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Állandó háziorvos 
Kocséron!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2021. június 1-től 
dr. Soós Annamária személyében ismét főállású háziorvosa van 
Ko csér nak.

A doktornő nagy tapasztalattal a háta mögött, 12 év belgyógyá-
szati osztályos munka és 14 év nagykőrösi háziorvosi munka után 
veszi át több év helyettesítés után a megüresedett kocséri felnőtt és 
gyermek háziorvosi körzetet.

Ezzel a lépéssel lezárult az a sokéves átmeneti állapot, amely dr. 
Rozsnyói Ferenc háziorvos halála után alakult ki. Végre ismét ál-
landó főállású háziorvosa van községünknek, aki a körzetében la-
kókat megismerve hatékonyan tudja háziorvosi teendőit végezni.

Június 1-től változik a rendelési idő:
Hétfő 12-16
Kedd  8-12
Szerda 8-12
Csütörtök 8-12
Péntek 8-12

Köszönjük a doktornő és asszisztense eddigi munkáját és bízunk 
a további sikeres együttműködésben.

Hriagyel Csaba
polgármester
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Emlékezetes mondások, anekdoták Kocsér életéből 
– I. rész

Ezek jutottak eszembe elsőként:
A múlt dokumentumait lapozgatva sok–sok eddig számom-
ra érdekes újdonságra bukkantam, de a most leírt kis törté-
netek elődjeink jellemző szóhasználata, mondásai nem ke-
rültek lejegyzésre a múltidéző lapokon.

Rögtön a közepébe vágva, elsőként Fakan Mihály – aki 30 
éven át volt az Szövetkezet kocsmárosa – emlékezetes kije-
lentése, mikor megtudta, hogy a törzsvendégek közül valaki 
hirtelen eltávozott az élők sorából, a rá jellemző lassú moz-
dulattal a tartozók listájából kivette a lajtromot. Végignézte, 
és miközben lassan darabokra tépte, így fakadt ki: No ennek 
is jó drága koszorút vásároltam.

Ugyanebben a vendéglátó üzletben volt évtizedekig üzlet-
vezető Páli Imre, aki, amikor az akkori közétkeztetés menü-
adagjának mennyiségét, minőségét bírálták, azt válaszolta: 
Tessék velem kijönni az üzlet elé és nézzük meg együtt, mi 
van a cégtáblára kiírva. No tessék nézni, az van kiírva: Kis-
vendéglő és nem az, hogy hizlalda.

Kicsit korábbi időben, nevezetesen 1956. október legvége. 
A falu központjában érdeklődő emberek 8–10 fős csoport-
ja vitatta meg az országra szóló és a kocséri eseményeket, 
eközben Tiszakécske irányából egy gépkocsi közeledett nagy 
sebességgel. Kíváncsian várták az érkezését, hiszen abban 
az időben így jutottak biztos információkhoz a külvilágból. 
Megállt a szobornál és egy nyári öltönyt viselő kalapos fi-
atalember szállt ki kapkodva a személyautó hátsó üléséről 
csomag nélkül. Az autó Tetétlen felé ugyanolyan sebesen, 
ahogy jött el is száguldott. Emberünk ott állt a sarkon egye-
dül, reszketve szemben a Hangya sarkán összegyűlt, őt kí-
váncsian vizslató csoporttal. Ekkor a csoportból kivált Járvás 
Flórián fuvaros, aki a csípőficamosok jellegzetes járásával 
elindult a fiatalember felé. Amikor odaért és látta mennyire 
remeg megkérdezte tőle: ön uram fél vagy fázik? Az válasz 
helyett sebes léptekkel indult abba az irányba, ahonnan ér-
kezett.

Voltak persze morbidabb beszólások is, ha egy kevésbé 
színpatikus hódoló ajánlotta fel a bál végén a fiatal hölgy-
nek, hogy hazakísérné. Válasz sok esetben kissé durván így 
hangzott: kísérje el magát a Kuckós meg a Rusvai! (Ők vol-
tak ugyanis a temetés alkalmával, akik kivitték a halottat a 
sírhelyhez).

A kis termetű Pekár Feri bácsi, aki a Kinizsi utcában lakott 
és a tsz-ben juhászként dolgozott, jellegzetes köszönést foga-
dó válasza volt: csókol anyád, Berci!

A tsz-ben mindig alkalmaztak a telepeken éjjeliőröket, 
általában olyan megbízható személyeket, akikre rá lehetett 
bízni a majorok felügyeletét. Így történt ez a II. telepen is, 
ahol ezzel a feladattal Rusvai Istvánt bízták meg, aki kissé be-
szédhibás volt főleg, ha ideges lett. Egy esetben a szövetkezet 
elnöke és főkönyvelője a szokásos éjszakai ellenőrzése során 
alva találta az éjjeliőrt a mérlegházban. Nagysokára felver-
ték álmából, és kérdőre vonták, miért alszik munkaidejében. 
Ráripakodtak, hogy mindig így őrködik? A mi Istvánunk 
csak annyit tudott kinyögni ijedtében, hogy: idencsat.

Pontosan nem tudom visszaidézni annak a nevét, aki az 
ötvenes években egyik szüret idején felkereste Volentér bá-
csit, aki a falu kádár mestere volt, hogy van neki egy rossz 
dongájú hordója, megjavítaná-e? A mester elfoglaltságára 
hivatkozva csak a téli hónapokra tudta volna vállalni. Erre a 
megrendelő azt mondta: nem nagy munka az egész, ő ma-
ga is megcsinálná, de nincs neki, hozzá való szerszáma. A 
mester erre azt találta mondani, hogy: hozza el a hordót és 
csinálja meg maga, itt meg van hozzá minden szerszám. A 
hordóval a mai napig sem jelentkezett a megszégyenült ön-
jelölt „kádár” a műhelyben.

A 2002-ben megrendezésre kerülő lovasnapok előkészíté-
se kapcsán szembesültünk azzal, hogy a közfoglalkoztatot-
tak nem tudják a település közterületeit is lekaszálni. Ezért 
felkérte a polgármester azokat, akiknek nincs munkájuk, de 
tudnának segíteni a falut rendbe tenni egynapos közössé-
gi munkával segítsenek. Voltak is önként jelentkezők szép 
számmal, dolgoztak is ki–ki lelkiismerete szerint. Az egyik 
csapat a megbeszéltnél korábban, kevesebbet lekaszálva, 
hagyta abba a munkát. Mikor kérdeztem, hogy miért nem 
vágták le a még hátralévő 10 m árokpartot, azt válaszolta a 
szószólójuk: így is kétszer annyit dolgoztam, mint amit tu-
dok.

A bolti eladóként ledolgozott két évtized alatt akadt egy–
két humoros esetem. Ezek közül néhány: Az iskola gyakor-
lókertjéből több alkalommal is átküldtek kis diákokat egy 
csomag gereblye magért. A stréber tanulók örömmel szalad-
tak a boltba, addig sem kellett ásni. Első esetekben türelme-
sen elmondtuk, hogy lehetetlen küldetést kaptak, és így üres 
kézzel mentek vissza. De egy idő után kitaláltuk a „megfele-
lő” választ, így azt üzentük vissza: küldjön pénzt a tanárbá-
csi, kap érte egy vas gereblyét és ha azt elülteti, majd virágzás 

KÖZÉLET
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Születések
Kozák Olivér Róbert 

(Kozák Róbert és Kozákné Horváth Nikolett)
Habon Csenge  

(Habon Zsolt és Habon-Katrucs-Mária)
Szabo Lilien Alexa  

(Szabo Sebastian és Jegesi Nikoletta)

Házasságkötések
Mezei József és Dér Krisztina
Szabó József és Pető Tünde

Halálesetek
Mészáros Józsefné 

(szül.: Siroki Ilona, 1939.)

A N Y A K Ö N Y V I 
H Í R E K

2021. április 15-től 2021. május 15-ig

után megszedi a magját, máris célt ér. 
Az autószerelőhöz került inasok több esetben kaptak 

olyan feladatot, amely közben nem kellett annyira figyelni, 
ezért fütyörészve végezték a máskülönben unalmas mun-
kát. A mester pont erre várt. Rászól: Ne olyan hamisan! 
Szaladj át a boltba hozzál egy 14-17-es violin-kulcsot, 
majd beállítjuk a megfelelő hangzást.

Ezt a már mestervizsgázott, Zoki bácsi, a pórul járt ko-
vács volt inasától hallottam. Egy alkalommal a kovács 
kohó mellől beküldött a mester Borika nénihez, hozzak 
ki egy pohár szódavizet, mert szomjas. Bentről csak vi-
zet tudtam vinni, mert a szóda elfogyott. Ekkor főnököm 
adott pénz és egy szatyrot, hogy menjek el a szódáshoz 
és hozzak buborékot a szódához, mert víz itthon is van. 
Mindezt elmondtam Adus bácsinak (aki akkor a szikvizes 
volt), aki szó nélkül hátrament és szétigazított táskával tért 
vissza, mintha tele lenne. Adom a pénzt, de ő azt mond-
ta, nem kell érte fizetni, hanem lenne neki is egy kérése. 
Mondjam meg a mesteremnek, kellene ide egy darab cső, 
de nekem csak egy tömör vasrudam van, és kérem küld-
jön nekem egy bele való lukat. Mikor ezt elmondtam, a 
mester hozzám vágta a buborékkal teli szatyrot és kizavart 
az udvarra gondolkozni.

Az asztalos tanulók sem voltak kivételek az ugratás te-
kintetében. Őket rendszeresen kékre edzett fakalapácsért 
ugrasztották a boltoshoz. A gyerektől tanácsot is üzent 
némelyik kereskedősegéd, mondván – Sajnos elfogyott, de 
vegyen a mester úr egy keményfa kalapácsot és a tűzben 
pirosra hevítés után gyorsan tegye bele egy vödör vízbe, 
így az megedződik.

Lejegyezte: Utasi Imre

Gólyahír

Bereznai Vanda 
(Bereznai József és 

Sándor Anett)

Kozák Olivér  
Róbert 
(Kozák Róbert és 
Kozákné Horváth 
Nikolett)

KÖZÉLET
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Írói szárnypróbálgatás
Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata az NKE Kultúrkör társszervezésében vers-, novella- és fotópályázatot 
ír ki „Újrakezdés” témakörben. A pályázat „Novella” kategóriájában 3. helyezéstért el Lakatos Fanni írása. 
A Facebook-on már többen olvashatták a novellát Fanni édesanyja, dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó megosztása révén, de a Kocséri Híradó 
hasábjain talán még több emberhez eljut az írás. Gratulálunk Fanni sikeréhez és bízunk benne, hogy még sok munkáját olvashatjuk.

Turbulencia
Adél

Emlékszem, egy fülledt, meleg nyári nap 
volt, épp csak leültem pihenni egy keveset, 
hisz aznap reggel újra jött a szokásos émely-
gés. Hetedik hónapos terhes voltam akkor, 
csak egy kis nyugalomra vágytam pár percig. 
Nem bírtam csendben ülni, tudtam, hogy 
Marci bármelyik pillanatban hazaérhet, így 
bekapcsoltam a rádiót. Már épp szenderegni 
kezdtem, mikor egy hír pengeként hasított be-
lém. A kellemes hangú hölgy egy szörnyű ka-
tasztrófát ecsetelt, lezuhant egy Air France Pá-
rizsból Sydneybe tartó repülőgépje, melynek 
minden utasa életét vesztette. Tudtam, hogy 
Ő is rajta ült, mint ahogy azt is, hogy tegnap-
előtt itt járt, a lakásunk ajtajában hallottam 
a hangját. Marci nem engedte be, eltitkolta 
mindezt előlem, pedig nem aludtam, mikor 
Ő megérkezett. Felültem fekvő testhelyzetem-
ből, a szívverésem szaporává vált, remegtem. 
A sokkból Marci érkezése zökkentett ki, aki 
csókkal köszöntött, és közben fürkészett.

– Mi a baj drágám, megint egy rosszullét? 
– Igen, újra egy nehéz reggel. – válaszoltam 

neki, igyekezve elnyomni magamban a fel-fel-
törő érzelmeket. Nem bírtam most a férjemet 
látni a hazugsága okán, azt éreztem, nem bú-
csúzhattam el e fontos személytől az életem-
ben, egy emberi szót sem válthattam vele.

Fejfájásra hivatkozva a szobánkba indul-
tam, hallottam odakintről a rádió zaját, ame-
lyen férjem szokás szerint a zenecsatornára 
váltott ebédhez. Lerogytam az ágyra, és a düh 
és gyász érzése közepette azt hajtogattam, „ez 
nem lehet igaz”, valamint előkerültek a régi 
emlékeink, ahogyan szenvedélyesen írta a 
bőrömre csókkal, hogy szeret, de az árulása 
fájdalmas súlya is. Körülbelül tíz perc telhe-
tett így el, mikor rápillantottam az ágy mel-
letti éjjeliszekrényen levő esküvői fotónkra, 
Marci és én is mosolygunk rajta. Felültem 
újból, majd így szóltam hangosan: Vége van, 
én férjhez mentem, újrakezdtem. Számomra 
ez az élet, melyet élnem kell, és el kell tűnj az 
emlékeim összes szeletéből. 

Égett szagot éreztem… majd a nevemet 
hallottam. Zavarodottan elindultam a kony-
hába, segíteni annak, akinek támogatásával 
mindent újrakezdtem.
Marci

Mikor beléptem az ajtón, láttam, hogy 
rosszul van, szabályosan remegett. Az autó-
úton hazafelé az irodából hallottam a furcsa 
légikatasztrófa hírét, sejtettem a rádió zaja 
alapján, hogy ő is. De mivel tegnapelőtt en-
nek a szemétládának volt bátorsága idetol-

ni a képét, melyről ő nem tudott, tereltem 
a témát, miután megcsókoltam. Hol van ez 
a csók a két évvel ezelőtti szenvedélytől?! – 
gondoltam. Elkezdtem faggatni.

– Mi a baj drágám, megint egy rosszullét? – 
tettem fel a kérdést.

– Igen, újra egy nehéz reggel. – mondta, 
majd elindult a szoba felé. 

Távolságot akartam tőle tartani most, ma-
gam se tudom, miért. A rádiót átkapcsol-
va melegíteni kezdtem a sütőben az ebédet. 
Semmi másra nem tudtam gondolni, csak 
annak a szemétnek a látogatására. Egyik 
délután, Adél aludt épp, én pedig olvastam. 
Kopogtak, egy tagbaszakadt, barna, kurta 
hajú, szemüveges középkorú férfi állt az aj-
tóban. Nem tudtam, hogy ő az, csak mikor 
a tört magyarságával megszólalt, hogy Adélt 
szeretné látni, akkor jöttem rá. Újra végig-
mértem, szerintem semmiképp sem volt a 
feleségemhez való, és kárörvendve fedeztem 
fel, hogy elhízott és kopaszodik, míg én har-
minchoz közel is jól tartom magam.

Azt feleltem, hogy nincs itthon, közben 
résnyire hagytam csak nyitva az ajtót, nehogy 
Adél meghallja, de különben is aludt… A fér-
fi reménnyel teli arca már a megjelenésem-
kor megdermedt, de akkor különösen, mikor 
válaszoltam a kérdésére. Nagyon felpapriká-
zott a jelenléte, így ezt mondtam neki:

– Takarodj az életünkből, te csak rombol-
tad őt, de velem boldogan élhet végre, amibe 
nincs jogod beleszólni.

– Rendben, elmegyek, de tudd, hogy én 
voltam az egyetlen szerelme – felelte.

Ezt válasz nélkül hagytam, de szöget ütött 
a fejembe két napja. Ezért nem is tudok most 
közel kerülni hozzá, most már rájöttem, ezért 
menekültem a konyhába... Persze gondola-
taim kavargása közt nem vettem észre, hogy 
megégett a sütőben az étel. Adélért kiáltot-
tam, rendeztem vonásaim, és tudtam, hogy 
alapjaiból kell valahogy újrakezdenem ezek 
után vele a kapcsolatom.
Étienne

A párizsi repülőtér szokás szerint zajos és 
nyüzsgős képét mutatta. Azzal játszottam, 
amíg a bűnrossz automatás kávét iszogattam 
a terminálban, hogy átgondoljam, hányad-
szorra is látom már ezt a repülőteret. Négyig 
jutottam, de most a nagyobb lélegzetű költözé-
seimet vettem csak bele. Újfent költöztem, de 
mint minden, gondoltam, ez az ausztrál állás is 
a véletlenre bízott dolog az életemben. Hirte-
len egy reccsenésre lettem figyelmes, valamint, 
hogy a kávé maradék cseppjei forrón égették 
a pólóm. A francba, gondoltam, az elmélkedés 

közt összetörtem a műanyag pár filléres po-
harat. Dühös voltam… dühös, mert két napja 
még hittem valamiben, leginkább a vonzerőm-
ben. Azt hittem, én bármikor visszakaphatom 
közülük azt, akivel egy kicsit is többet éreztem 
annál, hogy csak lazán elvagyunk és kapok egy 
rendszeres szexuális közelséget. Ahány ország, 
annyi személyiség, ez a mottóm, na meg hogy 
mindig lépnem kell, új kalandokat keresni, 
különben kötődnöm kellene, letelepednem, az 
meg olyan unalmas dolog, sose lenne nekem 
való. Csúnyán váltak el a szüleim, számomra 
az élettársi kapcsolat, a házasság gyomorforga-
tó dolog. Még tetoválásként is hordom maga-
mon az újrakezdeni igét. Három ország, három 
nő, akiknél a felperzselt föld taktikát alkalmaz-
va az első pillanatban magukra hagytam őket, 
vagy lecseréltem alkalmi testi kapcsolatokra, 
ahogy komollyá vált volna a helyzet. Adélt is 
persze, hiszen bár kedveltem, nem tehet rám 
bilincseket, pedig hogy szerette volna! De úgy 
gondoltam, a legújabb országváltásom előtt te-
szek egy próbát, hátha szeretné feleleveníteni 
a régmúlt élményeit egy rövid időre. Egy fér-
fi nyitott ajtót, amin őszintén meglepődtem, 
gondoltam, a párja lehet. Nem hittem volna, 
hogy utánam, akit annyira szeretett, valaha 
is lesz normális kapcsolata. Titkon persze azt 
is hittem, hogy a szíve nekem marad mindig 
nyitva. A férfi dühösen elküldött, én pedig 
belékötöttem egy utolsó mondattal. Mikor vé-
gigmértem, gúnyosan elmosolyodtam – kép-
regényhősös póló, farmer, szemüveg és kedves 
arc, barna, dús és egyenes haj – tucat külső, 
nem gondoltam, hogy egy ligában játszanánk, 
ami a sármot illeti.

Visszazökkentem a jelenbe, mert fel kellett 
szállnom a gépre. Egy gyerek ütközött nekem. 

– Hát ez az! – gondoltam. Ez volt oly fur-
csa nekem a két nappal ezelőtti látogatásban, 
hogy a lakásba belátva egy gyerekkuckót pil-
lantottam meg… Na igen, most már mindhá-
rom elhagyott volt kapcsolatomnak, az összes 
barátomnak, ismerősömnek van gyermeke. 
Görcs húzta össze a gyomromat. – Talán 
mégsem jó így ez az életforma?! – futott át a 
fejemen az ülésem keresve. Mire megtaláltam, 
elhessegettem a gondolatot, sőt utazómagas-
ságig már meggyőzni is sikerült magam arról, 
hogy milyen inspiráló és biztonságos is lesz 
megint újrakezdeni. El ne felejtsem letölteni 
a társkeresőket újra! Egy rossz gondolat nem 
hagyhatja, hogy ne vessem magam bele újra 
abba az életformába, amit eddig is folytattam.

Becsuktam a szemem az út felénél, aludni 
készültem a nagy csendben. A gép egyszer 
csak rázkódni kezdett…
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Örömforrás, gyógyít is a mozgás!
A Váci Egyházmegye jóvoltából újabb eszközzel bővült a kocséri 

kisdiákok fejlesztése: a TSMT módszerrel. A TSMT (Tervezett 
Szenzomotor Tréning) egy olyan magyar fejlesztésű speciális 
módszer, amely mozgásos feladatokkal hatékonyan segít az eset-
leges tanulási nehézségeken, bizonyos magatartási problémákon.

Kárpátiné Löki Már-
ta TSMT-terapeuta és 
Kárpáti Imre testnevelő 
márciusban felmérte a 
kocséri 1. és 2. osztályos 
diákokat, majd április 
28-án kedden bemutató 
csoportos foglalkozást 
tartottak, illetve egyéni 
támogatásban részesí-
tettek több családot. A 
szakmai nap keretében 
a tanítók is megismer-
kedtek a módszer céljá-
val, alapjaival.

Az együttműködés folyamatos lesz, Márta néni és Imre bácsi még 
ebben a tanévben újra ellátogatnak Kocsérra, hogy tanácsaikkal se-
gítsék Kocséron a családokat, pedagógusokat, gyerekeket.

Nem gézengúzok, Bendegúzok!

Ebben a szaggatott tanévben a ta-
nulmányi versenyek is kicsit másképp 
zajlottak, mint ahogy máskor szoktak. 
Bendegúz, a levelezős tanulmányi ver-
seny „főszervezője” is kicsit megkésve 
osztotta ki a félévi bizonyítványt, de 
nagy öröm, hogy mind a hat kocséri 
versenyző kitűnő félévi bizonyítványt, 
arany oklevelet érdemelt ki!

Demeter Lőrinc 5. o. Mészáros Márton 5.o. matematika  
– (felkészítő nevelő: Kupor Tamás)

Mészáros Dóra, Mészáros Márton, Nagy Martin 5.o. történelem 
(felkészítő nevelő: Gévai Imre)

Ország Katalin 4.o. matematika (felkészítő nevelő: Juhász Anikó)
További jó hír, hogy a megyei döntőn (ami a vírushelyzet mi-

att szintén online zajlott) a négy kocséri résztvevő közül Mészáros 
Dóri és Mészáros Márton remek eredményt ért el, Dóri 5., Marci 
pedig történelemből 2. lett, ezzel bejutott az országos döntőbe 
is, melyet az idén sajnos nem Szegeden, hanem kivételesen online 
fognak megrendezni. 

Mindenkinek gratulálunk, csak így tovább!

Kocséri sikerek a majálisi táncversenyen
Május 1-jén zártkapus verseny került 

megrendezésre Kunszentmártonban a 
Dalma Dance Club S. E szervezésében, 

ahol manó és gyermek kategóriában 
mérték össze tudásukat a kocséri gyere-
kek.

Mivel a verseny zártkörű volt, a gyere-
keknek a szüleik nélkül kellett szerepelni, 
de természetesen a szülők élő közvetítés-
ben követhették a versenyt.

Manó kategóriában aranyérmet nyert a 
Candies csoport, név szerint Németh Zoé 
Csenge, Kullai Hanna, Szélesi Eszter An-
gyal, illetve Szilágyi Viktória, aki szóló 
produkciójával is bezsebelt egy aranyér-
met.

A gyermek kategóriában több számban 
is versenyzett a Magic csoport, ők a trió 
formációban egy ezüstéremmel gazdagod-
tak. Név szerint Magyar Fruzsina, Ország 
Katalin és Kudri Zoé Anna.

Magyar Fruzsina megmérettette magát 

szóló produkciójával is, amely aranyérmet 
hozott számára, illetve Ország Katalin is, 
aki 4. helyezést ért el egy nagyon erős me-
zőnyben.

Gratulálunk a gyerekeknek és Libor 
Nikoletta táncoktatónak is.
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Pályázati felhívás a 2021/2022. tanévre

A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány pályázatot ír ki támo-
gatás elnyerésére a 2021/2022. tanévre. 
A pályázat célja: kimagasló tanulmá-
nyi eredményt elérő, és aktív közösségi 
munkát végző szakmunkás-, szakközép-
iskolai-, gimnáziumi* tanulók, valamint 
főiskolai és egyetemi hallgatók anyagi tá-
mogatása.

A pályázat feltételei:
1. Pályázók köre: Kocséri bejelentett lakó-
helyű, önálló keresettel nem rendelkező** 
közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató 
diákok.

2. Kiemelkedő tanulmányi eredmény:

•  szakmunkástanulóknál legalább 4,5 ta-
nulmányi átlag

•  szakközépiskolásoknál és gimnáziumi 
tanulóknál legalább 4,5 tanulmányi átlag 
(első évfolyamosok esetében: a 8. osztály-
ban elért kitűnő tanulmányi eredmény)

•  iskolarendszerű, első diplomát adó, nap-
pali tagozatos képzésben résztvevő főis-
kolai és egyetemi hallgatóknál legalább 
jórendű tanulmányi eredmény /3,5-nél 

jobb átlag/ (első évfolyamosok esetében 
legalább 4,5 érettségi átlag)

3. Aktív közösségi részvétel Kocsér köz-
ség életében:
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a 
pályázó közösségi munkát végezzen a köz-
ség, vagy annak bármely szervezete érdeké-
ben. Erre figyelemmel a pályázó részletesen 
mutassa be Kocsér kulturális és társadalmi 
életében végzett tevékenységét, illetve ilyen 
irányú vállalását.

4. Kiemelkedő tanulmányi és egyéb sike-
rek:
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a 
tanuló, aki valamely tantárgyból kimagasló 
tanulmányi eredményt ért el (tanulmányi 
verseny, OKTV, stb.) valamint aki bármely 
sport-, illetve művészeti ágban ér el sikere-
ket.

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

A pályázathoz szükséges adatlap beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatalban Venyingi-
né Tajti Erikánál.

A pályázat kötelező részei:
•  pontosan, hiánytalanul kitöltött pályázati 

adatlap
•  a 2020/2021. tanév év végi eredményét 

igazoló okirat másolata
•  a szülők jövedelem igazolása, vagy nyilat-

kozata a család jövedelméről
•  (ha van) versenyeken elért eredmények iga-

zolása, oklevelek másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. augusztus 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal cí-
mére kell eljuttatni (2755 Kocsér, Szent Ist-
ván tér 1.), vagy személyesen Venyinginé 
Tajti Erika részére kérjük átadni.
A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma 
2021. szeptember 25-ig bírálja el, az ered-
ményről 2021. szeptember 30-ig tájékoztat-
ja a pályázókat. 

*  gimnáziumi tanulónak minősül a 4 és 6 
osztályos gimnázium tanulója egyaránt.
** a pályázat elbírálásánál önálló keresetnek 
minősül a tanuló rendszeres, vagy nem rend-
szeres diákmunka keretében, egy adóévben 
szerzett 150.000,- Ft-ot meghaladó bruttó 
jövedelme. Kétség esetén az Alapítvány jogo-
sult a tanuló 2020. évi adóbevallásba bete-
kinteni. Nem minősül önálló jövedelemnek a 
más szervezettől kapott ösztöndíj.

Számlaszámunk:
Pátria Takarékszövetkezet

65100383-10300040-0000000

„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Az SZJA 1%-ának felajánlásával  
továbbra is támogathatja 

tevékenységünket.

Az alapítvány neve:
Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 

Segítő Alapítvány

Adószámunk: 18662089-1-13

Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztatjuk a Kocséri Híradó olvasó-
it, hogy a 2020/2021-es tanévben 14 fő 
tehetséges kocséri diák pályázatát ré-
szesítette a kuratórium kedvező elbírá-
lásban. A középiskolában tanuló diákok 
40.000,-  Ft/tanév, a főiskolások és egye-
temisták 60.000,-  Ft/tanév támogatásban 
részesültek. Ezúton kívánunk további sok 
sikert, eredményes tanulmányokat a támo-
gatott diákoknak!

Természetesen az alapítvány támogató te-
vékenysége nem valósulhat meg az Önök 
segítsége nélkül, ezért köszönetünket sze-
retnénk kifejezni önzetlen adományaikért.

2020. január 1. óta támogatóink voltak:
Gévai Imre (2 alkalommal), Laszlovszky 
Józsefné (2 alkalommal), Pálkovács-Utassy 

Dóra, Dani László Gábor, id. Csőke Mik-
lósné, Hriagyel Béláné, Utassy Miklósné 
és családja, Bugyi Miklós, Horkai József, 
Marticsek László, Pekár Imre, Bagi István, 
Tajti Tímea, Kasza Béla, Seres Vilmosné, 
Patonai Ferencné, Inoka Anita, Balogh Fe-
rencné, Ország László és névtelen támoga-
tónk. 
Továbbá köszönjük azon jószándékú 
adózóknak a támogatását is, akik adójuk 
1%-ával járultak hozzá az alapítvány ered-
ményes munkájához.

A tehetséges fiatalok folyamatos támo-
gatásának érdekében tisztelettel kérjük a 
Kocséri Híradó olvasóit, hogy lehetősé-
gükhöz mérten a továbbiakban is segítsék 
munkánkat. A legkisebb összegű felaján-
lást is jó szívvel fogadjuk.

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány hírei

KÖZÉLET
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2021. május 31 – június 4-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Grízgaluska leves Borsós raguleves Kertészleves Gombakrémleves Gulyásleves

Chilis bab, rizs Öreglebbencs,  
almapaprika

Sárgaborsó főzelék, 
sült kolbász

Majorannás pulykato-
kány, párolt rizs

Krumplis tészta,  
csemegeuborka

2021. június 7–11-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Pulykagulyás Tojásleves Tavaszi zöldségleves Gyümölcsleves Tarhonyaleves

Zöldborsó főzelék, 
tükörtojás Lecsós szelet, bulgur Sertés lapocka 

vadasan, tészta
Húsos paprikáskrumpli, 

almapaprika Bácskai rizseshús

2021. június 14–18-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Alföldi sertés gulyás Húsleves Bakonyi betyárleves Lebbencs leves Grízgaluska leves

Sajtos-tejfölös tészta Főtt hús, ½ sóska már-
tás, ½ főtt burgonya Ízes bukta Csikós tokány, tészta, 

csemegeuborka Székelykáposzta, tejföl

2021. június 21–25-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldségleves Krumpli leves Gölődin leves Pecsenye leves Meggyleves

Debreceni tokány, 
párolt rizs, cékla

Carbonara  
spegetti Sólet Tejberizs  

erdei öntet
Rántott szelet, petrezselymes 

burgonya, csemegeuborka

2021. június 28 – július 2-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Karfiol leves Kertész leves Zöldborsóleves Lencseleves füstölt csülökkel Hamisgulyás

Eszterházy-tokány 
tészta

Paradicsomos 
húsgombóc

Csirke rizottó 
reszelt sajt Mákos tészta Burgonya főzelék, 

stefánia vagdalt

A szükség szerinti étlap változásért előre is elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük! 
Menü 730 Ft-os áron rendelhető 3 munkanappal korábban a konyhán személyesen, vagy a 20/238-7402-es telefonszámon.

É
T

L
A

P

Tündérkerti hírek
A vírushelyzet sajnos felülírja minden-

napi óvodai életünket. Az elmúlt évek so-
rán – kivéve a tavalyi évet – már hagyo-
mánnyá vált, hogy tavasszal „Egy gyerek 
– egy virág” program keretében családi 
délután alkalmával szépítjük meg Tündér-
kertünket. Minden virág egy gyermeket 
jelképez.

A Föld napja alkalmából most is a szülők 
segítségével, de sajnos a szülők nélkül tör-
tént ez, hiszen a jelenlegi helyzet miatt erre 
nem volt lehetőség.

A lelkes anyukáknak és apukáknak kö-
szönhetően viszont sok egynyári virág 
gyűlt össze, amit a Szülői Közösség pénzé-
ből vásárolt virággal kiegészítve a gyerekek 
az óvó nénikkel és a dajka nénikkel ültettek 
el. Célunk a virág ültetéssel, hogy a termé-
szet iránti szeretetet „elültessük” gyerme-
keinkben, valamint minél hamarabb kiala-
kuljon a környezettudatos magatartás és 
megszépüljön udvarunk.

Ezután is a gyerekekkel együtt locsoljuk, 
gondozzuk virágainkat. Köszönjük a szü-
lők segítő támogatását, mert az óvoda ud-
vara a sok virágtól és a sok mosolygó arcú 
kisgyermektől még szebb lett!
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TÁJÉKOZTATÓ 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

azonosító matricás rendszerről

A DTkH Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy 
a 2012. évi CLXXXV. törvény és Hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII.31.) Korm. rendeletnek való megfele-
lés miatt, a hulladékkezelési- és szállítási szolgálta-
tás minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének 
hatékonyabbá tétele érdekében szolgáltatási területén 
több lépcsőben, matricás rendszer kerül bevezetésre.

2021. áprilisában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 
2021. első negyedéves hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjról szóló számlával együtt a 2021. évre 
érvényes matricát az alábbi településeken nyilvántar-
tásban szereplő, aktív szolgáltatással rendelkező Ügy-
feleink részére juttatjuk el:

Albertirsa, Alsónémedi, Bénye, Bugyi, Csévharaszt, 
Délegyháza, Felsőpakony, Fülöpháza, Gomba, Helvé-
cia, Kakucs, Kecskemét, Kiskunlacháza, Kocsér, Kun-
szentmiklós, Lajosmizse, Lórév, Mende, Nagykáta, 
Nagykőrös, Nyáregyháza, Nyárlőrinc, Ócsa, Örkény, 
Szentmártonkáta, Szigetszentmárton, Taksony, Tápió-
ság, Tápiószecső, Üllő, Városföld.

Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok el-
lenőrzését követően, amennyiben annak tartalmát he-
lyesnek találják, a kézhezvételtől számított 30 napon 
belül azt a gyűjtőedényre jól látható módon kötelesek 
felragasztani.

A 4 gyűjtőedénynél többre szerződött ingatlanhasz-
náló terjedelmi okokból nem a számlával együtt, ha-

JELLEMZŐK

Űrtartalom: 60 literes   80 literes    110 literes    120 literes

Magasság:  92 cm   92 cm    95 cm    93 cm

Mélység: 51 cm   51 cm    50 cm átmérő   55 cm

Szélesség: 44 cm   44 cm    50 cm átmérő   48 cm

Kerék:  2 kerekű   2 kerekű    nincs kereke    2 kerekű

Kuka alakja: szögletes   szögletes    kerek     szögletes

  kukatesten törés

  űrtartalom belül szűkítve

← ← ← ←
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nem közvetlenül a közszolgáltatótól kapja meg – szin-
tén postai úton – a matricákat.

A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó in-
gatlantulajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (tár-
sasházi) ingatlanhasználók esetében a közös képvi-
selőkkel történik az egyeztetés.

Az ingatlanhasználó, aki – fenti kivételektől eltekint-
ve –

• nem kapott matricát
•  eltérés mutatkozik a matricán szereplő űrtarta-

lom (liter) és a használt edényzet űrtartalma kö-
zött,

•  a kapott matricán szereplő adatok nem megfe-
lelőek,

•  vagy társasházi ingatlantulajdonos (közös edény-
zetet használók) egyedi matricát kapott

kérjük jelezze azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, 
és a jogosultság, és adategyeztetést követően szük-
ség szerint pót matricát kap.

A szolgáltatás igénybevételében történő változás 
(ingatlan adás-vétel, új bejelentés stb.) esetén a mat-
ricát a közszolgáltató ügyfélszolgálata biztosítja.

A matrica tehát egyértelműen azonosítja a szol-
gáltatást jogosan igénybe vevőt, valamint az ürítésre 
kihelyezett edényzetet, melynek meg kell felelnie a 
nyilvántartásban szereplő szerződött – a díjszámítás 
alapját is képező – mennyiséggel.

Összegezve: A számlán szereplő liter mennyiség-
nek, a gyűjtőedény (kuka) méretének és a matricán 
szereplő méretnek egyeznie kell!

Fentiek alapján amennyiben eltérés mutatkozik:
– vagy a gyűjtőedényt szükséges cserélni a számlán 

szereplő űrméretűvel megegyezőre,
– vagy a számlázandó litermennyiség módosítása 

szükséges az alkalmazott űrméretű edény litermeny-
nyisége szerint.

A megfelelő űrtartalmú edényzet beszerzéséről/cse-
réjéről az Ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. A 
számlázandó litermennyiség módosítása miatt fordul-
jon a közszolgáltatóhoz.

A hulladékgyűjtő edények könnyebb beazonosításá-
hoz segítségül a leggyakoribb edények jellemzőit mu-
tatjuk be.

Szín tekintetében mérettől függetlenül a fekete, zöld, 
barna az általánosan elfogadott kommunális hulladék 
gyűjtésére!

Felhívjuk a figyelmet, hogy azon ingatlanhaszná-
lók, (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) akik a 
közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe – azaz 
matricával nem rendelkező gyűjtőedényt helyeznek ki 
a gyűjtési napon – a gyűjtőedény tulajdonosának vagy 
használójának beazonosítását követően jogosult a 
közszolgáltató hetente legalább egy alkalommal a hul-
ladék gyűjtését vélelmezni, és azt az NHKV Zrt. felé 
jelezni a közszolgáltatási díjról szóló számla kiállítása 
érdekében.

Intézkedésünk a rendezettség megteremtését és a 
rendszeresen fizető Ügyfelek védelmét szolgálja!

DTkH Nonprofit Kft.
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Nő létére a férfiak világában ér el sikereket Sebők 
Aranka Kocséri horgász. 2021. május 8-án a Lajos-
mizsei Haldorádó Horgásztavon horgászott, amikor a 
délutáni órákban megszólalt a kapásjelző. Ekkor még 
nem lehetett tudni, hogy mi akadt a horogra, csak azt 
lehetett érezni, hogy nem átlagos halat sikerült horog-
ra csalni.

Kb. 40 perces fárasztást követően sikerült megszá-
kolni egy gyönyörű, egészséges 21.78 kg-os tőpon-
tyot. A hal láttán még a tó tulajdonosa is elcsodálko-
zott, mert véleménye szerint ezt a halat a betelepítése 
óta még valószínűleg senkinek sem sikerült megfog-
nia.

Az eddig elért eredményekhez gratulálunk, a továb-
biakban pedig sok sikert és kitartást kívánunk!

KÖZÉLET

 „Csillag volt, mert szívből szeretett, 
S mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap
De szívünkben él és örökké ott marad.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak  

a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, 
szomszédoknak, akik

Dr. Nagy Tibor
temetését jelenlétükkel megtisztelték, sírjára koszorút,  

virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk osztoztak.

A gyászoló család

Dávid Mihály 
Horgászverseny

A koronavírus okozta járvány miatt egy év kihagyással 2021. 
április 18-án 08.00 és 14.00 óra között került megrendezésre a 
Kocséri Horgász Egyesület Dávid Mihály Emlék Horgászversenye. 
Sajnos az időjárás nem volt éppen kegyes a versenyen résztvevő 27 
fő horgász részére, hiszen szinte egész nap, csöpörgős, esős idő-
ben zajlott a horgászverseny. A kellemetlen körülmények ellenére 

a verseny során összesen 72.48 kg hal került kifogásra. A verseny 
során az első három helyezett, valamint a legnagyobb halat kifogó 
horgász részesült díjazásban.

A legnagyobb halat Izsó Barna Zoltán kecskeméti horgászunk 
fogta, ami egy 3,1 kg-os ponty volt. I. helyezett: 11,76 kg – Gömöri 
Attila kecskeméti, II. helyezett: 11,42 kg – Mészáros Noel nagykő-
rösi, III. helyezett: 10,44 kg – Kiss József kocséri horgászunk lett. 
A versenysorozat kezdetén egy vándorserleg lett alapítva, melyet 
minden alkalommal az első helyezett versenyző kap és birtokol 
egy évig. Amennyiben ugyanaz a versenyző egymás után három 
alkalommal nyeri meg a vándorserleget, örökre megtarthatja, azt 
már többet nem kell visszahoznia és újra megküzdenie érte. A ver-
seny történetében most első alkalommal fordult elő, hogy Gömöri 
Attila egymás után a harmadik alkalommal is első helyen végzett, 
így az első helyet jelentő serleg mellett véglegesen a trófeaszekrény 
polcán marad a vándorserleg is. A versenyen résztvevőknek gra-
tulálok az elért eredményekhez, a továbbiakban pedig sikerekben 
gazdag horgász pályafutást kívánok.

Szelei László elnök

Kocséri horgász siker!
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JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT JEGYZETTÖMB HELYETT

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

Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440

Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725

Rendőrség (Kocsér)
Szelei László  06-70/458-1687

Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687

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
Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától: 
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)

a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,  

a Népkör elnöke.

Közjegyző: 
Dr. Olasz Márta

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

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

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

Tiszakécskei vaskereskedésünk 
ajánlata:

– Zártszelvények
– Betonoszlop
– Drótfonat
– Idomacél
– Bádogos termékek

TISZAKÉCSKE,  
Ady Endre u. 62. 
(Tűzoltóság mellett)

Nyitvatartás: 7:30 - 17:00

06 20 338 91 99
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSAPRÓHIRDETÉS
Szabadság u. 117. sz. alatt eladó 3 fázisú 
gyári terménydaráló, 1 db lombszívó, 60-l-es 
gázolajos kannák, locsolóslagok, vasból 
készült locsolólábak, szórófejek, állványos 
fúró, három fejes eke, fogas borona stb. Érd.: 
06-53/359-691
240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 
12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és hor-
golt terítők valamint kézimunkacérnák eladók! 
Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590
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 álmodoz-
zak tovább? Telefon 06-30/407-9351
Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. 
Érd.: 06-20/629-5282
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.: 06-
20-350-4023

Kocsér községben mezőgazdasági tevékeny-
ségre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 
06-20-440-6643
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker 
építési telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany- 
központi vízórával ellátott, 2506 m² vállalko-
zásra is alkalmas sarok telek. Érdeklődni lehet: 
06-309/784-522 telefonom
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabú-
tor. Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, 
mely 3-4 kerekű mopedbe való, szintén eladó. 
Érdeklődni a 359-953-as telefonon lehet.
Eladó 1 db 3 fiókos fagyasztószekrény, kb. 
150-200 db szilikát, 1 db „Arizona” elektromos 
kerékpár új állapotban. Érd.: Dózsa Gy. u. 41.

Mi Kis Falunk ÉlményMűhely

Áraink forintban értendődnek és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fent tartjuk.

PIZZA ø32 cm

MARGARÉTA paradicsomos alap, bazsalikom, 
mozzarella

1290

SONKÁS paradicsomos alap, sonka, mozzarella 1290
SZALÁMIS paradicsomos alap, szalámi mozzarella 1290
KOLBÁSZOS paradicsomos alap, Csabai kolbász, 

mozzarella
1290

SONKA-GOMBA paradicsomos alap, sonka, 
gomba, mozzarella

1390

SONKA-KUKORICA paradicsomos alap, sonka, 
kukorica, mozzarella

1350

SONKA-SZALÁMI paradicsomos alap, sonka, 
szalámi, mozzarella

1390

SONKA-GOMBA-KUKORICA 
paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella

1450

PICANTE paradicsomos alap, olasz szalámi, 
paradicsom, bazsalikom olaj, mozzarella

1590

SZALÁMI-BACON-HAGYMA 
paradicsomos alap, szalámi, bacon, hagyma, mozzarella

1490

NÉGY ÉVSZAK paradicsomos alap, sonka, szalámi, 
gomba, kukorica, mozzarella

1450

HAWAII paradicsomos alap, sonka, ananász, mozzarella 1490
HÁROM KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, három 

választható feltét, mozzarella
1490

AMERIKAI FEHÉR fokhagymás tejfölös alap, 
sonka, gomba, oregánó, füstölt sajt, mozzarella

1490

FALU KEDVENCE paradicsomos alap, szalámi, 
bacon, hagyma, bab, mozzarella

1450

STOKI KEDVENCE paradicsomos alap, sonka, 
füstölt főtt tarja, újhagyma, paradicsom karikák, 
mozzarella

1490

BUFFALO tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, füstölt 
sajt, mozzarella, paradicsom karika

1490

CALZONE 3 KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, 
három választható feltét, mozzarella

1490

GYROS tejfölös alap, gyros hús, lilahagyma, uborka, 
mozzarella

1490

GYROS 2.0 tzatziki alap, gyros hús, lilahagyma, 
savanyú uborka, feta sajt, mozzarella

1490

CSIRKEMÁJAS paradicsomos alap, sonka, 
csirkemáj, kukorica, tojás, mozzarella

1490

„KUTYAKAPARÓ”  csípős paradicsomos 
alap, dupla szalámi, hagyma, macska paprika, tojás, 
mozzarella

1550

SERIFF paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, füstölt sajt, mozzarella, tejföl

1590

RETRO tejfölös alap, sonka, bacon, lilahagyma, 
kukorica, savanyú uborka, mozzarella

1590

FARMER  csípős tejfölös alap, füstölt főtt tarja, 
bacon, kolbász, hagyma, jalapeno, mozzarella

1590

KEVIN sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, kukorica, 
lilahagyma, mozzarella

1590

SAJTKRÉMES sajtkrémes alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1590

5 SAJTOS sajtkrémes alap, trappista sajt, füstölt sajt, 
feta, parmezán, mozzarella

1690

TŰZES INDIÁN   BBQ alap, bacon, csirkemell, 
lilahagyma, jalapeno, mozzarella

1490

CASPER paradicsomos alap, csirkemell, csirkemáj, 
lilahagyma, kukorica, tojás, mozzarella

1590

CARBONARA fokhagymás tejfölös alap, füstölt főtt 
tarja, bacon, tojás, parmezán, mozzarella

1590

KIRÁLY   paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, bacon, hagyma, kolbász, jalapeno, mozzarella

1690

HÚSIMÁDÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, mozzarella

1590

JÓLLAKATÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt 
tarja, szalámi, bacon, lilahagyma, kukorica, mozzarella

1690

„BANDIBÁ” KEDVENCE   paradicsomos 
alap, sonka, bacon, kukorica, kolbász, pepperoni, 
mozzarella

1550

PROSCIUTTO paradicsomos alap, prosciutto, 
mozzarella

1590

TONHALAS paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma, 
mozzarella

1590

GÖRÖG tejfölös alap, csirkemell, gyöngyhagyma, feta 
sajt, füstölt sajt, mozzarella

1590

FŐNÖK tejfölös alap, bacon, csirkemell, füstölt sajt, 
tojás, mozzarella

1590

FEHÉR MÁGUS tejfölös alap, kolbász, bacon, 
lilahagyma, füstölt sajt, tojás, mozzarella

1590

ÍNYENC pikáns tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, 
kolbász, gomba, füstölt sajt, mozzarella

1590

MAGYAROS   paradicsomos alap, szalámi, csabai 
kolbász, hagyma, tojás, hegyes erős, mozzarella

1490

EXTRÁK
SONKA, SZALÁMI, BACON 250
FÜSTÖLT TARJA, CSABAI KOLBÁSZ 300
JALAPENO, MACSKA PAPRIKA, HEGYES 
ERŐS 200
OLÍVABOGYÓ 200
CSIRKEMÁJ 150
TOJÁS, PARADICSOM 200
CSIRKEMELL, TONHAL 450
KUKORICA, HAGYMA 150
GOMBA, ANANÁSZ 200
FÜSTÖLT SAJT, MOZZARELLA, FETA, 
PARMEZÁN, LAKTÓZ MENTES SAJT 400
PIZZA SZÓSZ 300
DOBOZ 100




