.

Kocséri Híradó
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Kirándulásunk Erdély útjain és a barátság tájain
Sokszor voltunk már sokfelé táborban, de ez a ceglédi barátainkkal együtt töltött 5 nap örökre emlékezetes marad. Együtt barangoltuk be Erdély legszebb tájait, és közben a közös programok
során, utazás közben megismerhettük egymást és barátságot kötöttünk.
Nagyon boldogok voltunk, amikor osztályfőnökünktől, Mészáros Ervin tanár úrtól meghallottuk, hogy megvalósulhat a „Határtalanul” Program keretében az erdélyi kirándulás.

A ceglédi anyaiskola Juhász Zoli bácsi által vezetett hetedikeseivel május 7-én hajnalban indultunk útnak. Megálltunk egy rövid
időre a Királyhágónál, ahol szépséges fotókat készíttettünk. Egy
könnyű túrával kora délután besétáltunk a Tordai-hasadékhoz,
majd kora esete megérkeztünk gyergyószárhegyi szállásunkhoz.
Másnap reggel útnak indultunk a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz. A különleges külsejű tó eredetmondája a szerelme mellett
kitartó Eszterről szóló történet mindannyiunkat meghatott.

A szoros fantasztikus sziklái pedig megérték a hosszú túrát. A
szállásra visszatérve zenét hallgattunk, énekeltünk, csocsóztunk,
fociztunk ceglédi barátainkkal. A két hasonló gondolkodású osztály ezen az estén kötött szoros barátságot.
A harmadik napon egy meredek ösvényen gyalogoltunk fel a
torjai Büdös-barlanghoz, ahol megtapasztalhattuk a vulkáni utóműködés
különleges
hatásait. A Szent Anna
tónál gyönyörködtünk
a csodás tájban. Ezen a
napon ismét két fantasztikus történettel ismerkedtünk meg: az egyik a
tó legendája a hattyúvá
változott Annáról, a másik pedig Sánta Ferenc
döbbenetes
története,
a Sokan voltunk című
elbeszélés. A délutánt
a katolikus magyarság
egyik legfontosabb kegyhelyén, Csíksomlyón töltöttük. Látogatást tettünk
a Szűzanya szobránál és
felsétáltunk a somlyói nyeregbe. Kedd reggel egy újabb megható
élményben volt részünk: meglátogattuk a gyergyószentmiklósi
gyermekotthont, amelyet Böjte Csaba atya hozott létre.
Döbbenetes sorsokat ismerhettünk meg az ott dolgozó nevelők történeteiből. Ezen a délelőttön mindannyiunknak volt min
elgondolkoznia, megtanultunk viszonyítani a saját életünkhöz.
A komoly hangulatot délután ditrói templomlátogatással, majd
a szállásunkhoz közel lovaskocsizással, lovaglással oldottuk. Az
utolsó nap reggelén korán keltünk, délelőtt pedig már a tordai sóbányában talált minket.

Lenyűgözött bennünket a bánya visszhangos terme, a tó, a fantasztikus só- és cseppkőképződmények. A hazafelé úton megálltunk Mátyás király szülővárosában, Kolozsváron.
A sok gyönyörű látnivaló mellett számunkra a legfontosabb
élmény az volt, hogy mély és igaz barátságokat kötöttünk a ceglédi gyerekekkel. Az együtt töltött öt nap nagyon sokat jelentett
számunkra. Az eddig csak történelem könyvből ismert Erdélyt
a szívünkbe zártuk, és úgy érezzük, hogy most már könnyebben
megértjük a határon túli magyarok sorsát is.
Király Anna, Székely Roxána, Tajti Ramóna
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Hetedhét határon át
Két év járványügyi korlátozások, bezárások után az idei
május végre a barangolások, kirándulások, élmények hónapja volt a kocséri iskolások számára!
A 7.-esek Erdélyben jártak, a 6.-osok erdei iskolában a
Börzsönyben. Zajlott a Lázár Ervin Program, ennek keretében Szentendrére és Törtelre jutottunk el, de zajlott a
Bozsik Program is, most épp Tiszakécskén. Pörögtek az
osztálykirándulások is, a 3.-osok végre iskolás életük során először mehettek együtt, a Mátra volt az úticél. Egy kis
küldöttséggel pedig a szerbiai Bácsfeketehegy iskolás ünnepségén is képviseltük Kocsért.

Szerbiában

Táncoltunk, énekeltünk és
barátkoztunk

Május 19-én immár sokadszor, de ismét nagy örömmel kelt útra iskolánk küldöttsége Szerbiába, hogy részt vegyen a bácsfeketehegyi iskola iskolanapi ünnepségén Kanyó István igazgató úr
meghívására.

A kenderfeldolgozástól a vízimalomig

Április 26-án kedden a 6. osztály a Szentendrei Skanzenbe látogathatott a Lázár Ervin Program keretében Tajtiné Kasza Anikó osztályfőnök vezetésével, Gévai Imre tagintézmény-vezető kíséretében.

Előbb a kenderfeldolgozás lépéseivel ismerkedhettek meg a tilolástól
a szövésig, majd körmöcskés technikával karkötőket készítettek. De
ízelítőt kaptak a népi építészet sajátosságaiból és a kocsikészítés vagy a
kovácsmesterség eszközeiből is.
Alaposan megismerkedtek a vízimalmok működésével és a molnárok sokrétű munkájával, de még
szélmalmot is láttak.
De persze belefért a napsütéses
napba egy kis játszóterezés, de még
egy kis jégkrém is.

Bozsik Program
Május 11-én délután Tiszakécskén zajlott a Bozsik Program
tavaszi iskolai tornája II. és III. korcsoportos csapatainknak.
Mondjuk, a középkezdést többet gyakoroltuk, mint a gólörömöt, de azért remekül helyt álltak a fiúk Imre bácsi és Ádám bácsi
irányításával. Örömmel és éremmel jöttek haza, a kapott csokit
pedig ott helyben megették!
A 3. korcsoportos csapat tagja volt: Szabó Zoltán, Szabó Márk,
Bereznai Kristóf, Demeter Lőrinc, Burai Levente, Bretus Marcell.
A 2. korcsoportos csapat: Balogh Balázs, Czottner László,
Badari Attila, Pityi Sándor, Radics Kevin (háttal), Csongár
Adrián, Mészáros Péter, Székely Milán, Ragó Roland (elöl).

A kocséri küldöttség Juhász Anikó néni vezetésével, Bodnár András alpolgármester és Magyar Gábor szülő közreműködésével indult
útnak. A testvériskola műsorát színesítve a Dalma Dance két csoportja és az énekkar szólóénekesei léptek fel – szép sikerrel.
Jelesül:
Magyar
Fruzsina, Sipos Jázmin, Ország Katica,
Ország Kitti, Venyingi Luca, Király Anna
és Székely Roxána –
felkészítő pedagógus:
Libor Nikoletta és
Juhász Anikó.
A színes műsorban
a tamburazenekar
ismét remekül szólt!
A vendéglátás barátságos, az ebéd ízletes volt, de a fagyi is mintha
finomabb, de legalább is édesebb lenne ott a vajdasági Bácsfeketehegyen.

Kocséri Híradó
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Erdei iskolában a Börzsönyben
A 6. osztály május 16-án hétfőn felköltözött a hegyekbe osztályfőnükök, Tajtiné Kasza Anikó vezetésével és Fehér Ádám kíséretében: megkezdődött számukra az erdei iskola Kismaroson!

zi csapatmunkával megtalálták az elrejtett kincset is! A délutáni
hűsölést követően pedig már magabiztosan tájékozódva csörtettek fel a hegyoldalba, és megtalálták a vadászlest és a szép kilátást
is: az ott a Dunakanyar!
Pénteken
délelőtt
még egy vetélkedővel
összegezték játékosan,
hogy mit is tanultak
egy hét alatt, aztán délután épen és szerencsésen, kicsit fáradtan, de
nagyon boldogan hazaérkeztek
Ezúton is köszönjük
Kocsér Község Önkormányzatának és az Szülői Munkaközösségnek az anyagi támogatást, Tóth Feri bácsinak a gördülékeny utazást.

A Csattogó-völgyből már hétfő délután egy könnyed sétával eljutottak a Duna-partra, majd a vacsi után esti túra következett az
erdő éjszakai vadjainak nyomában egy - bátorságpróbával színesítve.
Kedden ismerkedtek az erdő kisemlőseivel és próbálkoztak az íjászattal, no
persze volt szabadjáték is.
Szerdán sem a
lábukat
lógatták,
délelőtt szellemi vetélkedőt szervezett
számukra Anikó néni és Ádám bácsi (na jó, voltak sportos feladatok is), délután pedig
irány Királyrét a kisvasúttal, ahol további vidám ismerkedtek az
erdővel, tóval és egymással.
Csütörtökön délelőtt a térképészet titkaival, az utakkal, ösvényekkel, égtájakkal, jelzésekkel ismerkedett meg az osztály, és iga-

Az egy hét alatt nemcsak az állatokról, növényekről vagy az erdőgazdálkodásról tanultak sokat a gyerekek, de felejthetetlen kalandokkal, sok nevetéssel igazi klassz közösséggé is formálódtak
Tajtiné Kasza Anikó osztályfőnök és Fehér Ádám pedagógus vezetésével.

Amennyi a zöld fűszál, annyi áldás szálljon rád!

Végre újra – fiókák!

Az alsó tagozatos osztályok szívhez szóló műsorral, maguk készítette kedves ajándékkal köszöntötték az édesanyákat májusban.
(A képen a 2. osztályos lánykoszorú)

Két szűk esztendő
után, mikor nem
voltak tojások, fiókák az iskola kéményén lévő gólyafészekben, az
idén végre ismét
boldog kelepelés
hallatszik fentről:
május 20-án kikelt
a 4. fióka is! Reméljük, fel is növekednek gond nélkül. A terveink
szerint a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak közreműködésével meg is gyűrűzzük majd a kicsiket, hogy követni tudjuk
a sorsukat.
Kövessék a felcseperedésüket a kamerán:
https://kocser.hu/golyakamera/
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Mikó Péter a Népkör évzáróján
A Kocséri Népkör 2022. évi záró közgyűlésén egy nem mindennapi irodalmi előadást hallottunk Mikó Pétertől, aki a
rendezvényen adta elő verseit, rímekbe, rigmusokba szedve
hazánk tájait, népünk történetét. A szűnni nem akaró taps – a
szereplés minőségét és elismerését jelzi - elhalkulásával arra
kértem Pétert, hogy a Kocséri Híradó olvasói számára adjon
választ néhány kérdésemre, hogy megismerhessék őt és művészetét.

Edit asszony közbekérdez – Mikor kezdhetik az ebéd felszolgálást?
– Itt is vagyok, ott is vagyok, mikor kell fölszolgálni, mert
a gyomor az nem várhat. Én ezt megtanultam a lakodalomba – a menyasszony az várhat – de a nép a’ nem.
– A lelkében minek tartja ezt a fajta létet, életet: előadónak, művésznek, vőfélynek, hazafias szónoknak, milyen
kategóriába illik ez a tevékenység, amit végez?

A konyha előterébe, egy csendesebb zugba húzódva, ezeket kérdeztem tőle:
– Honnan veszi ez a hitet és mérhetetlen hazaszeretet,
ami sugárzik a verseiből és az előadásából. Hogyan teremhet a mai emberben ez a „csoda”?
– Édesapám székely volt, szerintem a vérembe bele oltotta
ezt a dógot, aztán Jókain, Arany Jánoson nőttem föl, diák
koromban rettentően megszerettette Tóth Tibor gimnáziumi magyartanár velem a verseket. Ezért késő vénségéig, ha
találkoztunk valamikor, nem a’ volt, hogy jónapot, hanem:
– Mond az új versedet. Ő képes volt fapofával végighallgatni
egy negyedórás verset és azt mondja: - A tizenkettedik versszakban azt a két sort cseréld ki mert az hibás. És szó szerint
idézte azt a két sort, ami nem tetszett neki. No ilyen elmétől
tanultam én a verselést.
– Értem én ezt, hogy a családi adottság a szülői gondviselés, a szülői magatartás hozza ezt elő. A gimnázium
nem csak irodalmat és földrajzot oktat, ezek szerint a
nagykőrösi gimnázium hitvallása is átjött a képzés során?
– Hát akkor még nem, mert akkor még igen kemény „vörös” vezetése volt. De nem tehetem meg, hogy Rózsás László
igazgató urat „levörösözzem”, hiszen később a barátomnak
is mondhattam. Ő annak a rendszernek volt az emböre, attól független, hogy EMBÖR volt csupa nagybetűvel. Ott a
mi időnkben hitélet még nem volt sajnos, de hát öreganyám
pici gyerök korom óta a nagy katolikus bibliát olvasgatta
neköm mesekönyv gyanánt. Később már tudtam, melyik
mesét fogom kérni, ami nem mese, hanem csodálatos szent
történet. Ezeken nőttem föl és áldom a sorsomat meg a jóistent, hogy tanulhattam Huszár Kálmán bácsitól, aki Kőrösön volt az első polgármester. Ő fiamnak szólított, én meg
pótapámnak, hiszen körösztapám vó’t. Náluk nőttem föl,
ott szerettem mög a tanyasi életöt, a gazdálkodást.

– Én mestörembörnek tartom magamat, díszmű kovácsolással, géplakatossággal, asztalos szakmával, fafaragással,
hegesztéssel, hintókészítéssel tudok foglalkozni, amellett tanyán gazdálkodok. Énnekem ez hobbi, meg szeretet, ha már
fejbe szedtem ezt a temérdek verset, a jó Isten ezt a mérhetetlen jókedvet nekem ideadta, nem azért adta, hogy én
legyek boldog e világon, hanem az volt a célja, hogy mind
boldogok lögyünk.
– Ez a hitvallása?

– Neköm ez – sokan kinevettek érte, de azt szokták meg –
nekem ez az utam, és én őrá hallgatok, itt nem mutatok senkire, mert Ő a vezér. Megmutatja az utat a teremtő, hogy merre
vezesse, családját, közösségét, közönségét, az érdeklődőket.
Mert Ő vitt el a Szent Korona egyesületbe, ő kísért Szántai
Lajos szentkorona szertartásán. Egyszer meghívott vó’tam,
aztán mondtam: ebbe a műsorba akarok mondani egy verset. Én ugye bő kötőbe’, ahogy szoktam lönni, mesztélláb,
kalapba, így néztek rám – Mi a fenét akar itt ez a paraszt kölök? – Hagy mondjak egy versöt. – Jó van – aszongya: – No
mon’jad, nagy okos – körülbelül úgy hívtak, – gyűjjön be.
A Hortobágyon vó’t, egy kis kápolnába, és ott tizenketten
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országnak, mert ha megvan az egész országnak a hite, békessége. Így fog felemelkedni úgy, mint Horthy idején. A szent
koronás alkotmányt ahogy elővették, és kiszórták azokat a
törvényeket, amik országellenesek vótak, és ím felemelkedett az ország, azé vannak itt.
– Gyönyörű hitvallás. Ezzel be is fejezzük ezt a kis riportot, amit nagyon szépen köszönök, és további sikereket kívánok.
– Nagyon szépen köszönöm.
– Isten éltesse még sokáig.
– Jó egészséget.
Utasi Imre riportja
körül álltak, és elmondtam azt a verset, amit írtam a Szent
koronához. Látom, hogy bólintott mind a tizenkettő, és így
bekerültem a műsorba. Teljesen hívatlanul, névtelenű’. Azóta hívnak már mon’tam ezt is, amazt is, és most akkor én
vagyok ott a versfelelős.
– Lenyűgöző az, amit előad, ilyen művészeti – teljes szívemből mondom művészeti – előadás kapcsán kevésszer
érezzem ekkora hatásúnak a fellépését. Le vagyok nyűgözve,
láttam és a tapsokból éreztem: a közönség is ugyanígy érzett.
– Végső kérdésem – mert látom elindultak a levesestálakkal az ebédlő felé – publikálja-e, van-e kiadvány, van e
gyűjtemény, CD stb. a munkáiból?

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

Születés

Mészáros Hanna Dóra
(Szülei: Mészáros Zoltán
és Mészáros-Varga Alexandra)

Haláleset

Balogh László Ferencné
(szül.: Benyus Eszter Mária, 1959.)
Benyus Dénes (szül.: 1967.)
Bojtos Ferenc (szül.: 1942.)
Pap János (szül.: 1947.)
Rapi Pál (szül.: 1940.)
Szabó Zoltánné (szül.: Vágó Ibolya, 1935.)

Gólyahír

Mészáros Hanna Dóra
(Mészáros Zoltán és MészárosVarga Alexandra)

– Gyűjteményem van, odahaza salátába. Most van egy
csodálatos barátom az üllői folyóirat szerkesztője, Székmási
Csaba, meg a párja, akik ki akarják adni a verses könyvemet,
amire nagyon méltónak nem érzem én magamat, de jóbarátnak odaadom, aztán legyen a pó’cán. Szerintem én evvel
tudom a hazát szolgálni. Dógommal szolgálom a családom,
meg a magam életit, - az ember nem csak azért van, hogy
keresi a pénzt, éjjen belőle, meg nyomja a kipufogón ki a
benzint. Szerintem atú’ eggyel föntebbi célunk is van ezen
a világon. A magyar összefogás, meg az a lelki békessége az

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

Petrezselyem Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család
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Tündérkerti hírek
„Egy gyermek – egy virág és szép lesz az óvodánk…”
Ezzel a mottóval hívtuk a szülőket a Föld napja alkalmából rendezett családi délutánunkra, melynek keretében a szülők által hozott
egynyári virágokat elültettük virágágyásainkba. Ezúton is köszönjük a szülőknek a felajánlott virágokat!

Külön köszönjük a virágágyásainkhoz szükséges faanyag felajánlását Radics Attilának és feleségének, Radicsné Godó Erikának! Köszönet illeti a virágvonatok elkészítéséért Bretus József, Csirkovits Attila és Kelemen István ügyes kezű apukákat! Nagyon sokat segítettek
még az udvarunk megszépítésében, valamint a meglévő virágágyások felújításában Béres Deák Mariann, Balogh Mónika, Mogyorósi
Csaba, Szabó Mónika, Capitan-Rupp Erzsébet, Lázár Péter, Nyerges Dóra, Nagy Miklós, Virág-Dekkert Éva, Egri Géza, Bretusné Szűcs
Edina, Csirkovitsné Burai Katalin, Pálinkás Gergő, Patonai Andrea és Szabóné Pető Tünde szülők! Köszönjük áldozatos munkájukat!
A Föld napja alkalmából nem csak
családi rendezvényt
szerveztünk, hanem
a
gyermekeknek
változatos programokkal igyekeztünk
napjaikat színesebbé
varázsolni.
A Szülői Közösség felajánlásának
köszönhetően Föld
napján a gyerekek
Kalap Jakab koncerten vehettek részt, s
különböző ügyességi
játékok tárháza várta
a délelőtt folyamán
őket (szemétszedő
verseny, kupakhorgászat,
aszfaltrajz,
tánc, stb.).
Vágó Zsuzsánna
óvodavezető

EGYHÁZI HÍREK
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Adománygyűjtés
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Keresztelők
Két kisbárány!

Húsvét vasárnap két ártatlan, mosolygós kisbáránnyal
gyarapodott a kocséri egyházközség, az ünnepi szentmise
után keresztelte meg Hernádi
László plébános atya Bereznai
Lilit és Csoma Dorottyát.
Szeretettel osztozunk a szülők, Sándor Anett és Bereznai
József, illetve Dávid Krisztina
és Csoma Zoltán büszke örömében. Kívánjuk, hogy a keresztszülők, Bereznai Tibor, illetve Dávid Zsuzsanna, valamint Dávid Géza a szülők segítségével jó példájukkal és kedves szavaikkal tereljék
a jó útra a rájuk is bízott kisgyermekeket.

A pályázati forrásból megvalósult urnafal tekintetében hamarosan
megtörténik a műszaki átadás. Az egyházközség képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a pályázati tervben nem szerepelő, de a temetőlátogatók komfortérzetét emelő néhány beszerzéssel szeretné még
kiegészíteni az urnafal környezetét: világítással, paddal, valamint a
már megépített kereszt sem szerepelt az eredeti költségvetésben.
Ezekhez kérjük a hívek, a közösség nagylelkű felajánlásait.
Adományát eljuttathatja június 15-ig:
- befizetéssel hivatali időben a plébánián
- vagy átutalással a Takarékbank Zrt-nél vezetett 6510038310100060-00000000 számlaszámra
Isten áldja a jólelkű adományozókat!

Elsőáldozás

Lelkesen, egyre izgatottabban készülnek a gyerekek az elsőáldozásra, melyre pünkösdvasárnap, 2022. június 5-én vasárnap
11 órakor kerül sor.
A szentmise alkalmával egyúttal köszöntjük Hernádi László
plébános atyát is, aki 10 éve szolgálja plébániai kormányzóként a kocséri katolikus közösséget.

TÁJÉKOZTATÁS

Az Egyháztanács Képviselőtestületének 2022. április 26-án
hozott határozata alapján a Kocséri Római Katolikus Temetőben a Sírhelyek megváltási ára 2022. július 1-től egységesítésre kerültek, függetlenül a sírhely elhelyezkedésétől.
Sírmegváltási árak 2022. július 1-től:
összeg
időtartam
egyes sírhely
25.000 Ft
25 év
kettes sírhely
50.000 Ft
25 év
egyes urna
15.000 Ft
10 év
kettes urna
30.000 Ft
10 év
Az urnafal vonatkozásában az egyes helyekre 1 urna helyezhető el, a dupla helyre pedig maximum 2 urna helyezhető el,
akkor is, ha a hely lehetővé tenné több urna elhelyezését.
Hernádi László
Venyingi Zoltán
plébániai kormányzó
egyháztanácstag világi elnöke

Sírás nélkül, mosolyogva
Május 15-én a vasárnapi
szentmise
keretében négy gyermeket keresztelt meg
Hernádi László plébános atya. Izgatottan, a pillanathoz illően megilletődötten
várták a gyermekek,
hogy Laci atya előbb
kis oktatásban részesítse őket, majd keresztet rajzoljon a homlokukra, végül keresztvízzel fogadja a katolikus egyház köreibe őket.
A keresztség szentségében részesült:
Mészáros Noémi Rebeka – Mészáros Zsolt és Nagy Éva gyermeke, keresztszülő: Nagy József
Bárány Jázmin és Bárány Zsolt – Bárány Zsolt és Váradi Szilvia
gyermekei, keresztszülő: Koncz István
Rupp
Aron
Ramon – Rupp
Manuel és Őze
Erzsébet gyermeke, keresztszülők: Radics Kormos Krisztina és
Radics István
Kívánjuk, hogy
a szülőknek, keresztszülőknek
sok örömük teljen a gyermekekben, és segítsék
őket abban, hogy
szeretetben, Istenhívő, jó lélekként növekedjenek tovább.
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Jótékonysági iskolavacsora
Az idei évben Kocséron a tavaszköszöntés nem maradt el bálozás nélkül. Közel 280 vendég jelenlétében nyitotta meg Gévai Imre tagintézmény vezető a pandémia miatt tavalyi évben elmaradt,
idén várva várt jótékonysági vacsora estünket. A Dalma Dance
kocséri tagozatának táncosai lelkesedésüknek és Líbor Nikolett
felkészítésének köszönhetően emelték az est színvonalát.

Ezután a szülők és pedagógusok meglepetéstáncukkal boszorkányos hangulatban söpörték fel a színpadot Juhász Anikó tanárnő kreatív ötlete alapján. Az ízletes és bőséges vacsora elfogyasztása után a táncparkett sem maradt üresen, majd amikor éjfélt
ütött az óra, kihúzásra került a sok-sok önzetlenül, jószándékkal
felajánlott tombola. A Szülői Munkaközösségnek és a cukrász
szakmában is igen jártas anyukáknak köszönhetően sütivásár is

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

létrejöhetett, melynek bevétele 8. osztályosaink búcsú táborát teszi
lehetővé.
Szeretnék hálás köszönetet mondani magam és a Kocséri Szent
Kereszt Katolikus Általános Iskola illetve Szülői Munkaközössége
nevében azoknak a személyeknek a részvételéért a 2022.05.14.-én
megrendezésre került iskolavacsoránkon, akik jótékonykodóan
kikapcsolódva – közös vacsorát elfogyasztva – gyermekeink műsorát tapssal megköszönve, őket biztatva, majd a boszorkányos
hangulatú szülő-pedagógus táncunk hangulatosságát nem firtatva
támogatták iskolánkat!
Továbbá hálás köszönet mindazoknak, akik:
– tombola felajánlással – nyerési esélyük növelésével
– fizikai és lelki támogatással, jó szóval
– sütivásár lehetőségével, megvalósításával, annak „kihasználásval”
– vigyázó jelenlétükkel, büfé szolgáltatással, vacsorával, zenével, gondoskodással, a tisztaság és a rend fenntartásával
segítették az est sikerességét!
Köszönet az SZMK tagok családjának, hogy megértően nélkülözték őket, amíg ők lelkiismeretesen azon szorgoskodtak, hogy
minden a lehető legjobban sikerüljön!
Bízunk benne, aki részt vett jótékonysági esténken, nem csak
adott jó lelkűen, hanem kapott is: jókedvet, finom ételt, italt, táncos hangulatot, szórakoztató műsort- és ha nyerő szférába került,
szuvenírt is vitt haza!
Ha a Jó Isten is úgy gondolja: jövőre ugyanitt! Hálás szívvel kívánok jó egészséget mindenkinek!
Országné M.Katalin – SZMK elnökhelyettes

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. május 30 – június 3-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Magyaros
burgonyaleves

Pecsenyeleves

Babgulyás

Reszelt tésztaleves

Nokedli leves

Tükörtojás
Zöldborsófőzelék

Szilva töltelékes nudli

Hentes tokány
Párolt rizs

Rakott karfiol

Káposztás tészta

ÉTLAP

2022. június 6–10-ig
Hétfő

Kedd

PÜNKÖSD

Póréhagyma
krémleves
Sertés vagdalt
Tört burgonya

Szerda

Csütörtök

Péntek

Kertész leves

Karfiol leves

Pirított leves

Sárgaborsó főzelék Natúr szelet, fokhagyma
Virsli pörkölt
mártás, párolt rizs

Orosz tokány
Tészta

2022. június 13–17-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tojásleves
Bakonyi sertés szelet
Párolt rizs

Húsleves
Párolt hús
Sárgarépa főzelék

Fahéjas szilvaleves
Rántott hal
Petrezselymes burgonya

Lencsegulyás

Zöldségleves
Töltött káposzta
Tejföl

Sajtos-tejfölös tészta

2022. június 20–24-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Gulyásleves

Zöldségleves

Prézlis tészta

Sólet

Karalábéleves
vajgaluskával
Majoránnás pulykatokány
Párolt rizs

Csütörtök

Péntek

Májgombócleves

Gombaleves

Öreglebbencs
Vegyes-vágott

Búbos hús, majonézes
burgonya saláta

2022. június 27 – július 1-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Paradicsomleves
Rizseshús
Vitaminsaláta

Erőleves
Tökfőzelék
Fasírt

Köményes leves
Lecsós virsli
Pirított tarhonya

Gyümölcsleves
Húsos paprikás krumpli,
csemegeuborka

Zöldborsóleves
Csikós tokány
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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