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Meghívó

Imi, mondj egy verset!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

A Kocsér Községért és Polgáraiért Alapítvány meghív minden
kedves érdeklődőt a

Szent István-napi ünnepségünkre.

Tervezett programok:
Augusztus 20. 10 óra ünnepi szentmise a katolikus templomban,
koszorúzás a Szent István szobornál
Augusztus 21.
14 órától kakaspörköltfőző-verseny a Szent István téren. A versenyzők részére sörsátrat és sörpadot biztosít az önkormányzat.
Regisztráció az Önkormányzati Hivatalban aug. 13-ig.
A helyezettek értékes díjazásban részesülnek!
16.30 Vásárfia – interaktív
jelmezes
gyerekműsor
nem
csak gyermekeknek
a Holló együttes előadásában a szabadtéri
színpadon

17.30 újszülöttek, első diplomások, első
nyelvvizsgát szerzettek köszöntése a Szent
István téri szabadtéri színpadon
18.00 „Hajmási Péter…” operett műsor
Pohly Boglárkával
kb. 19.00 közös vacsora, a főzőverseny
eredményhirdetése
20.00 Bunyós Pityu műsora
kb. 21 órától utcabál

Falusi Esték rendezvénysorozat
keretében
2021. szeptember 17-én pénteken
17 órakor Csuja Imre önálló estjére

az Önkormányzati Hivatal
tanácskozó termébe.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Kocséri ÁMK messengerén, vagy az 53/558-500-as telefonszámon hivatali időben.
Az egy órás rendezvényt követően lehetőség nyílik a művész úrral
egy kis kötetlen beszélgetésre is.

FELHÍVÁS
Kérjük a 2019. augusztus 20. óta első diplomát, első nyelvvizsgát szerzett (vagy az idei nyár folyamán szerző) fiatalokat, jelentkezzenek az Önkormányzati Hivatalban Venyinginé Tajti Erikánál 2021. július 16-ig a bizonyítványuk
másolatával, hogy a hagyományoknak megfelelően az
augusztus 21-i ünnepségen köszönthessük őket!

Tisztelt Olvasóink!
A Kocséri Híradó a nyár folyamán nem jelenik meg,
a következő lapszámot szeptember végén olvashatják
majd. Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!H. M.

Tartalom
Kocséri anekdoták II.
Igazgatási szünet
Anyakönyvi hírek
Év vége az iskolában
Sportsikerek
Újranyitás a Népkörben
A rendezvény védettségi igazolvány nélkül is látogatható.
A programot a jelenleg érvényes járványügyi intézkedések
szerint állítottuk össze.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Óvodai hírek
Nyári étlapok
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Emlékezetes mondások, anekdoták Kocsér életéből
II. rész
„A múlt dokumentumait lapozgatva sok–sok eddig számomra érdekes újdonságra bukkantam, de a most leírt kis
történetek, elődjeink jellemző szóhasználata, mondásai nem
kerültek lejegyzésre a múltidéző lapokon.”
A nyolcvanas években még a Táncsics u. sarkánál lévő
házban lakott Farkas János (Jana) – amikor már én ismertem – egyedül. Napszámból, alkalmi munkából tartotta fenn
magát, ezért néhányan irigyelték, mások
inkább sajnálták. Mivel a munkája után
nem minden esetben pénzt kapott, hanem tüzelőt vagy ennivalót, innivalót,
ezért minden alkalmat kihasznált egy
kevés készpénzt keresni. Az egyik ilyen
lehetősége a temetések során az egyházi
zászlók hordozása volt, ezért a temetések
szervezése során mindig imígyen jelentkezett erre a feladatra: Jana viszi lobogó!
Bálint Jóskával, ismert becenevén kis
Putival hosszú éveken keresztül jártam
a hajnali busszal ugyanabba a műhelybe
dolgozni. Mindig hallottuk, hogy a négy
km-re lévő lakhelyéről kerékpárral járt
be a buszhoz, miközben aktuális nótákat fütyörészett. Az egyik alkalommal a
buszra várakozók közül valaki megkérdezte tőle, hogyhogy ilyen korán már
ennyire jókedve van? A rá jellemző huncut mosollyal szinte
magának mormogta az orra alá: van a fenének, csak félek a
sötétben.
Szintén a fülem hallatára zajlott le az alábbi jelenet is a
nyolcvanas évek elején. Kiss Pali (nekem bácsi) a tsz-ben
volt alkalmazva, de nem nagyon volt megelégedve a bérrel,
a vezetők meg a teljesítményével, ezért az első adandó alkalommal a munkahelyváltás mellett döntött. Jelesül a Községi
Tanács állást hirdetett parkgondozó, fűtő munkakörbe Habon Laci bácsi helyére, aki nyugdíjba ment. Egy alkalommal
a szobor mögött söprögette a falevelet, közben meg-megállt
körülnézni és az ismerősök (mindenki) köszönését fogadni.
Az egyik ilyen szieszta alkalmával megszólította Kiss János,
szövetkezeti párttitkár és kissé ironikusan mondta: úgy látom, itt sem dolgozod magad halálra. Válasz: Kiss elvtárs,
első az egészség!
Kissé régebben történt, én a szüleimtől hallottam, hogy
Kocsér község nem tudott koldust állítani az önállósodását
követően. Ezért Nagykőrösről fogadtak egy református embert koldusnak, hogy az emberek tudják gyakorolni a kegyes
adományozást. A vasárnapi misék alkalmával a templomajtóban gyakorolta mesterségét, illetve szombatonként házról
házra járva gyűjtötte be az adományokat. Amikor már majdnem megtelt a hátán lévő zsák és nehéz lett volna levenni és

újból felvenni, ezért született az alábbi örökre rajtamaradt
mondása: Isten fizesse meg, és tegye bele hátúról. (Rossz,
aki rosszra gondol)
Még egy az én korosztályomból. Osztálytársam volt éveken keresztül, Bognár Laci becenevén Cumó. Még az Árpád
úti iskolába járt, amikor Boros
László volt ott tanár, és ez a történet az Ő közvetítésével került a
tudomásunkra. Egy alkalommal
Lacit meglepte a család egy karórával, amit szívesen feltűnően viselt. Mikor az egyik órán a tanító
bácsi megkérdezte, hány óra, akkor a nagyobbak szinte kórusban
válaszoltak: mindjárt letelik az
óra. Mivel a fél egyes busszal járt
be a faluba a tanár úr, megkérte a
gyerekeket, hogy negyed egykor
időben szóljanak neki, le ne késse
a buszt. Ezen felbuzdulva Lacink a
kérdésre elsőként és leghangosabbal rávágta: negyed van tanár bácsi. (Mint később kiderült, ekkor
még nem értett az órához.)
Keresztapám, Józsi bácsi a szövetkezet asztalos brigádjának
oszlopos tagja, amikor munka végeztével kisbusszal beszállították a faluba, gyakran az Iparoskörben öblítette le a fűrészport a torkáról. Egy ilyen alkalommal – hó végén – zárás előtt szinte kimerült a keret,
csupán 1,20 Ft-a maradt, a csapos Laczi Albertné Pannika
néni ennyiért már egy kisfröccsöt sem tudott adni neki,
így nem szolgálta ki. Ekkor a söntés lemez pultjára csapta a
maradék 1,20-át és kifakadt: kérek egy pohár s(z)ódát s(z)
ikvízzel! Ezt aztán nagyon sokáig felemlegették neki a törzsvendégek. (Ezt elsőkézből, Pannika nénitől hallottam.)
Lejegyezte: Utasi Imre

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak,
szomszédoknak, akik

Szélesi Kálmánné
szül.: Ondó Mária

temetését jelenlétükkel megtisztelték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
velünk osztoztak.
A gyászoló család

KÖZÉLET

Kocséri Híradó

A N YA K Ö N Y V I
HÍREK
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Születésnapi köszöntő

2021. május 15-től 2021. június 20-ig
Házasságkötések

Radics Ferenc és Botlik Éva
Barna István és Mocsai Éva
Danka Zoltán és Illés Judit

Halálesetek

Demeter Istvánné (szül.: Szarvas Mária, 1934.)
Járvás László (szül.: 1929.)
Marticzek Lászlóné (szül.: Karai Lídia, 1938.)

Gólyahír
A 90 éves Komáromi Ferencnét születésnapja alkalmából köszöntötte Hriagyel Csaba polgármester, aki ez alkalommal adta át Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját az ünnepeltnek.

Bereznai Lili
(Szülei Bereznai
József és Sándor
Anett) – A májusi

számban tévesen jelent
meg a név, a hibáért
elnézést kérünk!

Szabo Lilien Alexa
(Szabo Sebastian és
Jegesi Nikoletta)

Habon Csenge
(Habon Zsolt és Habon-Katrucs Mária)

4

SULI HÍREK

Kocséri Híradó

Az utolsó csengőszó…

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam”
(Pál apostol – Timóteusnak írt II. levél)
Az idei tanévzárónak nem csak az adta a különlegességét, hogy egy
rendkívüli, vírusveszéllyel fenyegetett, digitális időszakokkal szaggatott tanévet zárt le, hanem az is, hogy két kocséri pedagógus számára
nemcsak a tanévet, de egy hosszú, tartalmas tanári pályafutást is lezárt
ez az ünnepély. Hosszú évek, sőt évtizedek óta elképzelhetetlen volt a
kocséri iskola nélkülük, mindketten 40 éves pedagógusi munka után
köszöntek el a katedrától.
Zsuzsa néni és Magdika néni tanári pályafutását Gévai Imre tagintézmény-vezető idézte fel (ebből olvashatnak most részleteket), Sági
Anikó igazgatónő adta át a búcsúcsokrot, majd egykori és jelenlegi
tanítványok köszönték meg a szívvel-lélekkel végzett nevelői munkát.
Molnár Zsuzsanna
Zsuzsa néni édesapja nyomdokain járva, az ő példáját követve lett testnevelőtanár. Édesapja Nagykőrös város legendás tornatanára, bátyja is testnevelő, edző, így nem is volt kérdés, ő is elköteleződjön a sport mellett. Ifjan
édesapja csapatában volt sífutó, majd kosárlabdázott is versenyszerűen.
1983-ban szerzett tanári diplomát a szegedi főiskolán biológia-testnevelés szakon. Előbb Nagykőrösön és Kecskeméten dolgozott általános,
majd középiskolában, időközben két gyermeke született, Gergő és Flóra.
1997-től máig, immár a 24. tanévben a kocséri általános iskola nevelőtestületének fontos tagja. Tanított természetismeretet, biológiát, kémiát és
persze főként testnevelést.
Ernest Hemingway nyomán vallotta, hogy „A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
A tornatanárok azon típusában tartozik, akik iránt nem feltétlenül rajong
minden gyerek, mert hát nem mindenki szeret kilépni a komfortzónájából, nem mindenki szereti a kötélmászást, kevesen rajonganak a Cooper-futásért, ám utóbb egyre hálásabban gondolnak vissza rá, mert megértik, hogy a határok feszegetésével csak ők lettek erősebbek, kitartóbbak.
Zsuzsa néni pedig nem szerette, ha valaki felmentéssel próbálta megúszni
a tesiórát, vagy cipőfűzővel való babrálással a futást. Felületes ismeretség alapján szigorúnak, akár szívtelennek is tűnhet, de mi, akik közelről
ismerjük, tudjuk, hogy arany szíve van. Nagyon szívesen készítette fel a
diákokat a különböző versenyekre, diákolimpiai küzdelmekre, főként kosárlabdából, atlétikából vagy tornából.

Örömmel és sokat táboroztatott, a szlovákiai sítáborok során sokakkal
szerettette meg a síelést, a Határtalanul Program keretében több osztállyal
ismertette meg Erdély szépségeit, értékeit. Az erdei iskolák alkalmával a
természetismeret került előtérbe, de közreműködött balatoni táborokban
és vezetett úszótábort, tornatábort is. A legkedvesebb csapattal még a balatonakarattyai családi nyaralóban is elfértek.
Több osztálynak volt körültekintő, gondos osztályfőnöke. Lendületes,
határozott egyéniség, áldozatkész pedagógus. Munkáját céltudatosan, eltökélten végezte mindig. Ahogy a 8.-osok mondták a ballagáskor: néha,
sőt talán nem túlzás azt állítani, hogy általában ő jobban akarta a jobb
jegyet, mint a gyerekek!

Vallását gyakorló reformátusként örömmel fogadta a kocséri iskola
egyházi intézménnyé válását. Lelkesedése, lendülete mit sem kopott, az
utolsó hónapokban is példás lelkiismeretességgel végezte a munkáját, kitanulta a digitális oktatás fogásait is. Mikor meglátta a gyermekekben a
tehetséget, nagy örömmel szervezett kiváló tornászcsapatot az utolsó évek
alatt.
Egy unokája várja, hogy többet lehessen vele a nagymamája – 40 év
tiszteltre méltó, töretlen hivatástudattal végzett pedagógusi munka után.
Dr. Nagy Tiborné Magdika néni
Megrázó, de voltaképpen örömteli, hogy egyre kevesebben vagyunk itt,
akik értik azt, hogy nyikto nyi átszusztvujet… Meg hogy továris ucsítyelnyica… Egyre kevesebben, de van itt valaki, aki rögtön helyre tudná tenni
az orosz kiejtésemet, sőt még a szovjet himnuszt is bármikor kapásból elénekelné… A nyikto nyi átszusztvujet…annyit jelent nem hiányzik senki. Szeptembertől lesz még egy hiányzónk. Magdaléna Langó, aki csányi
gazdálkodó család lányaként a dinnyeföldön tanulta meg becsülni a kétkezi munkát, majd lett pedagógus, miként a húga. Magdika néni, merthogy róla van szó, 1981-ben az egri tanárképző főiskolán szerzett történelem-orosz szakos tanári diplomát. Egy évig a turai általános iskolában,
majd 1982 óta – egy rövid megszakítás kivételével – mindvégig a kocséri
általános iskolában tanított.
A rendszerváltás előtt főként orosztanárként, majd történelemtanárként, egy ideig angoltanárként, utóbb napközis nevelőként dolgozott. Éveken át volt a diákönkormányzat vezetője, sok iskolai rendezvény, szüreti
mulatság, farsangi karnevál mozgatórugója, de szervezett faültetést is a
községben.

Osztályfőnökként több közösségnek volt gondoskodó, anyáskodó vezetője, utolsó osztályát tavaly ballagtatta el.
Mindig volt ideje arra, hogy néhány jó szóra megálljon beszélgetni a
gyerekkel, szülőkkel. A nehéz sorsú diákok felé különös segítőkészséggel
fordult. Gyermekszeretete, derűs, közvetlen egyénisége miatt diákjai szerették, a szülők tisztelték. Közelgő nyugdíjas éveit beárnyékolja, hogy férje, akivel Gábor fiukat felnevelték, a közelmúltban hunyt el.
Néhány éve ő volt a kezdeményezője és megvalósítója az iskolánk kéményén lévő gólyafészek bekamerázásának, melyet szerte a világban több
ezren figyelnek. Komoly hírnevet szerzett ezzel Kocsérnak. Ahogy megszervezte annak a kisgólyának a megmentését, amelynek a csőrére tekeredett egy madzag, abban benne volt Magdika néni páratlan nagy szíve és a
mindent legyőző konok akarata.
Mostantól még több ideje lesz „gólyamamaként” figyelni és óvni a
gólyái életét. Tavasztól őszig odahallatszik majd a kelepelés, örömmel
hallgathatja. Ősztől nyárig pedig iskolacsengő hangja hallatszik majd el
hozzá, de azt még nem tudhatjuk, hogy az iskolától való elszakadás ettől
könnyebb lesz-e vagy még szívbe markolóbb…
Fotók: Pintér Márta
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Vetélkedés kerékpárral, számokkal, buborékkal és sok mosollyal
Június 14-én hétfőn és 15-én kedden két tartalmas és tanításmentes nappal zárta a kocséri iskola a tanévet. Hétfőn nemcsak
babanapjuk volt a 8.-osoknak, de egy izgalmas kerékpáros akadálypálya és egyéb fedett pályás vetélkedők is színesítették a diákok életét.

Köszönjük Szelei
László iskolarendőr
közreműködését!
Kedden, a tanév
utolsó napján a nagyobbak a Vadászházhoz, a kisebbek
az Út-menti lakhoz
kerekeztek.
A nagyobbak bálagurításban és számháborúban mérték
össze ügyességüket

Köszönjük a Vadásztársaságnak a lehetőséget, Tajti Béla bácsi vadászmesternek pedig a vadászati kiselőadást, a csapda- és fegyverbemutatót!

A kisebbeket a
rókavadászat és a
számháború mellett
főleg a buborékvarázs szédítette meg.
Köszönjük a Hriagyel-családnak a lehetőséget és mindkét
helyszínen a szorgos
szülők finom ebédjét!

Kézfogás – a Nemzeti Összetartozás Napján

Kiválók köszöntése
Kocsér
Község
Önkormányzata az
idei évben is megrendezte a Gábor
Áron Tagiskola legkiválóbb diákjainak
ünnepélyes köszöntését. Hriagyel Csaba
polgármester elismerően szólt a diákok teljesítményéről,
könyvutalvánnyal
jutalmazta őket, és
kellemes
pihenést
kívánt mindenkinek a nyári szünidőre. Molnár Zsuzsanna és Dr.
Nagy Tiborné elismerésben részesülő pedagógusoknak nyugodt,
békés, örömteli nyugdíjas éveket kívánt.
A kiváló tanulókat könyvutalvánnyal jutalmazta.
A 2020/2021-es tanévben köszöntött diákok névsora:
1. osztály: Habon Kristóf, Mezei Virág, Zöldi Orsolya
2. osztály: Balajti Bernadett, Mészáros Lili, Pintér Petra
3. osztály: Balogh Balázs, Karikó Nóra, Szentirmai Gréta
4. osztály: Ádám Zsanett, Magyar Fruzsina, Tajti Benedek
5. osztály: Demeter Lőrinc, Mészáros Márton, Utasi Atina
6. osztály: Király Anna, Székely Roxána, Tajti Ramóna
7. osztály: Dobos Lili, Király Nóra, Ország Kitti
8. osztály: Gévai Anna, Nagyszombati Petra, Venyingi Luca.

2021. június 4-én pénteken délután 5 órakor a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján az énekkar kamarakórusa közreműködött a községi megemlékezésen. Juhász Anikó karvezető
közreműködésével Szarka Tamás Kézfogás című dalát énekelték el.

A szerző felhívása alapján a dalt aznap délelőtt rögzítették is, a
videofelvételt pedig elküldték a szervezőknek, melyből egy közös
videoklip kerekedett ki, melyben a Kárpát-medence sok-sok magyar fiatalja közreműködik. A cél, hogy közös énekléssel erősödjön a magyarság összetartozása.

SULI HÍREK
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Ballagás 2021

„Mért élnénk, ha nem egy álomért”
Június 19-én szombat délután néhány korlátozással, de többnyire a hagyományok szerinti bensőséges és ünnepélyes keretek
között tudott elbúcsúzni az iskolától a ballagó osztály.

A BALLAGÁS SORÁN ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

A 7. osztályosok nevében Balajti Vanda elevenítette fel a közös emlékeket, a vidám perceket. Az ünnepélyes zászlóátadás után Gévai
Anna és Karikó Dóra kötötte fel a ballagók szalagját az iskolazászlóra. A búcsúbeszédet Venyigi Luca mondta, dallal köszönt el a
nyolcadikos kamarakórus.
Gévai Imre tagintézmény-vezető beszédében felidézte a jó hangulatú történelemórákat, a banketten közösen elénekelt dalt, majd
arról szólt, hogy miről, milyen célokról érdemes álmodni, álmodozni és tenni, ha kell.

A ballagók egy-egy szál virággal köszönték meg a gondoskodást
szüleiknek, majd Mészáros Ervin osztályfőnöknek és a tanáraiknak. A templomban Hernádi László plébános atya áldotta meg a
ballagókat, akik ezt követően csengőszó kíséretében végigvonultak
utoljára a termeken.

(fotó: Zebra Digital Stúdió – Kecskemét)

A Szülői Munkaközösségben végzett aktív tevékenységért szülők:
Rácz Zoltánné, Hajagos Béláné és Venyinginé Tajti Erika.
Leszerelő diáktüzérként emlékplakettet vett át: Bognár Bálint és
Sulymosi Ádám.
Kiemelkedő rajzszakköri munkájáért könyvjutalmat kapott: Gévai Anna Liza,
Kovács, Ádám, Németh Anna, Schors Regina, Venyingi Luca, Vágó Hanna.
Jó tanuló jó sportoló díjat vett át Bognár Bálint.
Kiemelkedő hitéleti tevékenységéért jutalomkönyvet kapott: Etli Bianak.
Sokéves kiemelkedő énekkari tevékenységéért emlékplakettet vehetett át:
Etli Bianka, Gévai Anna Liza, Karika Dóra, Nagyszombati Petra,
Németh Anna, Schors Regina, Venyingi Luca, Vágó Hanna.
Nyolc éven át elért kitűnő bizonyítványáért Gábor Áron Emlékplakettet vehetett
át: Gévai Anna Liza, Nagyszombati Petra és Venyingi Luca.
A Venyingi Zoltán képviselő által alapított Talentum-díj díjazottja lett:
Venyingi Luca.

Bognár Bálint, Kovács Ádám, Sági Anikó igazgatónő, Hernádi László plébános atya, Venyingi Luca, Huszár Dominik, Mészáros Ervin
osztályfőnök, Sulymosi Ádám, Etli Bianka, Nagyszombati Petra,
Gévai Anna, Birkás Dániel, Németh Anna, Gévai Imre tagint.-vez.,
Badari József, Schors Regina, Karikó Dóra, Erdős Dávid.
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A Bulldózer és a Mesterlövész

Beszélgetés bajnokokkal
A labda tojás alakú– körülbelül ennyit tud egy átlag magyar a rögbiről. Kocséron sem tudtunk ennél többet sokáig, mígnem néhány fiatalt
magával ragadott ez a sportág, pontosabban a nagykőrösi Honfoglalók csapata. Magával ragadta őket és felrepítette annyira, hogy 2021ben a másodosztályú felnőtt bajnokságban bajnoki címet, aranyérmet
szereztek! A döntőben is kulcsszerepük volt, így hát következzen egy
„sztárinterjú” velük: Pintér Béci és Nagyszombati Zoli mesélt a felejthetetlen pillanatokról, lövésekről és törésekről.

– A rögbi az egy stratégiai csapatsport – kezd Zoli türelmesen és szakértően a magyarázatba –, és csak távolról hasonlít az amerikai focira. A
labda tojás alakú, de a mérete is eltérő. A labdát nálunk előrefelé csak
rúgni vagy vinni lehet, dobni nem. A pálya a focipályánál kicsit hosszabb,
és egy-egy H betű alakú kapu van végén. A játékidő kétszer 40 perc.
– Itt is cseréltek sokat, attól függően, hogy támadás van vagy védekezés?
– Nem, itt 15 játékos van fenn egyszerre a pályán, van a védőfal és az
úgynevezett háromnegyed, ők azok, akik inkább előrefelé játszanak.
– Úgy mondják, hogy a tolongás nyeri meg a meccset, de a háromnegyed dönti el, hogy mennyivel – veszi át aszót Béci –. Támadni csak a labdást lehet, az is meg van szabva, hogy milyen testrészt lehet elkapni. Nincs
rajtunk védőfelszerelés, és a bírók szigorúan figyelik a szabályok betartását. Egyáltalán nem olyan durva sport, mint amilyennek esetleg látszik.
Na jó, akadt már sérülés is, volt egy bokatörés edzésen, de szándékosan
még sosem okoztam sérülést.
– Az a jó ebben a sportban – mondja Zoli –, hogy bárkiből lehet jó rögbis, nem kell feltétlenül mindenkinek nagyon nagydarabnak lennie, csak
más lesz a feladata a csapatban annak, aki gyors és jól cselez és annak, aki
erős, mint a Béci. Minden csapatnak van egy Bécije.
– Béci, te vagy a bulldózer? Ismered a filmet?
– Így is lehet mondani, én gyerekkoromban nagyon szerettem az a filmet, nem is az amerikai foci miatt, csak a hangulatért. Sokszor megnéztem, a többi Bud Spencer filmmel együtt.
– Mióta rögbiztek?
– Én 6.-os korom óta, vagyis már 8. éve – mondja Béci –,
először kosaraztam, aztán egyszer bejött Dani bá bemutatót
tartani az iskolába, és nagyon
megtetszett. Érdekes volt, nem
lehet kiszámítani a labda pattanását, meg itt lehet ütközni,
szerelni. Megtetszett, és azóta
csinálom.

– Nagyon jó közösség a miénk – ezt már Zoli teszi hozzá –, egy kétórás
edzés az ifipályán mindig inkább három óra, mert beszélünk előtte, utána.
Bált is szerveztünk már, nemrég pedig az öltözőt újítottuk fel egy kis ös�szefogással. Én hat éve játszom, és a csapat zöme hasonló korú, 19-20 éves
srác. Ez volt az első idényünk a felnőttek között. Most beállt Dani bá is
közénk, meg még 3-4 felnőtt, de általában 10 fiatal van a kezdőcsapatban.
– Neked, Zoli sajátos szereped van a csapatban, te vagy a lövő. Hogy lesz
valakiből jó lövő?
– Rengeteget gyakorlás kell hozzá. A rögbiben háromféle rúgás létezik.
A kézből történő, a korongról, vagyis a földről kapura lövés, és a kezdőrúgás, amit dropp-pal, felpattanás utáni rúgással végzünk el.
– Egy jó lövő milyen messziről tud betalálni?
– Épp a döntőn sikerült a legmesszebbről, kb. 50 méterről sikerült pontot szerezni, azzal lett 6:0 a javunkra. Mindenre figyelni kell, a szélirányra,
a labda leállítására. Ha egy csapat célt ér el, akkor utána lőhet egyet kapura. A távolságot a lövő választja meg, de egy-vonalban kell maradni azzal a
ponttal, ahol a labdát átvitte a csapat a célvonalon. Vagyis ha a pálya sarka
felé értük el a célt, akkor jó messzire kell hátra vinni a lövéshez a labdát,
hogy megfelelő szögben lássam legalább a kaput.
– Nem izgultál, mégiscsak egy bajnoki döntő volt?
– Fantasztikus hangulat volt, Pesten volt a Kincsem Parkban a lovaspályán a meccs. Sok néző volt, sokan jöttek Kőrösről, Kocsérról is, sok
családtag elkísért minket. Szerencsére ez már nem zárt kapus meccs volt.
Kiabáltak a nézőtéren, főleg, amikor bement, hogy Szép volt, Zoli.
– Ha jól olvastam, elég szoros mérkőzés volt, Béci, hogy emlékszel vissza rá?
– A Szekerce csapatával játszottunk, ez egy szentesi, kecskeméti és ceglédi játékosokból álló csapat. Év közben is két szoros meccset játszottunk
velük, és itt is. Nekem is sikerült egy futós célt elérnem, de a végén sajnos
nem voltam ott a pályán, mert leküldött a bíró sárga lappal. Az tízperces

büntetés, pedig szerintem nem voltam szabálytalan a szerelésnél. Engem
viszont megharaptak egy tolongásnál, de azt meg nem akarta elhinni. A
vége előtt egy-két perccel még ők vezettek, de aztán sikerült még egy célt
elérni, és óriási volt az öröm!
– Milyen céljaitok vannak még a rögbiben?
– Nem álltunk le az edzésekkel – lep meg Zoli –, most is megyünk Kőrösre mindjárt, jön a hetes rögbi időszaka, ez olyan nyári, pörgősebb változata a rögbinek. Aztán jövőre az első osztályban is cél a döntő, Dani bá
azt mondta, legalább a bronzérem.
– Én szeretném magam egy komolyabb csapatban is kipróbálni esetleg
külföldön is – fogalmazza meg kicsit bátortalanul Béci –, Olaszországban
vagy Franciaországban nagyon jó lenne.
– Gratulálunk a bajnoki címhez és további sok sikert kívánunk!
(Felkészülnek a focisták, merthogy ott is jutott siker kocséri fiataloknak!)

GI
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Népköri hírek
Újra indult az élet a Népkörben. Június első
csütörtök délutánján találkoztunk először. Az
elnökség ülése előzte meg a találkozót, ahol
megbeszéltük a járvány hatásait a mindennapi
életünkre, áttekintettük anyagi helyzetünket
és új tagok felvételéről is döntöttünk az alapszabály szerint. Az elnökségi ülés után a tagsággal megbeszéltük a nyári élet lehetőségeit,
programjait.

Jó hangulatú, vidám társalgást, sok- sok nevetés jó volt már újra hallani. Június közepén
vidám, táncos halászlé vacsorát rendeztünk.

Köszönjük Bodnár András vacsorafelajánlását, Ádám István és felesége Esztike segítségét,
Mészárosné Valika és Nagy István kreativitását, mellyel a jó hangulatot fokozta, Laczi Dini
bácsi muzsikálását, Patonainé Marika, Bugyi
Dénes szervező munkáját, a többiek előkészítő
segítségét.
Köszönjük hogy Földi László országgyűlési
képviselő úr és Hriagyel Csaba polgármester
megtiszteltetés rendezvényünket.
Bodnár Andrásné elnök

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család köszönetet mond mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, akik

Id. Járvás László

temetését jelenlétükkel megtisztelték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család

OVI HÍREK
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Tündérkerti hírek
Május 28 péntek 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. A napunk rendhagyó módon kezdődött, ugyanis
Tóth Alexandra szüleinek felajánlásaként a gyerekek pizzát ettek
tízóraira. Köszönjük a felajánlást! Tízórai után meglepetések sorozata következett. Csillámtetoválás, ugrálóvár, horgászat, kézműveskedés, aszfaltrajz, édesség, de a legnagyobb meglepetés a Szülői

kedtek, mely nagy
tetszést váltott ki a
nézők soraiban, amit
sok-sok tapssal jutalmaztak.
A legnagyobbak,
a Napocska csoportosok A kíváncsi
királykisasszony című mesét játszották
el, majd az iskolába
készülő
gyerekek
néhány verssel búcsúztak óvodájuktól,
társaiktól és a felnőttektől.
Búcsúzó óvodásaink: Bereznai Vanda,
Eszenyi
Vanessza,
Karikó
Boglárka,
Lengyel József Milán, Patonai Boglárka, Radics Ferenc, Szabo Sebastian Levente, Szabó Karolina, Szabó Petra, Szélesi Eszter Angyal, Tóth Alexandra Hanna, Vastag Rubina Nikoletta.
Kívánunk minden kisgyermeknek és szüleinek nagyon boldog,
mosolygós, élményekben gazdag nyarat!
Vágó Zsuzsánna
óvodavezető
Közösség ajándékaként Kalap Jakab zenés
műsora volt. A hagyománytól eltérően, szülők nélkül zajlott ez a nap, viszont mégis önfeledt játékkal, sok-sok gyermeki nevetéssel,
örömmel csillogó kicsi szemek látványával
és élményekkel gazdagodva.
Tündérkert életében különleges esemény
a nevelési év lezárásaként tartott évzáró, búcsúzás. A vírushelyzet miatt ez a rendezvény
is eltért a megszokottól. A csoportok külön
időpontban mutatták meg szüleiknek az
év közben „megszerzett tudományukat”. A
Maci csoportosok és a Süni csoportosok vidám, verses, táncos, zenés műsorral kedves-

KÖZÉLET
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ÉTLAP
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

2021. július 5–9-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Májgombóc leves

Karfiol leves

Lebbencs leves

Erőleves

Póréhagyma
krémleves

Lecsós virsli,
bulgur

Francia rakott
burgonya

Meggyszósz
Sült csirkecomb

Bolognai spagetti

Rizses hús
Vitamin saláta

2021. július 12–16-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tyúkhúsleves

Fejett bableves

Tarhonya leves

Gulyásleves

Paradicsom leves

Gomba pörkölt
nokedli

Resztelt máj,
párolt rizs

Tökfőzelék
Fasírt

Fánk

Csülök pörkölt
Főtt burgonya

2021. augusztus 2–6-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Tojásleves

Csontleves

Almaleves

Tavaszi zöldségleves

Tárkonyos
raguleves

Rakott
karfiol

Sertés pörkölt,
tészta,
almapaprika

Disznótoros, hagymás
tört burgonya,
csemegeuborka

Paradicsomos húsgombóc

Prézlis tészta

2021. augusztus 9–13-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Grízgaluska leves

Brokkoli krémleves

Tarhonyaleves

Kertész leves

Babgulyás

Bakonyi
húsgombóc,
spagetti

Rántott hal, petrezsely
mes burgonya,
barackbefőtt

Kínai édessavanyú csirke,
párolt rizs

Kelkáposzta
főzelék, sertés
pörkölt

Meggyes
piskóta

2021. augusztus 16–20-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Zöldségleves

Csordagulyás

Zöldborsóleves
vajgaluskával

Parasztnokedli
leves

Burgonyafőzelék
Májpástétom

Székelykáposzta
Tejföl

Kínai édes-savanyú Fahéjas, kakaós
csirke, párolt rizs
csiga

Péntek

2021. augusztus 23–27-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Jókai bableves

Rizsleves

Gombaleves

Kertész leves

Gyümölcsleves

Szilvás gombóc

Húsos paprikás
krumpli
Csemegeuborka

Babos hús

Csikós tokány
Tészta

Rántott szelet,
párolt rizs, tartár
mártás

2021. augusztus 30 – szeptember 3-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Betyárleves

Hamis gulyás

Hamis gulyás

Karfiol leves

Csontleves

Gyros

Pásztor tarhonya
Almapaprika

Káposztás tészta

Pirított csirkemell Pirított csirkemell
Mexikói rizs
Mexikói rizs

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.

IGÉNYFELMÉRÉS
HÁZIÁLLAT
IVARTALANÍTÁSI
PROGRAMRA
Tisztelt Macskatartók /
Kutyatulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Miniszterelnökséget vezető miniszter „Felelős állattartás elősegítése” címen pályázatot hirdetett
a Magyar Falu Program keretében
Magyarország területén működő
5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára a felelős állattartást
elősegítő ivartalanítási programra.
A támogatás célja, hogy a lakosság számára segítséget nyújtson a
nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat
támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak
tulajdonukban lévő ebek, macskák
ivartalanítására, veszettség elleni
védőoltására és/vagy transzponderrel (mikrochippel) történő
megjelölésére.
Kocsér Község Önkormányzata
– amennyiben a lakosság részéről
elegendő igény érkezik – szeretné
benyújtani támogatási kérelmét a
Magyar Falu Program keretében
meghirdetett „Felelős állattartás
elősegítése” című pályázatra annak
érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a tulajdonukban lévő
állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzett ivartalanítását,
veszettség elleni védőoltását, és
transzponderrel (mikrochippel)
történő megjelölését.
Felhívom a Tisztelt Macskatartók/Ebtulajdonosok figyelmét,
hogy aki a pályázat keretében szeretne élni fentiekben ismertetett
pályázatban történő részvétellel,
úgy szíveskedjék igényét 2021. július 14-ig személyesen jelezni a
Nyársapáti Közös Önkormányzati
Hivatal Kocséri Kirendeltségénél
ügyfélfogadási időben
Segítőkész együttműködésüket
köszönöm!
Hriagyel Csaba
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021. II. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
július

augusztus

szeptember

6.; 20.

3.; 17.; 31.

14.; 28.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként
maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 211 Ft+ÁFA/db), utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint
további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
július

augusztus

szeptember

13.; 27.

10.; 24.

7.; 21.

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
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.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött
csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Szent István tér)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal
(3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el,
mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd,
Kút u. 5.

H: 8.00 20.00
K, Sze, Cs:
08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@
dtkh.hu

www.dtkh.hu

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások
tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a feltüntetettetektől!

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.

HIRDETÉS
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Kocséri Híradó

Mi Kis Falunk ÉlményMűhely
PIZZA

ø32 cm

MARGARÉTA paradicsomos alap, bazsalikom,

1290

mozzarella

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

1290
1290
1290
1390

SONKA-GOMBA paradicsomos alap, sonka,
gomba, mozzarella

SONKA-KUKORICA paradicsomos alap, sonka, 1350
kukorica, mozzarella

SONKA-SZALÁMI paradicsomos alap, sonka,

1390

SONKA-GOMBA-KUKORICA

1450

szalámi, mozzarella

paradicsomos alap, sonka, gomba, kukorica, mozzarella
PICANTE paradicsomos alap, olasz szalámi,
paradicsom, bazsalikom olaj, mozzarella

SZALÁMI-BACON-HAGYMA

paradicsomos alap, szalámi, bacon, hagyma, mozzarella
NÉGY ÉVSZAK paradicsomos alap, sonka, szalámi,
gomba, kukorica, mozzarella
HAWAII paradicsomos alap, sonka, ananász, mozzarella

HÁROM KÍVÁNSÁG paradicsomos alap, három

választható feltét, mozzarella
AMERIKAI FEHÉR fokhagymás tejfölös alap,
sonka, gomba, oregánó, füstölt sajt, mozzarella
FALU KEDVENCE paradicsomos alap, szalámi,
bacon, hagyma, bab, mozzarella
STOKI KEDVENCE paradicsomos alap, sonka,
füstölt főtt tarja, újhagyma, paradicsom karikák,
mozzarella
BUFFALO tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja, füstölt
sajt, mozzarella, paradicsom karika

1590
1490
1450
1490
1490
1490
1450
1490
1490

CALZONE 3 KÍVÁNSÁG paradicsomos alap,

három választható feltét, mozzarella
GYROS tejfölös alap, gyros hús, lilahagyma, uborka,
mozzarella
GYROS 2.0 tzatziki alap, gyros hús, lilahagyma,
savanyú uborka, feta sajt, mozzarella
CSIRKEMÁJAS paradicsomos alap, sonka,
csirkemáj, kukorica, tojás, mozzarella
„KUTYAKAPARÓ” csípős paradicsomos
alap, dupla szalámi, hagyma, macska paprika, tojás,
mozzarella
SERIFF paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt tarja,
kolbász, füstölt sajt, mozzarella, tejföl
RETRO tejfölös alap, sonka, bacon, lilahagyma,
kukorica, savanyú uborka, mozzarella
FARMER csípős tejfölös alap, füstölt főtt tarja,
bacon, kolbász, hagyma, jalapeno, mozzarella
KEVIN sajtkrémes alap, sonka, csirkemell, kukorica,
lilahagyma, mozzarella
SAJTKRÉMES sajtkrémes alap, sonka, füstölt főtt
tarja, gomba, füstölt sajt, mozzarella
5 SAJTOS sajtkrémes alap, trappista sajt, füstölt sajt,
feta, parmezán, mozzarella
TŰZES INDIÁN BBQ alap, bacon, csirkemell,
lilahagyma, jalapeno, mozzarella
CASPER paradicsomos alap, csirkemell, csirkemáj,
lilahagyma, kukorica, tojás, mozzarella
CARBONARA fokhagymás tejfölös alap, füstölt főtt
tarja, bacon, tojás, parmezán, mozzarella
KIRÁLY paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt
tarja, bacon, hagyma, kolbász, jalapeno, mozzarella
HÚSIMÁDÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt
tarja, szalámi, bacon, mozzarella
JÓLLAKATÓ paradicsomos alap, sonka, füstölt főtt
tarja, szalámi, bacon, lilahagyma, kukorica, mozzarella

1490
1490
1490
1490
1550
1590
1590
1590
1590
1590
1690
1490
1590
1590
1690
1590
1690

„BANDIBÁ” KEDVENCE

paradicsomos
alap, sonka, bacon, kukorica, kolbász, pepperoni,
mozzarella
PROSCIUTTO paradicsomos alap, prosciutto,
mozzarella
TONHALAS paradicsomos alap, tonhal, lilahagyma,
mozzarella
GÖRÖG tejfölös alap, csirkemell, gyöngyhagyma, feta
sajt, füstölt sajt, mozzarella
FŐNÖK tejfölös alap, bacon, csirkemell, füstölt sajt,
tojás, mozzarella
FEHÉR MÁGUS tejfölös alap, kolbász, bacon,
lilahagyma, füstölt sajt, tojás, mozzarella
ÍNYENC pikáns tejfölös alap, sonka, füstölt főtt tarja,
kolbász, gomba, füstölt sajt, mozzarella
MAGYAROS paradicsomos alap, szalámi, csabai
kolbász, hagyma, tojás, hegyes erős, mozzarella

1550
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1490

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

250
300
200
200
150
200
450
150
200
400
300
100

Áraink forintban értendődnek és az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltozás jogát fent tartjuk.
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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, stb. Érd.: 06-53/359-691
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és
horgolt terítők valamint kézimunkacérnák
eladók! Érd.: Kocsér, Dózsa Gy. u. 41. 0620/359-3590
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 álmodozzak tovább?
Telefon 06-30/407-9351

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó.
Ár: 12.000 Ft Tel.: 06-20/369-3687
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
Kocsér
községben
mezőgazdasági
tevékenységre alkalmas területtel házat
keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó 1 db 3 fiókos fagyasztószekrény,
kb. 150-200 db szilikát, 1 db „Arizona”
elektromos kerékpár új állapotban. Érd.:
Dózsa Gy. u. 41.
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