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Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján 

pályázatot hirdet a
Kocséri Általános Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) 

álláshelyének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap pró-
baidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás hatá-
rozott időre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig 
szól. 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2755 Kocsér, Kossuth Lajos u. 16. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Az igazgató ellátja az óvoda, a konyha, a mini bölcsőde, a 
faluház és közösségi színtér és a könyvtár intézményegysé-
gekből álló intézmény irányítását, szakszerű és törvényes 
működésének megszervezését. Felel az intézmény szaksze-
rű, hatékony és törvényes működéséért, a takarékos gazdál-
kodásért. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 � felsőfokú, szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség és 
szakképzettség

 � szakirányú, legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
 � vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 � magyar állampolgárság 
 � büntetlen előélet cselekvőképesség
 � az intézményben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 � legalább 5 év feletti vezetői gyakorlat
 � Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 � „B” kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használat 
lehetősége 

 � KIR, KIRA program ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 � pályázó részletes szakmai életrajza 
 � az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt 
 � 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 � iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát 

tanúsító okiratok másolata 
 � szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás 
 � nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 

 � nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban 
meghatározott véleményezők részére pályázata 
tartalmának megismeréséhet 

 � nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt 
 � amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő 

tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat 

Az állás betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 16.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Hriagyel Csaba polgármester nyújt a 
06/53/359-080-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 � Postai úton, a pályázatnak Kocsér Község 
Önkormányzat címére történő megküldésével 
(2755 Kocsér, Szent István tér 1). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: K/798/2022., valamint a beosztás 
megnevezését: ÁMK igazgató.

 � Elektronikus úton Hriagyel Csaba polgármester részére 
a polgarmester@kocser.hu e-mail címen keresztül.

 � Személyesen: Hriagyel Csaba polgármester, 
2755 Kocsér, Szent István tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók meghallgatása után Kocsér Község Önkormány-
zat képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvá-
nítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 � Kocséri Híradó – 2022. június
 � Kocsér Község honlapja – 2022. június

Tisztelt Kocséri Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal Kocséri Kirendeltsége (Kocsér, Szent István tér 1.) 

2022. július 18-tól 2022. július 31-ig 
igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás 

szünetel.
Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az 
alábbiak szerint:
Haláleset anyakönyvezése 06/70/323-2034
Egyéb rendkívüli, sürgős eset 06/70/323-1812
Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 1.

dr. Bicskei Krisztina jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. május 15-től 2022. június 15-ig

Születés
Budai Lilien (Budai János és Budainé Kiss Dóra)
Szűcs Milán (Szűcs Róbert és Szűcs-Szalontai 

Tímea)

Születés
Márton Kristóf és Bátori Lilla
Szöllősi Richárd és Szűcs Nikolett

Haláleset
Ádám Bálint (1949.)
Csató Dénesné (szül.: László Edit, 1948.)

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus 

járványra tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes 
körű nép- és lakásszámlálásra 2022. október 1. és novem-
ber 28-között kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfel-
vétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi részle-
tezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakás-
állomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat –
így a gyűjtendő adatok körét is – a 2021. évi népszámlálásról 
szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, 
mely szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a 
fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre 
vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező, az adatszolgál-
tatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés – a mai kor igényeinek megfelelően – egy-
részt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint 
elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok köz-
reműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:
•  1. időszak – 2022. október 1. és október 16. között: az 

internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdő-
íveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16-án éjfélig 
fogadja);

•  2. időszak – 2022. október 17. és november 20. között: 
a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka 
(azokon a címeken, amelyekről az internetes önkitöltési 
időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív);

•  3. időszak – november 22. és november 28. között: 
pótösszeírás időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt 
személyeknek kell jelentkezni a helyi népszámlálási fele-
lősnél (jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban.

A népszámlálást megelőzően – 2022. szeptember 15. és 
30. között – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vala-
mennyi magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni a 
népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb információkról, 
mely tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges 
belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a 
pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek 
a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél 
pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek ese-
tében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken 
és a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcsolatban részletes tájé-
koztató oldalt (www.nepszamlalas2022.hu) indít, ahol 
tervezetten 2022. második negyedévétől további naprakész 
információk érhetők el az összeírásról, a népszámlálás je-

lentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és 
teendőkről.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlá-
lóbiztosok végzik. 

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: A számlá-
lóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, magabiztos 
számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. Rendelkeznie kell 
továbbá saját eszközzel és interneteléréssel az e-learning tan-
anyag eléréséhez és a hozzá kapcsolódó vizsga elvégzéséhez, 
valamint elektronikus és telefonos elérhetőséggel a folyama-
tos és hatékony kapcsolattartás érdekében.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási fe-
lelős feladata, aki egy személyes beszélgetés keretében győ-
ződik meg a számlálóbiztosnak jelentkező személy alkal-
masságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent:
•  felsőfokú végzettség,
•  ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzus-

ban, vagy más, KSH-s lakossági adatfelvételben számlá-
lóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

A számlálóbiztosok az elvégzett munkájukért a nép-
számlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 
67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott díjazásban részesülnek.

Kérem, hogy amennyiben számlálóbiztosnak jelentkez-
ne, küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, 
e-mail cím), legkésőbb június 25-ig a jegyzo@kocser.hu 
e-mail címre!

dr. Bicskei Krisztina
jegyző, helyi népszámlálási felelős
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TÁJÉKOZTATÁS
2022. június 8-án szerdán területátadással, bejárással és az 
építési napló megnyitásával megkezdődött a plébániafel-
újítás.
A Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásból 
részleges felújítás történik majd, fűtéskorszerűsítés, a külső 
nyílászárók és az elektromos hálózat cseréje valósul meg 
több mint 20 millió forint értékben.

A felújítás idején a plébániai hivatali ügyintézés 
a Községi Könyvtárban zajlik, a szokott időben:

kedden, szerdán és csütörtökön
délelőtt 9 és 11 óra között.

Hernádi László
plébániai kormányzó

Keresztelők
Május 22-én vasárnap két mosolygós, szépreményű fiatalembert 
tartottak a keresztvíz alá a szülei, keresztszülei a kocséri katolikus 
templomban Hernádi László plébános atya által. 
Trepák Andrást, Trepák András és Trepákné Kiss Vivien gyermekét, 
kinek keresztszülei Trepák Tímea és Szilágyi Gergő;
Tóth Bálintot, Tóth Imre és Tóth-Gulyás Andrea kisfiát, kinek ke-
resztszülei Keményné Harlacher Krisztina és Kemény János;

Június 12-én vasárnap egy mosolygós kislányt, Flórát keresztelte 
meg Hernádi László plébános atya a kocséri katolikus templomban. 
Szülei: Pesti Mónika és Nagy Dániel
Keresztszülő: Pesti Laura

Kívánjuk szeretettel, hogy a Jóisten áldása kísérje a gyermekek fel-
cseperedését, a keresztszülők töltsék be hívatásukat, és a szülők-
kel, nagyszülőkkel együttműködve őrizzék meg és kísérjék az igaz 
úton a gyermekeket.

Megszépült a templom környéke
Ha sokan nem is, de annál lelkesebben gyülekeztek május 28-án 
szombaton reggel, tettre kész kocséri hívek, hogy a templomkertet, 
a plébánia udvarát egy kicsit rendbe kapják.
Ültettek virágokat, kitakarították az árkot, felgereblyézték, felse-
perték a területet, lenyírták a füvet, megnyírták a sövényeket és 
felnyírták a fenyőfákat.

Déltájt jóleső érzéssel néztek körbe: megszépült a templom 
környéke. Isten áldja a segítő kezeket!

10 év Kocséron
Június 5-én, a pün-

kösdvasárnapi szentmise 
végén kocséri szolgálatá-
nak tízéves évfordulója 
alkalmából köszöntötte 
Hernádi László plébániai 
kormányzót Venyingi Zol-
tán az egyháztanács világi 
elnöke.

Laci atya 2012 óta, meg-
boldogult Hajdú Jenő fő-
apát úr nyugdíjba vonulása 
óta látja el a plébánosi teen-
dőket községünkben.

A szentmisét követően a 
plébános atyát egy kedves ebéden fogadta egyháztanács régi és je-
lenlegi tagsága, ahol Laci atya felidézte elmúlt tíz év szép emlékeit 
– közvetlen munkatársai körében.

Isten áldása kísérje további kocséri munkálkodása során!
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A május 29-i istentiszteleten a kocséri református templom-
ban  5 nyolcadikos diák konfirmált, azaz ünnepélyesen tanú-
ságot tett hitéről a gyülekezet s a családtagok előtt. Az istentisz-
teleten igét hirdetett és a tanítványokat felkészítette Varga Anna 
lelkész.

Balról: Lerner Dávid (keresztelt), konfirmandusok: Lerner Gábor, 
Szőke Laura, Kenyeres Nóra, Király Nóra, Dobos Lili, Varga Anna 
lelkész, hitoktató.

Isten áldja a hitvallókat 
s az ünnepben osztozó családtagjaikat is.

EGYHÁZI HÍREK

Elsőáldozás pünkösd ünnepén
Pünkösdvasárnap, június 5-én a szentmisén 12 diák 
részesült először a szentáldozás szentségében.
A megtelt kocséri templomban szülők, keresztszülők és 
hitoktatójuk, Tajtiné Kasza Anikó mosolygó, büszke 
tekintete mellett járultak először az oltárhoz – meg-
erősítve keresztény katolikus hitüket.
 A Szentlélek kiáradása kísérje őket útjukon.
Hátul: Tajtiné Kasza Anikó hitoktató, Mészáros Dóra 
ministráns, Hernádi László plébános atya, Ország Ta-
más ministráns, Középütt: Radics Kevin, Pintér Petra, 
Váradi Zsombor, Mészáros Lili, Bárány Zsolt, Rupp Áron 
(takarva)
Elöl: Szőke Dániel, Berdó Annamária, Mészáros Noémi, 
Székely Milán, Balajti Bernadett, Mészáros Péter.

(Fotó: Pintér Márta)

Konfirmáció Kocséron
„Áldjon meg 
tégedet az Úr,  
és őrizzen meg 
tégedet. Világosítsa 
meg az Úr az ő 
orcáját terajtad, 
és könyörüljön 
terajtad.  
Fordítsa az Úr az 
ő orcáját tereád, és 
adjon békességet 
néked”
(4 Móz 6:24-26).
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Repülőnap – szinte a felhők fölött

A 6. és a 8. osztály tanulói június 9-én csütörtökön látogatást tet-
tek a Kecskeméti Repülőtéren a nyílt nap alkalmából Tajtiné Kasza 
Anikó és dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó osztályfőnökök vezetésé-
vel.
Éppen csak fel nem szálltak, de a rengeteg élménytől a felhők fölött 
érezhették magukat a diákok! Kutyás és tűzoltóbemutató, fegyver-
mustra, ejtőernyős tájékoztató, ismerkedés a helikopterrel és a va-
dászgépekkel - mindez a földön, no és Gripen gépek a levegőben! 
Köszönjük a szervezésben Bátoriné Rapi Pancsa, a kalauzolásban 
Vanyur Detti önzetlen segítségét, és az önkormányzat, valamint 
Tóth Feri bácsi közreműködését.

Pont Neked
Ezzel a névvel hirdette meg a Váci Egyházmegye az ifjúsági talál-

kozóját, melyre június 10-én pénteken került sor a monori sport-
csarnokban, és amelyen 12 fővel képviseltette magát iskolánk Gévai 
Imre tagintézmény-vezető és Nagy István diakónus vezetésével.

Délelőtt Marton Zsolt 
püspök atya köszöntője 
után megrendítő tanú-
ságtételeket, fiatalok hit-
vallását és beszélgetéseket 
hallhatott a közel 1500 fő-
nyi fiatal közönség, majd 
testet, lelket megmozgató 
imatánc következett, mi-
közben a ministránsoknak 

külön kis vetélkedős program zajlott. Az ebédszünet, helyesebben 
az ebéd után a The Sign együttes adott remek koncertet.

Kézfogás – dallal 
Iskolánk énekkara Juhász Anikó kórusvezető irányításával idén 
is csatlakozott Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész (Ghymes 
együttes) felhívásához, ahhoz a több mint 300 magyarországi 
és külhoni iskolához, amelyek a trianoni béke aláírásának nap-
ján, június 4-én elénekelték a Kézfogás című dalt.

Ezzel tettünk hitet a magyarság összetartozás mellett – külön 
szeretettel gondolva a bácsfeketehegyi, az udvardi és a zágoni 
barátainkra!

Polgármesteri fogadás
Június 8-án szerdán délelőtt Hriagyel Csaba polgármester a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében köszöntötte a tanév legjelesebb 
diákjait. Minden osztályból 2-2 diák részesülhetett az élményben 
és az értékes könyvutalványban. A fogadáson a beszélgetés is rész-
ben az olvasás körül zajlott. 

1. osztály: Karikó Boglárka, Patonai Boglárka,
2. osztály: Habon Hanna, Szilágyi Viktória,
3. osztály: Mészáros Lili, Pintér Petra,
4. osztály: Bot Izabella, Karikó Nóra,
5. osztály: Ország Katalin, Burai Levente,
6. osztály: Mészáros Dóra, Nagy Nóra,
7. osztály: Király Anna, Tajti Ramóna,
8. osztály: Dobos Lili, Ország Kitti;

A nevelőtes-
tület a foga-
dásra Győriné 
Virág Ildikó 
tanítót de-
legálta, aki 
40 év tanítás 
után az utolsó 
bizonyítvány-
osztásra ké-
szül...
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Babanap – gyereknappal színezve
Milyen is lehetne egy 
utolsó iskolai nap, ha 
nem színes, mosolygós 
és hiperaktív. Ilyen volt 
2022. június 15. szerda.
Zizi, bambi, körhinta 
helyett volt vízibomba és 
miegyebek. A legnépsze-
rűbb talán az újdonság a 
villanófény, a Tap Light volt, de népszerű volt az arcfestés, a bubo-
rékfújás vagy közös tánc is.

Köszönjük a támogatást a Kocsér Községért és Polgáraiért Alapít-
ványnak valamint a Szülői Munkaközösségnek.

Hálaadással
Június 8-án szerdán há-
laadó szentmisével, vala-
mint a pedagógusok kö-
szöntésével, június 21-én 
kedden pedig ünnepélyes 
tanévzáróval búcsúztunk 
el a 2021/22-es tanévtől.
Kitűnő bizonyítványt értek 
el:
1. o.  Bereznai Vanda, Eszenyi 

Ákos, Karikó Boglárka, 
Lengyel Milán, Patonai 
Boglárka, Szabó Petra, Vastag Rubina,

2. o.  Burai Noel, Habon Hanna, Habon Kristóf, Járvás Lili, Mezei Vi-
rág, Molnár Márk, Nagy Bence, Németh Zoé, Szilágyi Viktória, 
Zöldi Orsolya,

3. o.  Balajti Bernadett, Mészáros Lili, Mészáros Péter, Pintér Petra, 
Radics Kevin,

4. o.  Balogh Balázs, Balogh Martin, Barta Odett, Bot Izabella, Gö-
dény Dóra, Karikó Nóra, Szentirmai Gréta, 

5. o.  Burai Levente, Magyar Fruzsina, Ország Katalin,
6. o.  Mészáros Dóra, Demeter Lőrinc, Járvás Zsombor, Nagy Nóra, 

Utai Atina,
8. o.  Dobos Lili, Király Nóri, Ország Kitti;

Kirepültek a kis gólyafiókák!
2022. június 18-án szombaton kora este köszöntek el a 8. osz-

tályosok iskolánktól. 
A szépen feldíszített iskolában az ünnepélyes zászlóátadás után 

7.-esek nevében Ádám Viktória idézte fel a közös emlékeket, a bal-
lagók nevében Balajti Vanda köszönt el a tanároktól, iskolatársak-
tól. Király Nóra, Kenyeres Nóra, Ország Kitti, Balajti Vanda dallal 
búcsúzott.

dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó osztályfőnök, Kása Márk, Balajti 
Vanda, Németh István, Kenyeres Nóra, Radics Martin, Szőke La-
ura, Szedlák József, Tóth Réka, Lerner Gábor, Dobos Lili, Vanyur 
Levente, Király Nóra, Szabó Bence, Ország Kitti, Vágó József;

Gévai Imre tagintézmény-vezető búcsúbeszédében a ballagó di-
ákok és a meggyűrűzött, kirepülés előtt álló kisgólyák között vont 
párhuzamot.

A nyolcadikosok virággal köszönték meg szüleik támogatását, 
tanáraik munkáját, majd a családok lepték el a diákokat csokorral, 
virággal, ajándékkal.

A ballagás színfoltjaként galambok repültek fel az égig – Dobos 
Ferenc jóvoltából.

A ballagóknak Hernádi László plébános atya a templom hűvö-
sében adta búcsúzó áldását, majd osztályfőnökük, Rozsnyói Anikó 
néni vezetésével még utoljára végigmentek a jól ismert termeken 
– elköszönve végleg iskolájuktól.

A ballagási ünnepségen elismerésben részesült
Kiemelkedő sporttevékenységért: Kása Márk
Kiemelkedő rajzszakköri munkájáért: Kenyeres Nóra
Több éves kiemelkedő énekkari munkájáért: Balajti Vanda, Ország 

Kitti, Kenyeres Nóra
Leszerelő diáktüzérként emlékplakettet vehetett át: Vágó József és 

Lerner Gábor diáktüzér
Kiemelkedő hitéleti tevékenységért: Kenyeres Nóra református és 

Ország Kitti katolikus diák
Kitűnő tanév végi bizonyítványért: Király Nóra 
A 8 éven át elért mindvégig kitűnő bizonyítványáért Gábor Áron 

Emlékplakettet vett át: Dobos Lili és Ország Kitti
A Venyingi Zoltán által alapított Talentum-díjat Ország Kittinek ítélte 

a nevelőtestület.
A Szülői Munkaközösség aktív tagjaként: Balajtiné Bakos Ildikó, 

László Éva és Radics-Kormos Krisztina szülő;
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Parádés pályaavatón potyogtak a gólok

Jó hangulatú, sokakat megmozgató focitornával és családi 
sportnappal „avatták fel” az iskolaudvaron ősszel átadott sport-
pályát 2022. május 23-án vasárnap délután.

Négy csapat nevezett a tornára, a nevezés egyetlen feltétele volt, 
hogy a csapat tagjainak legalább a fele kocséri legyen!

A négy csapat kiélezett, férfias, gólokban gazdag és olykor szín-
vonalas meccseket vívott egymással.
A torna végeredménye: 

1. Esélyünk SE
2. Mi kis falunk
3. Csütörtök FC
4. Csigaidomárok

Különdíjak:
Gólkirály: Kovács Máté 11 gól (Esélyünk SE)
Legjobb játékos: Márton Viktor (Mi kis falunk)
Legjobb kapus: Lerner Gábor (Csigaidomárok)
Legsportszerűbb játékos - Golyó-emlékdíj (Benyus Dénes emlé-

kére): Pásztor Dénes (Csütörtök FC)
Szórakoztató mérkőzéseken mérte össze focitudását az iskola-

válogatott, az apacsapat és a tanári gárda (a pontos végeredményt 
nem rögzítették a jegyzőkönyvek, de azért a rutin sikeresen ellen-
súlyozta a fiatalos lendületet). 

De pályára léptek a lelkes és ügyes alsó tagozatos focisták is.

Apák – Fiúk – Csongár József, Radics Ferenc, Székely Csaba, 
Bereznai József, Mogyorósi Csaba, Molnár Ferenc, 

elöl: Bereznai Kristóf, Kása Márk, Lerner Gábor, Vanyur Levente, 
Vágó József, Sárközi Levente, Urbán Mátyás; 

fekve: Kása László

A díjakat Hriagyel Csaba polgármester és Bodnár András, az 
alapítvány elnöke adta át. Az eseményt szervezte a Kocsér Köz-
ségért és Polgáraiért Alapítvány, az általános iskola és a községi 
önkormányzat. 

A vacsoráról Mészáros Ervin tanár úr gondoskodott, (köszönjük 
Kenyeres Bálint felajánlását), a meccseket vezette Fehér Ádám test-
nevelőtanár, a büfében szorgoskodott Országné Katika, Magyarné 
Kiss Zsanett és Királyné Vízi Nagy Anna, a Szülői Munkaközösség 
részéről, a jegyzőkönyvet vezette: Dobos Lili, Ország Kitti és Pin-
tér Petra, a hangosításról és a háttérzenéről gondoskodott Kupor 
Tamás informatikatanár, az eseményt koordinálta Gévai Imre tag-
intézmény-vezető.

A kupagyőztes Esélyünk SE: Szabó Dominik, Kriss Máté, Deák 
Dániel, Kecskeméti Zsolt, Kovács Máté, Kása Márk
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K o c s é r i  g ó l y a m e s é k
A gólya, a tűzoltó és a bálaháló

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bálaháló. Egy tenyérnyi 
darab, összegabalyodott kis gömböc bálaháló. Fölmászott egyszer a 
kocséri iskola kéményére, ott is a gólyafészekbe, és jól rátekeredett az 
egyik kis gólya lábára. Addig tekeredett, addig gubancolódott, hogy 
már-már a fióka vesztét okozta.

Hanem egyszer csak megjelent egy nagykőrösi tűzoltó bácsi, be-
nyúlt a fészekbe, óvatosan kiszabadította a kis gólya lábát belőle, az-
tán jól megragadta a kis gömböcöt, és zsupsz, lehajította. 

Történt mindez 2022. május 27-én Ézsiás László parancsnok 
vezetésével – a gólyakamerát árgus szenekkel figyelő gólyabarátok 
jelzése nyomán, Hriagyel Csaba polgármester közbenjárásával.

A gyűrűk ura
Hol volt, hol nem volt, a Dunakanyaron innen, de a Hortobágyon 

túl, élt egy ifjú, neve Gergő, aki zöld ruhában járt, a nyakában fur-
csa nyaklánccal, rajta sok kék számozott gyűrűvel. No ő volt a Gyű-
rűk ura! Mindent tudott ám a madarak gyűrűzéséről! Hogy melyik 
madár lábára mekkora kell. Hogy mikor szabad feltenni. Hogy mi-
ért érdemes a madarakat megjelölni – egyszóval fiatal kora ellenére 
mindent tudott erről.

Történt egyszer, hogy Kocsérra vezetett az útja. Szembe találko-
zott egy igazgató bácsival. Az meg is szólította:

• Nem te vagy a híres Gergő, a Gyűrűk ura?
• De bizony én!
• Akkor gyűrűzd meg, légy szíves, a mi négy kis gólyafiókánkat!
• Szíves-örömest – mondta Gergő.

Hipphopp, mondott egy varázsigét még, arra ott termett Felhőjáró 
Laci bácsi a darus kocsijával, és már emelkedtek is fel a fészekhez. 
Meg is gyűrűztek ott hármat, egyet meg lehoztak az odasereglett 
vagy száz gyereknek, hogy közelről is láthassák, hogy dolgozik a 
Gyűrűk ura. Nézték is elámulva, síri csendben, mint tetteti magát 
halottnak a kis gólya, amíg a lábára kerül az azonosítója.

Aztán visszatették a negyedik fiókát is fészekbe, akik azóta is bol-
dogan élnek és kelepelnek. 

Történt mindez június 15-én szerdán, a tanév utolsó iskolai nap-
ján. Ősszel meg majd elrepülnek a messzi Afrikba, három-négy 
év múlva visszajönnek Európába, és ha szerencsénk lesz, kapunk 
róluk hírt majd, hogy hol, merre raknak fészket. (A négy fióka 
azonosítója: PH15094-H3YA, PH15095-H3YC, PH15096-H3YE, 
PH15097-H3YJ)

Amit raktak délig, leomlott estére…
Hol volt, hol nem volt, a kocséri határ egy távoli zugában, ott, ahol 

Vincze hodály áll, de azért madár is jár, ott történt, hogy egy fia-
tal gólyapár fészket rakott. Vagyis fészket rakott volna. Mert amit 
raktak délig, az leomlott estére. Amit raktak estig, leomlott reggelre. 
Tiszta mint a Déva vára.

Neki is búsultak a gólyák. 
Hanem meglátta ezt az Ist-

ván. Ott lakott a közelben, 
megsajnálta őket igazán, szeret-
te is az állatokat, hát elhatároz-
ta, hogy segít nekik megállítani 
a fészket. 

De hogyan? Törte a fejét, tör-
te, már szinte belefájdult. Sze-
rencsre a Nemzeti Park küldött 
egy fészektartó csodakereket. 
Olyan, mint a szekérkerék, küllős, csak erős vasból, hogy a rozsda 
se fogja. Aztán varázsigére megjelent a Felhőjáró Laci bácsi is az 
égbenyúló darus kocsijával. Levették először az ingatag fészket, még 
jó, hogy nem borult a fejükre. Aztán felrakták a csodakereket. Kellett 
még egy tízes csavar is hozzá, azzal aztán sikerült megállítani. Végül 
vissza is emelték szépen a fészket, még oda is rögzítették.

De a gólyák óvatosak voltak ám! Nem tudták, mire ez a nagy fel-
bolydulás. Hitték is, nem is, hogy itt most segítséget kaptak. Hanem 
aztán két nap múlva csak visszaszálltak a fészkükre. Annyira tet-
szett, annyira jó lett, hogy el is határozták, hogy jövőre már tojáso-
kat is tesznek bele. Aki nem hiszi, járjon utána!

Történt mindez 2022. június 15-én. Az akcióban közreműkö-
dött: Kepes Zsolt természetvédelmi őr, Sári Gergő a nemzeti park 
munkatársa, Barczi László emelőkosaras gépkezelő, vállalkozó, 
Gálik István tanyatulajdonos, észlelő és Gévai Imre az általános 
iskola tagintézmény-vezetője. Külön köszönjük Barczi László 
vállalkozó közreműködését, aki ellenszolgáltatás nélkül áldozta a 
kocséri gólyákra a délelőttjét. Nagylelkű segítségét Hriagyel Csaba 
polgármester ajándékkosárral köszönte meg.

Kövessék a kis gólyák felcseperedését a kamerán: https://
kocser.hu/golyakamera/
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Tündérkerti hírek
Május 23. hétfő különleges nap volt a Tündérkert lakói 

életében, mivel ezen a napon tartottuk a gyermeknapot. Bár 
minden nap a gyermekek körül forog, ekkor még inkább 
igyekeztünk a kedvükben járni. Tízórai után meglepetések 
sorozata várta a gyermekeket: zenés torna Vicával, lufihaj-
togatás, csillámtetoválás, ugrálóvár, trambulin, kézműves-
kedés, aszfaltrajz, de a legnagyobb meglepetés délután a 
Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány ajándékaként a 
Réparetekmogyoró duó koncertje volt. Köszönjük az alapít-
vány támogatását!

Hálásak vagyunk az aktív szülőknek is, akik ezen a napon 
finom ebédet főztek nekünk és meglepetésül palacsintával 
kedveskedtek a koncert után. Ez a felejthetetlen, vidám nap 

olyan örömöt, élményt adott sok kis gyermek számára, ami 
mosolyt varázsolt mindenki arcára. 

A Tündérkert életében különleges esemény a nevelési év 
lezárásaként tartott évzáró, búcsúzás. A csoportok külön 
időpontban mutatták meg szüleiknek az év közben „meg-
szerzett tudományukat”. A szülők meghatottan, büszkén 
nézték gyermekeiket, ahogy bátran bontogatták szárnyaikat, 
megcsillogtatták tudásukat. 

Az évzáró után az iskolába készülő gyerekek néhány vers-
sel búcsúztak óvodájuktól, társaiktól és a felnőttektől. 

Búcsúzó óvodásaink: Bene Kálmán Noel, Bretus Dániel, 
Berecz Klaudia, Habon Lili, Horkai Dávid, Kiss Blanka, 

Lovas Izabella Vanessza, Mészáros Dorina Dzsenifer, Mik-
lós György Dávid, Mogyorósi Bence, Urbán Hajnalka, Utasi 
Szonja, Vastag Denisz Richárd, Vastag Tamás Pál. 

Programjaink ezzel még nem értek véget. Június 10-én 
óvodásaik levendulaszüretre kaptak meghívást Csőke Ale-
xandra és családja által. A csoportok külön időpontban, 
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sétálva tették meg az oda-vissza ve-
zető nagy utat. Vendéglátóink sok-
sok programmal vártak bennünket. 
A levendulaszüret mellett a gyerekek 
labdázhattak, célbadobózhattak, dart-
sozhattak, szappanbuborékot „kerget-
hettek”. A „szüretelők” nagy élvezettel 
vagdalták a levendulát, amit mindenki 
haza is vihetett. A jól elvégzett mun-
ka jutalmaként Piroska néniék finom 
fánkkal és bodzás limonádéval kedves-
kedett nekünk. Köszönjük a meghívást 
és az élményekben gazdag délelőttöt.

Kívánunk minden kisgyermeknek és 
szüleinek nagyon boldog, mosolygós. 
élménydús, gondtalan nyarat!

Vágó Zsuzsánna
óvodavezető

A 2022. május 14-i jótékonysági iskolavacsora tombolatárgy fel-
ajánlói: Nagy Miklósné, Radics Ferenc és családja, 1. osztály, Tóth 
Krisztina, Járvás Csaba és családja, Tündérkert Óvoda, Mezei Virág és 
családja, Nyerges Dóra, Molnár Márkó és szülei, Szécsi Gabriella, Gór-
Nagy Ferenc és családja, Rapi Zoltán és családja, Galgóczi Gábor és 
családja, Petőfi Mg. Szövetkezet, Karikó György és családja, 4. osztály, 
Kőrös Környéki Nagycsaládosok Egyesülete. Ország Tamás és családja, 
Komlós Mónika és családja, Fülöp Zsuzsa és családja, ifj. Járvás József és 
családja, Id. Járvás József és családja, Tari család, Mi Kis Falunk Élmény-
Műhely, Magyar Gábor, Béres-Deák Mariann, 5. osztály, Németh Zoltán 
és családja, Szarvas Sándorné, Kocséri Népkör, Mi Kis Falunk Autókoz-
metika, Csukásné Csányi Krisztina, 8., osztály, ifj. Balajti Béla és családja, 
Pasta dal Piccolo Pizzéria, 3. osztály, Radics István és családja, Radics At-
tila és családja, Oláh János és családja, Oláh Kitti, Oláh Pál és családja, 
Mészáros Attila és családja, Kiséri Dénesné (Szilvi Zöldség-Gyümölcs), 
Zöldi János és családja, Tóth József és felesége (Kéknefelejcs Presszó), 
Nagy Zsoltné, 7. osztály, Király Dénes és családja, Nagy Bálint és család-
ja, 6. osztály, Bori és Lili fodrászata, Brenda Optics Kft., Szentirmai Gréta 
és családja, Hriagyel Csaba és családja, ifj. Ádám József és családja, Ka-
sza Csaba és családja, Posta dolgozói, Ádám Zoltán és családja, Sipos 
Jázmin és családja, Király István és családja, Hernádi László (Laci atya), 
Kocséri Vadásztársaság, Legyünk Kocsér Jó Gazdái
Köszönjük támogatásukat és mindenki másét is, aki bármilyen for-
mában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
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Kocséri anekdoták
„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.”

A Kocséri Hangya Szövetkezet kereskedését 1931-ben 
méterárú részleggel bővítették, amelynek Bender Antal lett 
a vezetője 1952-ig. Ezen időszak alatt került a keze alá inas-
nak (tanulónak) Utassy Ferenc, aki segéd korában itt maradt 
nyugdíjba vonulásáig. Volt szerencsém még vele közel há-
rom évet (1978-1980) együtt dolgozni az akkor már Iparcikk 
boltban.

Megtanultam tőle az emberekkel, vevőkkel – ahogy ak-
kor mondtuk – szót érteni, kiszolgálni. Számtalan történetet 
mesélt, különböző adomákat, beszólásokat, aranyköpéseket. 
Az egyik ilyet gyakran hangoztatta, amikor a boltvezető Boj-
tos Tibor aggodalmaskodott a nagy mennyiségben rendelt 
különböző árucikkek láttán.

Ő azt mondta: Bender Anti bácsi – ahogy Ő emlegette – 
mindig azt tanította neki – A vantól soha nem kell félni, te 
csak a nincs miatt aggódjál.

A másik ilyen mondása az akkori termékekre (mai szem-
mel) nézve jellemző gyenge minőség miatt hangoztatta. – 
Míg lószar van, veréb is akad. Ez azt jelentette, bármilyen 
ócska valami portéka, ha szükség van rá és megfizethető, 
mindent el lehet adni.

Ami teljesen igaznak bizonyult a kereskedelemben eltöl-
tött több mint 20 éves tapasztalataim alapján.

Feri bácsi – ahogy mi hívtuk – végtelen nyugodt ember 
volt, de akik vele dolgoztunk, előttünk néha ezt megcáfolni 
látszott. Történt egyszer, az elsőéves tanuló úgy kezdte a ta-
karítást – a többszöri kioktatás ellenére –, hogy a pult mögül 
az ajtó felé haladt a söprögetéssel. Ekkor odalépett mellé, ki-
kapta a kezéből a partvist és ráripakodott. – Mit csinálsz te 
oktondi, nem megmondtam, hogy mindig az ajtótól befelé 
haladva söprögetünk, mert így kisöpröd a pénzt a boltból, 
vagy legalább is a még bent lévő vásárlókat.

A másik ilyen kitörésére ugyanennél a tanulónál már a 
másik év karácsonya előtt történt déli zárás idején, amikor 
ő még mindig az első évet taposta az ipariban, mert nagyon 
megszerették. Akkor kezdett divatba jönni az a kereskedői 
fogás, hogy az üzletben mindig szólt a rádióból, magneto-
fonról, lemezjátszóból a zene. Ahhoz, hogy a vevők is jól 
hallják és lássák feltettük a pulton lévő televízióra a rádi-
ót, ott ment a műsor benne. Mikor a nagykabátokban ki-
felé menve az ajtóhoz értünk, odaszólt a sor végén kullogó 
„inasnak” – Csapd már le azt a rádiót, ne szóljon itt egész 
ebédidő alatt. Ő visszalépett, és ahogy nyúlt felfelé, a kabátja 
ujjával lesodorta a rádiót a földre, ami ott szétesett. Erre Feri 
bácsi bosszúsan az orra alatt mormogta: – Nem így gondol-
tam a lecsapást.

Lejegyezte: Utasi Imre
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Az tavaszi TeSzedd országos környezetvédelmi program kereté-
ben több mint 80 zsák szemetet szedtek össze a kocséri határban 
azok az önkéntesek, akik május 7-én szombaton járták be keresz-
tül-kasul a dűlőutakat, hogy feltakarítsák az elszórt, vagy éppen 
szánt-szándékkal kidobott kommunális hulladékot.

A program helyi koordinátoraként ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani a gyűjtésben résztvevő 26 önkéntesnek, hogy időt, 
fáradságot nem sajnálva kesztyűt húztak és zsákot ragadtak azon 
a szép tavaszi szombaton! A gyermekek részvételének különösen 
örültünk, ezért nekik még egy kis csokoládé is kijárt a szorgalmu-
kért.

Köszönöm továbbá a Kocséri Vadásztársaság támogatását a 
szervezésben, a tagság közreműködését munkában, és a finom 
ebédet. Szarvas Sándornénak és a Galgóczi Csemegének pedig a 
frissítő italokat.

Kedves Kocsériak! A természet nem szeméttelep! Ne dobják 
el, és főleg ne vigyék ki a hulladékot az erdőszélre, tanyahelyekre, 
árokpartra! – még a zöldhulladékot se! Mert tisztán szebb még a 
határ is. Vigyázzunk szűkebb és tágabb környezetünkre!

(Azt pedig csak zárójelben merem leírni, hogy milyen jó lenne 
arról írni, hogy 80 önkéntes 26 (vagy még kevesebb) zsák szemetet 
talált az egész határban).

Kasza Csabáné

Jászkiséren járt a Népkör
A Kocséri Népkör a Csete Balázs Honismeretei Szakkör meghívá-
sának tett eleget 2022. június 11-én Jászkiséren a Győri János szü-
letésének 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

Most is meleg szeretettel fogadtak bennünket, köszönjük a meg-
hívást

Nagy István népkör tag

TeSzedd 2022

Gólyahír

Budai Lilien
(Budai János és  

Budainé Kiss Dóra)

Szűcs Milán
(Szűcs Róbert és 
Szűcs-Szalontai 
Tímea)
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Pályázati felhívás a 2022/2023. tanévre
A Tehetséges Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő 
Alapítvány pályázatot 
ír ki támogatás elnye-
résére a 2022/2023. 
tanévre. 

A pályázat célja: kima-
gasló tanulmányi ered-
ményt elérő, és aktív 

közösségi munkát végző szakmunkás-, szakközép-
iskolai-, gimnáziumi* tanulók, valamint főiskolai és 
egyetemi hallgatók anyagi támogatása.

A pályázat feltételei:

1.  Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakóhelyű, önálló 
keresettel nem rendelkező** közép- és felsőfokú ta-
nulmányokat folytató diákok.

2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:
•  szakmunkástanulóknál legalább 4,5 tanulmányi át-

lag
•  szakközépiskolásoknál és gimnáziumi tanulóknál 

legalább 4,5 tanulmányi átlag  
(első évfolyamosok esetében: a 8. osztályban elért 
kitűnő tanulmányi eredmény)

•  iskolarendszerű, első diplomát adó, nappali tagoza-
tos képzésben résztvevő főiskolai és egyetemi hall-
gatóknál legalább jórendű tanulmányi eredmény 
/3,5-nél jobb átlag/  
(első évfolyamosok esetében legalább 4,5 érettségi 
átlag)

3. Aktív közösségi részvétel Kocsér község életében:
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a pályázó 
közösségi munkát végezzen a község, vagy annak bár-
mely szervezete érdekében. Erre figyelemmel a pályázó 
részletesen mutassa be Kocsér kulturális és társadalmi 
életében végzett tevékenységét, illetve ilyen irányú vál-
lalását.

4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sikerek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a tanuló, aki va-
lamely tantárgyból kimagasló tanulmányi eredményt 
ért el (tanulmányi verseny, OKTV, stb.) valamint aki 
bármely sport-, illetve művészeti ágban ér el sikereket.

5. Szociális szempontok:
Azonos tanulmányi eredmény esetén a gyermekét 
egyedül nevelő szülő, illetve az alacsonyabb jövedelmű 
család gyermeke részesül előnyben.

A pályázathoz szükséges adatlap beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatalban Venyinginé Tajti Erikánál. 

A pályázat kötelező részei:
•  pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
•  a 2021/2022. tanév év végi eredményét igazoló okirat 

másolata
•  a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilatkozata a csa-

lád jövedelméről
•  (ha van) versenyeken elért eredmények igazolása, ok-

levelek másolata 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 
19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal címére kell el-
juttatni (2755 Kocsér, Szent István tér 1.), vagy szemé-
lyesen Venyinginé Tajti Erika részére kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 2022. szep-
tember 25-ig bírálja el, az eredményről 2022. szeptem-
ber 30-ig tájékoztatja a pályázókat.

*   gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 osztályos 
gimnázium tanulója egyaránt.

**  a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek minősül a 
tanuló rendszeres, vagy nem rendszeres diákmunka 
keretében, egy adóévben szerzett 150.000,- Ft-ot meg-
haladó bruttó jövedelme. Kétség esetén az Alapítvány 
jogosult a tanuló 2021. évi adóbevallásba betekinteni. 
Nem minősül önálló jövedelemnek a más szervezettől 
kapott ösztöndíj.

Alapítvány Kuratóriuma

TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT,  
HOGY MEGKEZDTEM MŰKÖDÉSEM  

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐKÉNT.

 Lakásbiztosítás,
 nyugdíjbiztosítás, 

 életbiztosítás, 
 balesetbiztosítás, 

 utasbiztosítás 
ügyintézésében szívesen állok rendelkezésükre.

Keressenek bizalommal!

Pintér Márta 
Elérhetőségem: 06 20 8080 167
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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

Állományellenőrző leltár és  

szabadság miatt zárva.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, 

munkatársaknak barátoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, akik

Benyus Dénes
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

Tisztelt Lakosok, Gondozottak!
A Védőnői Szolgálatnál lehetőség van igénybe venni nő-
védelmi tanácsadás keretében az ingyenes méhnyak-rák-
szűrést, azon hölgyeknek, akik 3 évnél hosszabb ideje 
nem voltak vizsgálaton. Ehhez meghívó levelet is kapnak 
az ÁNTSZ-től. Időpont egyeztetés szükséges. Aki nem kap 
levelet vagy még 3 éven belüli a szűrése, nekik is van le-
hetőségük a helybeli szűrést igénybe venni, de azt külön 
engedélyeztetnem kell.
A szűrés minden 18 feletti nőnek évente ajánlott.

Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna védőnő
tel.: 06-70-599-83-95

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. július 15-ig a bizonyítványuk 
másolatával, hogy a hagyományoknak megfele-
lően az augusztus 20-i ünnepségen köszönthes-
sük őket!
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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. Érdeklőd-
ni: 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 te-
vékenységre 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 rendel-
kező családi ház eladó. Kocsér, Móra 
F. u. 3. Érd.: 06-20/4343-750, 06-
70/9677-917

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt étkezőket, hogy a Kocséri ÁMK konyhája a nyári 

felújítási munkálatok miatt 2022. július 18-tól 31-ig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Tajti Zsanett élelmezésvezető


