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Tartalom

„A mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.  
A nép szava is megdördül és mondá: föl térdeidről rabszolga,  

a nép beszél!

Tartsátok tiszteletben e napot, mellyen a nép szava először megszólalt. 
Március 15.-dike az, írjátok föl szívetekbe, s el ne felejtsétek. 

A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. 

Dicsőség e népnek! melly jogait egy csepp vér elfolyása nélkül ki tudta 
vívni; melly önmagát saját becsérzete által hagyja kormányozni.

Mit más népek karddal vívtak ki maguknak, azt e nép puszta kézzel, 
csupán szent lelkesülésének tüze által, egyetértve, elleneit nem 

legyőzve, de megtérítve, tette magáévá.” 

 

 
 
 
 
 
 

 

nemzeti ünnepünk rendezvényeire 

1848/49 
A program március 15-én pénteken 

915 Koszorúzás  
Dr. Halász István sírjánál a temetőben 

930 Ünnepi műsor a művelődési házban 
Az ünnepi műsorban közreműködik az általános iskola 
irodalmi színpada, néptánccsoportja és énekkara 

Ünnepi beszédet mond Dr. Bicskei Krisztina 
Nyársapát – Kocsér közös hivatalának jegyzője 
Koszorúzás az I. világháborús emlékműnél  
a Gábor Áron diáktüzércsapat közreműködésével 

1100 Megemlékezés a Kutyakaparó csárdánál 
a Zengető citerazenekar közreműködésével 

 

„Életem pedig 
Hazám, te szent hazám, 
Kész áldozat gyanánt 
Tenéked áldozám!” 

/Petőfi Sándor/ 
 

Mindenkit tisztelettel vár Kocsér Község Önkormányzata. 

Március 15. 
Részlet az „Életképek”  

1848. március 15-i számából.
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Közös Önkormányzati Hivatal
2013. január 24-én Nyársapát adott otthont Nyársapát Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete és Kocsér Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete együttes ülésének, melynek napirendje a 
2013. március 1-jétől létrejövő Nyársapáti Közös Önkormányza-
ti Hivatal létrehozása volt. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától hatályos 85. § (1) be-
kezdésében meghatározott előírások alapján, közös önkormányza-
ti hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormány-
zatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település 
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakos-
ságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosság-
számot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hi-
vatalhoz. A közös önkormányzati hivatalokat 2013. január 1-jétől 
számított 60 napon belül kell megalakítani. 

Nyársapát Község Önkormányzat és Kocsér Község Önkor-
mányzat képviselő-testülete már korábbi határozatában kinyilvá-
nította azon szándékát, hogy 2013. március 1. napjával közös ön-
kormányzati hivatalt kíván létrehozni Nyársapát székhellyel és 
felhatalmazták a polgármestereket a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásához szükséges tárgyalások lefolytatására. Ezen kötele-
zettségüknek a polgármesterek eleget tettek, melynek eredménye-
ként mind a két képviselő-testület elfogadta a Nyársapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást illetve 
az alapító okiratot.  Az ülés végén Bodnár András Kocsér község 
polgármestere és Kis Miklós Nyársapát község polgármestere ün-
nepélyes keretek között aláírta a 2013. március 1-től hatályba lépő 
megállapodást. 

A közös önkormányzati hivatal székhelye Nyársapát (2712 
Nyársapát, Arany János u. 11.), a volt Polgármesteri Hivatal mint 
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Kocséri Kirendeltsége 
fog tovább működni változatlan helyen a Kocsér, Szent István tér 
1. szám alatt. A lakosság az ügyeit továbbra is helyben intézheti a 
kirendeltségen az ügyfélfogadási időben. 

Hétfő:   13-16.30 óra
Kedd:   8-16 óra
Csütörtök:  8-16 óra
A közös önkormányzati hivatal jegyzője – dr. Bicskei Krisztina –

heti 2 alkalommal (kedd, csütörtök) a kirendeltségen látja el mun-
kaköréből adódó feladatait. Ezen alkalmakkor ügyfélfogadást biz-
tosít az állampolgárok részére. 

Bízunk a sikeres együttműködésben. Eddig is jó kapcsolatot 
ápoltunk Nyársapát településsel, s reméljük a jövőben sem lesz ez 
másképp. Sok sikert kívánunk a közös munkához, közös együtt-
működéshez, úgy gondoljuk, hogy mind a két település megelége-
désére végzi majd a munkáját a közös önkormányzati hivatal.

Személyi jövedelemadó 1%-a feletti 
rendelkező nyilatkozatokat az alábbi helyi 

szervezetek javára ajánlhatja fel:

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 
Adószám: 18662089-1-13

Tanítók, tanárok, szülők a tanulókért Alapítvány 
Adószám: 18686036-1-13

Kocsér Község Faluvédő Egyesülete 
Adószám: 19186326-1-13

„Segítsen, hogy segíthessünk!”



Kocséri Híradó 3HIVATALI HÍREK

A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatala 
vezetőjének tájékoztatója

A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Já-
rási Hivatal vezetője, Dr. Nyíkos Tamás Antal 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. ja-
nuár 1-jétől a Nagykőrösi Járási Hivatal a 2750 
Nagykőrös, Szabadság tér 4. szám alatti székhe-
lyen működik, telefonon elérhető a 06-53/550-
360 számon, e-mailen: jarasihivatal@nagyko-
ros.pmkh.gov.hu.
A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Já-
rási Hivatala 2013. január 2-án kezdte meg mű-
ködését. A Nagykőrösi Járási Hivatal székhelye 
Nagykőrös. A nagykőrösi járáshoz tartozó tele-
pülések: Nagykőrös, Kocsér, Nyársapát. A há-
rom település lakossága összesen 28.477 fő. A 

Járási Hivatal jár el általános elsőfokú hatóság-
ként szabálysértési ügyekben, ellátja a feladat- 
és hatáskörébe utalt egyes szociális ellátásokkal 
és szociális igazgatással összefüggő feladato-
kat, valamint ellátja a járási hivatal feladat-, és 
hatáskörébe utalt egyéb általános igazgatási és 
hatósági feladatokat. A Nagykőrösi Járási Hi-
vatalon belül Hatósági Osztály, Okmányirodai 
Osztály, Járási Gyámhivatal és a Járási Földhi-
vatal működik. A Hatósági Osztályon belül szo-
ciális, műszaki és szabálysértési ügyintézés tör-
ténik. A szociális ügyek során megállapításra 
kerül az időskorúak járadéka, az alanyi ápolá-
si díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás és 

az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
A műszaki ügyintézők a természetvédelmi és 
a környezetvédelmi, illetve a katasztrófavédel-
mi ügyintézéssel foglalkoznak. Az Okmányiro-
dai Osztály – a lakcímbejelentést kivéve- az or-
szág területére kiterjedő illetékességgel látja el a 
hatáskörébe utalt feladatokat. A Járási Gyámhi-
vatal feladatkörébe a gyermektartásdíj megelő-
legezése, az otthonteremtési támogatás, az is-
koláztatási támogatás szüneteltetése, továbbá a 
gyermekvédelmi és az egyéb gyámügyi ügytí-
pusok tartoznak.  A Földhivatal külön épület-
ben, a Nagykőrös, Ceglédi út 16/B fsz. 2. szám 
alatt működik.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
 Hétfő: 15.00 órától 18.00 óráig
 Kedd:            -
 Szerda: 8.00 órától 15.00 óráig
 Csütörtök:           -
 Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY
 Hétfő:   8.00 órától 20.00 óráig
 Kedd:   8.00 órától 20.00 óráig
 Szerda:   8.00 órától 20.00 óráig
 Csütörtök: 8.00 órától 20.00 óráig
 Péntek:   8.00 órától 20.00 óráig

Február hónapban a Nagykőrös 1. Posta esti nyitva tartása 19 óráról 20 órára változott az Okmányiroda nyitva tartásához igazodva. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatalának munkatársai és elérhetőségei:
Hivatalvezető: Dr. Nyíkos Tamás Antal   (218. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-361
Titkárság: Ledniczki Anett (207. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-369
Informatikus: Kovács Rudolf  (206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-399
Iktató:  Gyarmati Józsefné (ügykezelő) (212. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-379
 Ronkó Anita  (212. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-380
Ügysegéd:  Pető Ákos   (206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-367
 - Kocséron         minden héten kedden 8:00 órától 13:00 óráig
 - Nyársapáton    minden héten szerdán 8:00 órától 13:00 óráig
Hatósági Osztály:
szociális ügyek: Besenyei István Tamásné  (117. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-368
 Hartyáni Katalin  (117. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-376
műszaki ügyek: Józan Kálmán   (206. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-364
szabálysértési ügyek: Dr. Módra Lilla (205. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-390

Okmányirodai Osztály: 
 Szőllősiné dr. Patonai Judit okmányiroda vezető tel.: 06-53/550-363
 Busa Lászlóné   tel.: 06-53/550-381
 Cselei István  tel.: 06-53/550-392
 Kerekes Marianna   tel.: 06-53/550-382
 Lőrincz Enikő   tel.: 06-53/550-389
 Molnár Szabolcs  tel.: 06-53/550-392
 Nánai-Szűcs Andrea   tel.: 06-53/550-385
 Németh Szilvia   tel.: 06-53/550-386
 Urbán Edit   tel.: 06-53/550-387
Járási Gyámhivatal: 
 Nagyné Czakó Ilona gyámhivatal vezető (209. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-370
 Dr. Pásztor Lilla   (204. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-374
 Farkas János Imréné  (210. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-371
 Tóth Eszter Sára  (204. sz. helyiség) tel.: 06-53/550-372

Nagykőrösi Földhivatal (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/b fsz.2.)
Dr. Torma Sára vezető, egyben a Ceglédi Járási Földhivatal vezetője is  (6. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  13 mellék
Dr. Sebestyén Gyula ingatlan-nyilvántartási osztályvezető (3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
Erős Lászlóné ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
Drabant Edit ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (3. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  12 mellék
Tinesz Erzsébet ingatlan-nyilvántartási ügyintéző (5. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  18 mellék
Csibrán Marianna földmérés ügyintéző (ügyfélfogadó) tel.: 06-53/351-279  14 mellék
Szecsei Tiborné földügyi ügyintéző (ügyfélfogadó) tel.: 06-53/351-279  14 mellék
Tanai István földügyi ügyintéző (1. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  15 mellék
Botlik Mária   iktató  (4. sz. helyiség) tel.: 06-53/351-279  17 mellék
Istrábné Búz Judit ügykezelő



4 Kocséri HíradóEZ+AZ

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a járási hivata-

lokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § alapján 
a Nagykőrösi Járási Hivatal képviseletében ügysegéd tart félfo-
gadást minden kedden 8:00-tól 13:00 –ig a Kocséri Polgármes-
teri Hivatalban.

A járási ügysegéd az alábbi kérdésekben nyújt segítséget a 
helyszínen:
• Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás:

Személyi azonosító- és lakcímről szóló hatósági igazolvány-
nyal, vezetői engedéllyel, diákigazolvánnyal, parkolási iga-
zolvánnyal, egyéni vállalkozói tevékenységgel, útlevéllel 
valamint közlekedésigazgatási ügyekkel kapcsolatos útmu-
tatás.

• Földhivatali ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás:
Földhasználat-, művelési ág változás -, valamint ingatlan 
nyilvántartás változás bejelentéssel kapcsolatos általános tá-
jékoztatás.

• Járási szociális ügyintézés előkészítése:
Alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátás és ápolási díj 
/a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ese-
tében, valamint 18 év alatti kiskorú ápolása esetén/, egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság, illetve időskorúak 
járadékának megállapítása.

• A járási hivatal működésével kapcsolatos tájékoztatás.
Pető Ákos 

ügysegéd

 

É R T E S Í T É S 
 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy óvodánk 
2013. április 22 - május 03-ig  

várja óvodáskorú gyermekeik jelentkezését. 
 

A hatályos rendelkezések értelmében 2010. szeptemberétől 
lehetőség nyílik a 2 és fél éves gyermekek felvételére is. 

A beiratkozáshoz hozzák magukkal a születési anyakönyvi 
kivonat, lakcímkártya és TAJ kártya fénymásolatát. 

A fent említett napokon reggel 8–tól, délután 4–ig várjuk 
Önöket és Gyermekeiket.

Szociális tűzifa osztása Kocséron
Az elmúlt év őszén ismét lehetőség nyílt szociális tűzifa pályá-

zati formában történő igénylésére. Önkormányzatunk élt a lehe-
tőséggel, és pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Az 
elbírálás során Kocsér Község 85 m3 kedvezményes tűzifa vásár-
lására kapott lehetőséget.  

A Belügyminisztérium 59/2012. (XI.28.) sz. rendeletében 
meghatározta azon személyek körét, akik ezen támogatásban el-
sősorban részesülhetnek. Erre vonatkozóan az Önkormányzat-
nak helyi rendeletet kellett alkotnia (BM. rend. figyelembevéte-
lével).

Kocsér Községi Önkormányzat a 18/2012 (XII.21.) sz. helyi 
rendeletében szabályozta a tűzifa szociális alapon történő szét-
osztását, a hatáskört a Népjóléti Bizottság gyakorolta.

Az eljárás hivatalból indult a Kocsér Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre álló aktívkorúak ellá-
tásban, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában, 
adósságkezelési támogatásban részesülő személyekről vezetett 
nyilvántartások, valamint a Népjóléti Bizottság javaslata alapján 
felvett listában feltüntetett rászoruló személyek figyelembevéte-
lével, benyújtott kérelem nélkül.

Községünkben így január hónapban 43 családon segíthettünk 
a sokak számára nehézséget okozó téli tüzelő pótlásában, csalá-
donként 2 m3 mennyiségben.

Mostantól Nagykőrösön is 
intézhetik ügyeiket az álláskeresők

2013. február 27. – Új, megszépült irodával várja az ügyfele-
ket Nagykőrösön a munkaügyi kirendeltség kihelyezett irodája. 
A helyiség ünnepélyes átadásán Tarnai Richárd, Pest megyei kor-
mánymegbízott és Czira Szabolcs polgármester mondott beszé-
det. 

Új irodában, a Polgármesteri Hivatal épületében kapott he-
lyet a Ceglédi Munkaügyi Kirendeltség kihelyezett ügyfélfogadá-
sa Nagykőrösön. Március 7-től minden héten csütörtökön 8 és 
16 óra között várja az ügysegéd a nagykőrösi, kocséri és nyárs-
apáti lakosokat, hogy munkakereséssel kapcsolatos ügyeiket 
(nyilvántartásba vétel, kötelező jelentkezés, foglalkoztatási tá-
mogatások stb.) intézze.

A kormánymegbízott kiemelte, az elmúlt két hónap alatt ki-
rajzolódott az az igény, hogy a könnyebb ügyintézés érdekében 
Nagykőrösön is szükség van kihelyezett munkaügyi ügyfélfoga-
dásra. „Célunk, hogy ne az ügyfeleknek kelljen utazgatniuk pa-
pírjaikkal a települések között, bőven elég, ha csak a papírok 
utazgatnak” – világított rá a kezdeményezés céljára Tarnai Ri-
chárd. A kormánymegbízott hozzátette, ahhoz, hogy a Ceglédi 
Munkaügyi Kirendeltségnek ügyfélfogadása lehessen Nagykő-
rösön, szükséges volt Nagykőrös városának közreműködésére is, 
hiszen az ehhez szükséges helyiségeket az önkormányzat biztosí-
totta a Polgármesteri Hivatal épületében.

Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere beszédében kö-
szönetét fejezte ki Pest megye kormánymegbízottjának a kiváló 
együttműködésért, s kiemelte, Nagykőrös városa a jövőben is ak-
tívan kívánja támogatni az olyan kezdeményezéseket, amelyek a 
településen és környékén élők életét egyszerűbbé teszik.
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TÜNDÉRKERTI HÍREK
„Hull a hó a hótenger
Lesz belőle hóember,

Szeme, szája, orrocskája,
Vígan füstöl a pipája”

Hangzott el ez a kis téli dal szinte minden nap a Csicsergő cso-
portban, bár sokszor esett a hó, az időjárás nem tette lehetővé a 
hóemberépítést, hiszen mire délelőtt kimehettünk az udvarra a hó 
már vagy elolvadt, vagy olyan vizes lett, hogy nem tudtunk hóem-
bert építeni. Hógolyózni, szánkózni sem sokszor tudtunk emiatt.

Jégtortát készítettünk, melybe tuja leveleket fagyasztottunk, és 
kiakasztottuk az udvari fenyőfákra.

A kismadarakról sem feledkeztünk el, hiszen a mi udvarunkat 
nagyon szeretik, sokan fészkelnek is itt. Mind három csoport ké-
szített madáretetőt, az ablakból figyeltük hogyan esznek, válogat-
nak a kiscinkék, fe-
keterigók. A Bóbita 
csoportosok szin-
te alig győzték a dió 
fűzéreket kiakaszta-
ni.

Az Aranyalma 
csoport Nagykő-
rösön járt, színhá-
zi előadáson. Autó-
busszal utaztak, így 

gyakorolhatták a helyes közlekedési szabályokat is.
Február elején készülődni kezdtünk a Farsangi mulat-

ságra. Nagy izgalommal készültek a jelmezek, az Arany-
alma csoport hópihének, a Bóbitások színes ceruzák-
nak, a kis Csicsergők kisegérnek öltöztek. 

Rövid műsorban mutatkoztak be a „maskarások”, tízórai után. 
Természetesen az alkalomhoz illően fánkot sütöttek a dajka nénik, 
köszönjük nekik.

 Elkészült a telet jelképező Kisze-baba is, melyet a mulatság után 
elégettünk, ezzel kergettük el a telet. A bátrabbak át is ugorhatták 
a tüzet.

Február végén a 
Bóbita csoport a víz 
élővilágával ismer-
kedett, kinn jártak 
a Toma-tónál, meg-
nézték Zsuzsi óvó 
néniék aranyhalait, 
Nagykőrösön a kis-
állat kereskedésben 
vásároltak is halacs-

kákat, akváriumot 
rendeztek be. Így 
naponta gyönyör-
ködhetnek ben-
nük, és „megta-
nulhatják”, hogy az 
állatokról felelős-
séggel gondoskod-
ni kell.

Mind e közben a nagyok folyamatosan edzettek, hiszen készül-
nek az Oviolimpiára, melyet az idén a mi óvodánk rendez meg. 7 
környező település óvodásai vesznek részt rajta. Nagy örömünk-
re az olimpia fővédnökségét megkeresésünkre dr. Simicskó Ist-
ván sportért és ifjúságért felelős államtitkár vállalta. A nagy ese-
ményre március 9-én, szombaton délelőtt kerül sor.

Bodnár Andrásné
óvodavezető

Gratulálunk Venyingi Luca 6 éves nagycsoportosnak, akinek 
„alkotása” elnyerte a szerkesztőség tetszését, és első alkalommal 
jelenik meg kocséri óvodás rajza az „Óvodai Nevelés” című or-
szágos szaklap címlapján.
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Tótágast állt a világ!

Maskarás macskák és igazi kígyók
Az idén is ötletes jelmezeket, remek produkciókat hozott az iskolai farsang febru-
ár 1-jén pénteken délután a tornacsarnokban – ráadásként pedig kutyák, kígyók és 
bűvésztrükkök szórakoztatták a gyerekeket, felnőtteket.

A ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
5.a osztályos tanulói nagy fába vágták fejszéjüket! 

Szó szerint, hiszen a „SzékelyKapuk-ZöldKapuk” című kö-
zép-európai verseny keretében 
nagyszabású környezetvédel-
mi akcióban veszünk részt. A 
program keretében megismer-
kedtünk a fák életével, haszná-
val, valamint a fák életét veszé-
lyeztető tényezőkkel.

A verseny második részé-
ben plakátokat készítettünk, 
melyek bemutatják az élő fa és 
az emberiség kapcsolatát. Na-
gyon élveztük a tablók készíté-
sét, mert a sok ismeret mellett, 
kipróbálhattunk különböző vi-
zuális technikákat és sokat ne-
vethettünk!

A verseny harmadik fázisaként vándorkiállítást szervezünk 
„Életfa” címmel, ahol megmutatjuk műveinket és beszélünk a 
fák fontosságáról. A kiállítások kapcsán adományokat gyűjtünk 

az EMF Alapítvány javára, akik 
bekapcsolódtak az „egymillió 
fa” ültetésének világakciójába.

A környék óvodáiban, iskolá-
iban is szerettünk volna minél 
több érdeklődővel találkozni! 
Örömmel hoztuk el a kiállítást 
a kocséri általános iskolába is 
2013. február 20-22-én.

Köszönjük a lehetőséget és az 
érdeklődést, és a község bemu-
tatását is. Reméljük, még lesz 
módunk ide ellátogatni.

Bartalos Szabolcs és 
 Tóth Domonkos  

5. a osztály

A jelmezverseny végeredménye
Alsó tagozatos egyéni jelmezek:
1. Zsákbamacska (Dávid Adél 2. oszt.)
2. Méhecske (B. Deák Orsi 3. oszt.)
3. Sajtlakó egerek (Ádám Viki és Zsani)

Felső tagozatos csoportos jelmezek:
1. Retró-mesefigurák (7. osztály)
2. Mátyás király udvara (6. oszt.) 
3. Olimpiai csapat (5. osztály)
Különdíj: Pingvintánc (8. o. + kispingvinek)

„Csillagének a Földért”

TótágasZsűri

Mesefigurák

Frédi és Béni
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Az iskolai oldalakat összeállította: Gévai Imre tagintézmény-vezető

SULI HÍREK

Sporthírek az iskolából
Tollaslabda

IÓ, CIÓ, GRATULÁCIÓ!
Remekül szerepeltek a kocséri diákok a tollaslabda diákolimpia 

megyei versenyén. 

A budapesti Hodos Tamás Csarnokban 2013. január 26-án szom-
baton megrendezett versenyen a négy általános iskolás kocséri induló 
közül hárman is érmet szereztek és továbbjutottak! Tillinger Nikolet-
ta 7.o., Kiss Dóra 7.o. és Tillinger Alexandra 6.o. egyaránt harmadi-
kok így bronzérmesek lettek és továbbjutottak a területi fordulóra.

Hasonlóan jól szerepeltek a középiskolás kocsériak is: Csák Krisz-
tián, Szabó Attila és Sulymosi András.

Labdarúgás
A második korcsoportos focisták területi bajnokságon vettek 

részt a Kossuth iskolában. Győzelmet és vereséget is megélve vé-
geztek a III. helyen, tisztességesen helytállva a kocsérinál nagyobb 
iskolákkal szemben. 

A csapat tagjai voltak: Kenyeres Bálint, Gróf Márk, Tóth Adrián, 
Nagy Gábor, Gévai Eszter, Szűcs Krisztián,,Balog Dávid, Lengyel 
Szabolcs, Tóth Marcell, Török Sándor, Edző: Mészáros Ervin

Kosárlabda
A IV. korcsoportos lány kosarasaink február 21-én a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskolában játszották a körzeti diákolimpiai mér-

kőzéseiket. Ügyes lányaink négy csapatból 2. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Tóth Éva, Lengyel Dorina, Schors Mária, Kovács 

Anna, Kiss Dóra, Bretus Margit, Bágya Nikolett, Pesti Laura, Hor-
váth Nikolett, Székely Hajnalka, Vágó Krisztina, Tillinger Alexand-
ra, Edző: Molnár Zsuzsa

Tornacsarnok
Az önkormányzat mint tulajdonos sikeresen pályázott a torna-

csarnok felújítására. Főként a vizesblokkok állapota, a vízvezeték-
rendszer folyamatos üzemzavara indokolja a felújítást.

A munkálatok a tavaszi szünetet követően kezdődnek és június 
végén fejeződnek be. A tornaórákat a tavasz hónapban a labdarúgó-
pályán, illetve a művelődési házban tudjuk majd megtartani, mint a 
régi szép időkben, ahogy arra a szülők bizonyára még emlékeznek.

Farsangi Bál
A Gábor Áron Tagiskola Nevelőtestüle-

te és Szülői Munkaközössége 2013. febru-
ár 9-én jótékonysági vacsorát szervezett a 
sportcsarnokban. A bál bevétele az általános 
iskola és tanulóinak támogatását szolgálja. A 
bál sikeréhez hozzájárult az általános isko-
la Néptánc csoportjának a bemutatója, va-
lamint a szülők által bemutatott produkció. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
a Nevelőtestület tagjainak, szülőknek, akik 
áldozatos munkájukkal segítették a ren-
dezvény sikeres lebonyolítását.

Külön köszönetet szeretnénk mondani 
mindazon vállalkozóknak és magánszemé-
lyeknek, akik tombola felajánlásaikkal, és 
egyéb támogatásaikkal járultak hozzá bá-
lunk sikeréhez. 

A vacsorát támogatta: Bodnár András és csa-
ládja, Római Katolikus Egyház részéről Laci 
Atya, Petőfi Szövetkezet Nyitrai Ferenc, Kocséri 
Polgármesteri Hivatal, Holland- Bau Kft., Cső-
ke Miklósné és családja, Hriagyelné Balla Vero-
nika, Czeczon Béla és családja, Konyha dolgozói, 
Bartáné Csontos Anita, Mádi Tamás és család-
ja, Esed Kft., Kocséri Polgárőr Egyesület, Oláh 
Pál és családja, Farkas és társa Kft., Béres-Deák 
Marian, Rapi Zoltán és családja, Járvás Csaba 
és családja, Ifj. Béres-Deák Kálmán és családja, 
Ország Tamás és családja, Tóth Ferenc és család-
ja, Kenyeres Bálint és családja, Gál-Rusvai Bt., 
Kocséri Vadásztársaság, Bátori Sándor és család-
ja, Ádám István, Balogh Krisztián, Bíró Kriszti-
án és családja, Tündérkert Óvoda, Ifj. Ádám Zol-
tán és családja, Tóth Pál és családja, K-Trans 

Kecskemét, Beton Center Kecskemét, Tóth László 
és családja, Hojszáné Balla Zsuzsanna, Barabás 
Ferenc Istvánné, Id. Tajti László, Barabás Ferenc, 
Barabás Mezőgazdasági Kft., Kocséri Horgász 
Egyesület, Pásztor Béla és családja, Utasi Tibor és 
családja, Kocséri Lovas Egyesület, Ádám István 
és családja, Szarvas Sándorné, Oláh János és csa-
ládja, Habon Zoltán és családja, Bagi István és 
családja, Kocséri Posta Dolgozói, Venyingi Zol-
tán és családja, valamint az általános iskola 1-8 
osztálya.  Szelei László SZMK elnök
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Negyven éve a kocsériak szolgálatában – beszélgetés dr. Rozsnyói Ferenc háziorvossal

Csak tiszta, rendezett lélekkel lehet másokon segíteni
Januárban ünnepelte 70. születésnapját, és immár 40 éve 

szolgálja Kocsér községet. Páratlan hűséggel, lankadatlan mun-
kabírással és töretlen jó kedéllyel. Dr. Rozsnyói Ferencet e ket-
tős évforduló alkalmából kerestük fel egy beszélgetés erejéig.

Furcsán csendes a rendelő a koradélutáni órán, üres a váró, 
nincs a szokott pörgős, délelőtti zsongás, bár a munkatársak te-
szik a dolgukat a másik helyiségben, hivatalos vendéget is vár 
még a doktor úr. Dologidő van még, de azért tud szakítani egy 
kis időt – felidézni a múltat. 

– Ha a gyermekkorára gondol, mi az, amit a családjának legin-
kább megköszönhet?

– Eléggé szegény körülmények között nőttem fel Kőbányán, há-
borús viszonyok után, egy szobakonyhás lakásban. Na most ez egy 
egyszerű, vagány környék volt, munkáskerület, nem egy belváro-
si entellektüel környezet. Itt mindent a nevén neveztek, nem volt 
mellébeszélés. És azt mindenképpen megtanultam, hogy egymás-
ra figyelni kell, nemcsak a családban, de a barátok közt is.

Anyám egy nagyon takarékos asszony volt, háború előtt a szüle-
im hivatalnokok voltak, de aztán el kellett mennie fizikai dolgozó-
nak a lemezgyárba. 

A fater meg nagyon sokat mesélt nekem. (Mielőtt bárki meg-
botránkozni ezen a szóhasználaton – fater, muter –, ez nem a tisz-
teletlenség, hanem a sváb családi gyökerek, a német nyelvi hatás 
jele). Egész kicsi gyerek voltam, és elmesélte nekem a trójai hábo-
rút, szinte ma is hallom azokat a mondatokat, ahogy meséli Ak-
hilleusz búcsúját. Ahogy az anyja mondja Akhilleusznak, hogy ne 
menj, fiam, a háborúba, mert benned él tovább a nemzet és ha 
elmégy, Trója falai alatt leled halálod. De Akhilleusz azt mondja 
ugye, hogy ha meghalok is, neveinket hosszú évszázadokig emle-
getni fogják, örök hírnév vár, és hajóra száll. 

Nagyon szépen tudott beszélni az apám. De patikamérlegen 
mérte a szavait, röviden, pontosan, bölcsen. És fel is hánytorgatom 
magamnak, hogy rengeteg dolgot megbeszélhettünk volna, de az-
tán elég fiatalon meghalt, negyedéves orvostanhallgató voltam, és 
mostani eszemmel olyan szívesen megkérdezném még annyi min-
denről.

– Mi adta az indíttatást ahhoz, hogy az orvosi hivatást válassza?
– Az iskolát még egyházi iskolában kezdtem, utána lett állami 

ugye. Onnan kerültem fel a kőbányai Szent László Gimnáziumba. 
A középiskolában akartam én mindenféle lenni, tanár is, meg ka-

tonatiszt is. Az iskola jól ment, sőt már előfelvételis voltam a Rákó-
czi katonai középiskolába, tetszett nagyon, ahogy egyenruhában 
jártak a srácok, de aztán jött 56, és ez a lehetőség ugrott, mert meg-
szüntették azt az iskolát. De még 4.-es gimnazistakoromban is tör-
ténelem szakos tanár akartam lenni.

Aztán valahogy inkább az érettségi után az lökött efelé a hivatás 
felé, hogy ugye sportoltam, első osztályú sportoló voltam, labda-
rúgó, és ennek révén bekerültem az egészségügybe. Az MTK volt a 
nevelőegyesületem, szélső hátvéd voltam. Aztán a Dózsába kerül-
tem sportállásba, de azért a tréningeken kívül ott dolgozni is kel-
lett. Így aztán kórházba kerültem, és közelről láttam, mi hogy zaj-
lik. Műtőasszisztens voltam, ügyeleteztem is. Sokféle tanfolyamot 
is csináltattak velünk, hogy meglegyen az iskolai végzettség, sugár-
biológiai operátori képzést is például. Aztán a jogi karra is felaján-
lották az ösztöndíjat, és mikor azt visszautasítottam, akkor dőlt el 
az orvosi hivatás felé a jövőm. Húszszoros túljelentkezés volt ak-
koriban, az orvosi az egyik legnépszerűbb szak volt, és a jó tanul-
mányi eredmény nem is volt elegendő, a „megfelelő” származás is 
fontos volt akkoriban. Közben ugye sportolgattam, lekerültem a 
katonaság miatt Debrecenben, a Debreceni Dózsába. Aztán elér-
tem, hogy átkerüljek az egyetemi focicsapatba, és ez hozzásegített 
ahhoz, hogy felvegyenek a debreceni egyetemre.

Hat év alatt, 1970-ben szereztem meg a diplomát. Akkor már 
udvaroltam a feleségemnek, ő nagy segítségemre volt, hogy zökke-
nőmentesen teljenek ezek az évek.

– A diploma megszerzése után ígéretes egyetemi karriert odahagy-
va a háziorvosi szolgálat mellett döntött. Miért?

– Biztos helyem lett volna a sebészeten, ugye előtte én már dol-
goztam az országos traumatológiai klinikán, ez predesztinált ar-
ra, hogy a sebészet felé orientálódjak, megvolt a helyem is, az ak-
kori főorvosnő is szerette volna, ha odakerülök, de hát akkor jött 
a bukta, egy nem túl jóindulatú ajánlást kaptam. Klerikális jelzők-
kel illettek, ilyesmit írtak, hogy agitálok is az egyház mellett, ez ak-
koriban főbenjáró bűnnek számított, így a klinikai állást nem kap-
hattam meg. De mire ez kiderült, addigra már minden más állás 
betöltöttek, maradt ez a szatmári állás Botpaládon. Ott kezdtem 
1970-ben.

– Nem bánta meg, hogy így fordult az élete, egyetemi város után 
egy kis falu?

– Nem mondanám, hogy megbántam. Egy kicsit talán az előéle-
tem folytatása lett volna a sebészet, meg volt is érzékem hozzá, ta-
lán jó sebész lettem volna. De, ahogy mondani szokás, egy egye-
temi intézetben a rangsort a takarítónő szabja meg. A takarítónő, 
ahogy mossa a folyosót, ha te valaki vagy, akkor félreáll a vödörrel, 
de ha még nincs rangod, akkor neked kell felugrani a mosófa elől, 
hogy le ne csapjon. No hát, a tanársegéd még ugrik. És ott azért 
évek kellenek, amíg lesz valakiből valaki. Itt meg, a körzetben tel-
jes felelősséggel kellett munkába állni az első perctől.

Szerencsére ott Szatmárban volt egy kitűnő, csodálatos ember, 
nevezhetném mentoromnak is, dr. Höffler Ferenc, régi vágású, 
nagy tudású ember, az állt a réztábláján „egyetemes orvostudor”, 
és ő rengeteg életre szóló eligazítást mondott nekem, hogy mit és 
hogyan kell egy körzetben csinálni. Nem is tudományos, szakmai 
dolgokat, inkább a mikéntjét, a hogyant. Azt mondta többek kö-
zött, hogy a háziorvoslás egy társasjáték. Mert megjelenik a váró-
ban 50-60 beteg, és ebben az 50-60 beteg között el van rejtve 2-3 
komoly eset. Neked, fiam, mondta az öreg, ez a legfőbb, hogy ész-
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revedd azt a két-három nagyon komoly beteget. És persze lehet, 
hogy az a legcsendesebb beteg, még meg is magyarázza, hogy mi-
ért van ez a kis betegsége, a rossz parizertől fáj a hasa, és közben 
már vakbélgyulladása van. Az 
öreg nagyon sokat segített ne-
kem szemléletben. Hogy csak 
akkor tudsz tévedni, ha meg is 
néztél valamit. Meg hogy min-
dig a legrosszabb eshetőség-
re is figyelni kell. A szövődmé-
nyes opciókat is figyelni kell. 
Én mindig szerettem elmonda-
ni a betegnek, hogy valószínű-
leg nem lesz otthon semmi baj, 
de nem árt figyelni azért ar-
ra, hogy… Differenciált diag-
nózis. Fárasztó ám, sok beteg 
meg is ijed tőle. De ez a szak-
ma és a beteg tisztelete. Tehát 
egy kicsit kibővíteni a beteg rá-
látását, ne csak szolgai módon, 
hogy ebből napi ennyit szedjen 
be, hanem egy kicsit tágítani az emberek felfogását is. Ezt mondták 
régen népnevelésnek. El kell mondani egyszerű szavakkal, vulgá-
risan akár, hogy értsék. Ezt mindig fontosnak tartottam. Talán ér-
zékem is van hozzá, még a magyar rádióban is kamatoztatták egy 
időben, sokszor lehetett hallani.

– Gondolom, a rutinfeladatok mellett adódnak váratlan helyze-
tek, amikor a protokoll nem segít, amikor annál többre van szükség? 
Mi volt az az orvosi beavatkozás vagy kezelés, amire a legbüszkébb?

– Volt persze nem egy, de nem is bravúrosnak nevezném, in-
kább merésznek. Harminc évvel ezelőtti történetek ezek, fölvál-
laltam olyan kezelési metodikákat, amelyeket ennyi tapasztalattal 
talán már nem tennék. Persze figyelembe vettem az első hippok-
ratészi szabályt, hogy ne árts. De minden orvos szembetalálja ma-
gát azzal, hogy a beteg számára az út kettéágazik, az egyik a biztos 
halál, hazaadják a kórházból, mert menthetetlen, és a másik út egy 
pici, halvány esély. No ezek a halvány esélyek nekem többször be-
jöttek. Látszott, hogy így megy tovább, akkor elveszíted a beteget, 
és akkor megkockáztattam a másik utat. Nem egyszerű döntés az 
ilyesmi, mert ennek a súlyát nekem kell viselni, de ez többször be-
jött. Máig élnek többen, egy betegem Kocséron, és két abonyi is. 
A nagy válaszútnál fel mertem vállalni olyan kezeléseket, amelyek 
akkoriban nem voltak kifejezetten ajánlatosak. Volt ebben szeren-
cse, és a jóisten keze is. Vezeti ez ember kezét, esélyt ad, hogy fel-
ismerjed, mit csináljál. Hiszek a gondviselésben, azt tartom, csak 
tiszta, rendezett lélekkel lehet másokon segíteni. Érdekes, de azt, 
hogy a rendelőben kint van a kereszt, még senki sem tette szóvá.

– Talán nem tévedek nagyot, hogy testi betegségeink, nyűgeink 
szorosan összefüggnek lelki bajainkkal. Kell-e, tud-e egy háziorvos 
ezzel is törődni?

– Szabad is és kell is. Most már tapasztalatból merem monda-
ni, a szomatikus, testi tünetek mögött nagyon gyakran lelki prob-
lémák vannak, és fordítva is igaz, egy beteg testben a lélek is meg-
bicsaklik – nagyon ritka kivétellel. Fontos, hogy a beteg érezze a 
törődést is, hogy elmondhassa a bajait is. Persze nem vagyok sem 
pszichiáter, sem pszichológus, de tudom, hogy sokszor az is segít, 
ha a beteg egyáltalán elmondhatja a gondjait. Ha érzi, hogy mi se-
gítő szándékkal hallgatjuk meg. Ennyi év után már összefüggései-
ben látom a problémákat, kit milyen anyagi, munkahelyi vagy csa-
ládi gondok bántanak, és sokszor tudtunk is segíteni.

Közben megszakad a beszélgetés, megérkezik a táppénzes jogo-
sultságot felülvizsgáló főorvos úr, de mivel mindent rendben talál, 
rövid szünet után folytatni tudjuk a múltidézést.

– Rövid szabolcsi kitérő után 1973-ban került Kocsérra. 
Hogyan sikerült a beilleszkedés?

– Mikor megérkeztem, 3700-an voltunk. Gazdaságilag 
egy viszonylag jól prosperáló község volt Kocsér. A körzet-
ben támaszkodni nem nagyon volt kire, egy évig nem volt 
előttem senki, csak helyettesítés volt, dokumentálva sem 
voltak nagyon a dolgok. Semmi nem volt a rendelőben, egy 
rossz vasszekrényen kívül semmi nem volt. Beszereztük a 
műszereket, kialakítottuk a munkarendet.

Minden nap, akármikor végeztünk, negyedórában átbe-
széltük a napot, hogy mi volt, ami húzósabb, érdekesebb 
volt, mi az, amire figyelni kell. Szakmai magyarázat. És 
nem csak én mondom ki a tutit, kérdeztem is mindig, mit 
szóltok ehhez. És elfogadtam a kritikát is. Ez közös mun-
ka. Remek társakkal dolgoztam mindig együtt, ezeknek a 
lányoknak nyugodtan hátat merek fordítani. Tudják, mire 
kell figyelni. 

Egy körzetet 5-7 év alatt lehet kiismerni, mire nagyjából 
átvizsgálja az ember a betegeit. Ezért nem jó, ha gyakran 

váltják egymást az orvosok a körzetekben, mire odajut, hogy meg-
ismerné, elmegy, jön a másik, az meg kezdheti elölről. Nekem is az 
első évek az ismerkedéssel, a körzetépítéssel teltek. De nem csak a 
betegeket ismertem meg, barátokat is találtam a községben gyor-
san. Ebben a sportnak, a focinak is nagy szerepe volt.

Egylegendás öregfiúk csapat a múltból
Álló sor (balról jobbra): Barabás Ferenc, Ézsiás Tibor, Tóth Ferenc, 

Bognár Pál, Boros László, Dudás István
Guggol: Fehér János, Tajti Dezső, Rozsnyói Ferenc, Csukás István.

– Négy évtized ritka hosszú szolgálat egy községben. Ha minden 
évtizedet csak néhány kulcsszóval, néhány mondattal kellene jelle-
mezni, hogy lehetne összefoglalni a negyven évet? Az 1970-es évek?

– A kezdés. Az építkezés időszaka. Ráadásul ez az időszak nem-
csak a körzetépítéstől volt nagyon nehéz, hanem kirobbant egy 
palotaforradalom Kocséron, ez volt az a bizonyos Barhács-per, 
amikor itt a tsz-vezetőket becsukták. Három-négy éve voltam itt 
orvos, és hát letartóztatták azokat az embereket, akiket én szeret-
tem, kedveltem. Én egyébként kezdettől fogva tudtam, hogy egy 
koncepciós per ez, és én merőben más véleményen voltam, mint a 
községben sokan. Most ez nem kívánom ecsetelni, hogy az idő kit 
igazolt, de nyilván én is állást foglaltam a dologban, és aztán en-
gem is elkezdtek macerálni. Többet ellenőriztek, jártak a nyakam-
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ra, finom nyomásgyakorlás, hogy na hát, 
ha nagy a pofája, akkor nézzünk a körmé-
re kicsit. Ezt valamikor ’78 magasságában 
egy beszélgetés zárt le. Egy nagyon korrekt 
járási pártvezető volt, aki leült velem és el-
beszélgettünk, és végre megnyugodva áll-
tam föl, mert igazolva láttam addigi önma-
gamat. Azzal fejezte be, hogy örülnék, ha 
nekem ilyen barátaim lennének, mint ön. 
Lezártnak tekintettük az ügyet. Onnantól 
kezdve már tudtam vállalni közéleti sze-
repet is, voltam tanácstag meg sportveze-
tő is.

– Az 1980-as évekről mi jut eszébe?
– Úgy futott el felettem, nem is nagyon 

tudnék bármit is kiemelni. Sok-sok mun-
kával telt, rengeteg munkával. Nagyon so-
kat dolgoztunk. Évekig nem tudtam sza-
badságra menni. Éjjel-nappal ügyelet volt, 
vasárnap is. Volt olyan, hogy fél évig nem 
tudtam kitenni a lábam a faluból.

Akkor még sportolgattunk, jó társasá-
gi élet volt, építkező, nyugodt évek voltak. 
Magánéletemben is nyugodt időszak volt, 
a két srácom idejárt a helyi suliba, ugye. Csak a munkára meg a 
családra kellett figyelni, nem kellett védekező mechanizmusokat 
kiagyalni. Nem voltam sose híve annak, hogy ahányszor találko-
zom valakivel, annyiszor változtassam a véleményemet, annyiszor 
változtassam a szövegemet. 

– Az 1990-es évek, a rendszerváltás időszakával kezdődött. A köz-
ségben zajló eseményeknek doktor úr fontos szereplője volt. Hogy 
emlékszik vissza ezekre az évekre?

– A 80-as évek végén már érezni lehetett a politikai változás sze-
lét. Nem mondhatom, hogy tudtam, de érezni lehetett, hogy itt va-
lami össztársadalmi változás készülődik.

Itt Kocséron, úgy történt meg a rendszerváltozás, hogy senki 
nem vett észre semmit. Mármint hogy itt nem volt durváskodás, 
vádaskodás. Amennyire befolyásolni tudtam az eseményeket, meg 
sem engedtem. Amikor elkezdődött ez a pártoskodás, máshol ko-
moly összetűzések voltak. Lehet, hogy szerencséje is volt Kocsér-
nak, hogy itt a Nemzeti Parasztpártot támogattuk. A nagy pártok-
nak ebből a brusztjából kimaradt a falu. Most utólag azt mondom, 
ez szerencse volt. Itt nem voltak személycserék, a párttitkártól elte-
kintve, aki elment innen.

Ezek voltak 90-es évek. A munka az maradt, az maradt ugyan-
annyi. A politikai közélet azért jó energiát lekötött, meg hát akkor 
szakvizsgáztam. Az elsők között megcsináltam, és bizony arra ké-
szülni kellett. Komoly kihívás volt még 26 éves múlttal is. Választ-
hattam volna azt is, hogy nem csinálom meg, 25 év után nem volt 
kötelező, ennek dacára megcsináltam. Fél évig készültem nagyon 
komolyan, naponta 2-3-4 órát is foglalkoztam a dologgal. És saját 
magunknak írtuk a szakdolgozatunkat – akkor még ez volt a di-
vat. Aztán felkértek mentornak is, utóbb én is vizsgáztattam a kol-
légákat.

– És a legutóbbi évtized, a 2000-es évek?
– Még van egy évtized? Te jóisten, hát mit is csináltunk? Dolgoz-

tunk. Akkor már volt központi ügyelet, amiben kezdetben részt 
vettem, de aztán az idősebb orvosokat mentesítették. Kicsit az 
egészségem megroggyant, én is beleestem abba a hiába, amibe ál-
talában az orvosok, hogy a saját betegségeimet elhanyagoltam. De 
jött néhány jelzés, és azóta, kérlek szépen, kezdtem komolyan ven-

ni a dolgokat, a vérnyomást, a pihenést.
Közben azért ne feledkezzünk meg a 

családról. Feleségem debreceni, ott érett-
ségizett, az ottani atommagkutató inté-
zetben volt laboráns és amikor eljöttünk, 
átképezte magát pénzügyi vonalra, a pol-
gármesteri hivatalból ment nyugdíjba, de 
nekem a mai napi ő végzi a könyvelést. 
Feleségem egy hihetetlenül jó családépí-
tő, családszervező, Nagyon jó érzékkel 
rendben tartotta a dolgokat, és rendkívül 
szorgalmas asszony. Én még nem láttam 
ülni napközben, mindig kitalál valamit. 
Én csak konstatálom azt, amikor minden 
rendben van. 

A gyerekeink felnőttek közben. Feri fi-
am először tanári diplomát szerzett, aztán 
politológus, majd jogász lett. A felesége 
is jogásznő, van két kicsi gyerekük. Lá-
nyom, Anikó ugye ő az iskolában tanít, a 
férje főorvos, aki most a főnököm is. Ő a 
mentor, a nagykőrösi járásba tartozó kör-
zeti orvosok vezetője. Lányuk Fanni, már 
komoly nagylány.

– A doktor úr szerint mi az, amit a gyermekei édesapjuknak kö-
szönhetnek?

– Nehéz kérdés, ezen még így nem is gondolkoztam. Talán ter-
mészetes is, hogy nem tartjuk számon, hogy külön kinek mit kö-
szönhetnek, együtt építettük a családot, végeztük a dolgunkat. A 
szülőknek ez a szerepe: megadni a lehetőséget, hogy a gyerekek 
előrébb jussanak. A tanulást nem kellett erőltetni, ez evidencia 
volt, jó eszűek voltak, legfeljebb annyi az érdem, hogy biztosítot-
tam a feltételeket. 

Hogy nekem mit köszönhetnek? Mi nagyon sokat beszélge-
tünk, most is, meg azelőtt is. Nálunk ez ilyen elfogadott házi dolog, 
nemcsak a politikáról, történelemről, moralitásról is, nagyon sokat 
beszélgetünk együtt. Én egy ilyen beszélgetős gyerek vagyok. Mer-
tünk egymásnak elmondani dolgokat, és mindenki véleményt for-
málhatott, nem ragaszkodtam én ahhoz, hogy amit én mondok, az 
az igaz. Talán ebben van azért szerepem, hogy ez így alakult.

– Az unokák mit szeretnek leginkább a papával együtt csinálni?
– A nagylány, Fanni már komoly, jól tanul, sportol is. Nagyon 

szeret velem eljönni vásárolni vagy moziba, szeretnek velünk el-
jönni kirándulni, szülők nélkül, hogy csak mi vagyunk ketten a 
nagyanyjukkal. Mindent megengedek persze, de azért fegyelme-
zem is őket.

Hát a fiúk még kicsik, de Csongornak például az autózás a má-
niája, ahogy állok be a kapuba, már ül be mellém a kocsiba. Én 
benne vagyok minden játékba, amit ők kitalálnak. Van egy saját 
köszönési módunk is, ha találkozunk, Csongor a kicsi öklét hozzá-
nyomja az enyémhez, ez az üdvözlésünk.

– Doktor úr, a Kocséri Híradó olvasói nevében is kívánok jó egész-
séget, további szakmai sikereket és családi örömöket. Köszönöm a 
beszélgetést.

Kifelé menet még megbeszéljük, hogy a Barcelona kikapott a 
Milantól, szóba kerül még a pápaválasztás is, mikor épp megér-
kezik Csongor a mamával az óvodából. Az öklözős köszönés után, 
még két kedves szó, egy rövid egyeztetés, aztán még indulni kell 
beteghez. 

Ahogy negyven éve mindig, fáradhatatlanul.
GI

Családi körben a rendelő udvarán, ami akkor még 
szolgálati lakásként is szolgált a ’70-es években
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Az idei Jász 
Világtalálkozóról 

Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóin-
kat, hogy az idei, immár 19. Jász Világta-
lálkozó házigazdája 
2013. június 21-23. között a jász főváros, 
Jászberény lesz. Az esemény társrende-
zője az elszármazottakat és otthon élőket 
összekapcsoló Jászok Egyesülete.
A programsorozat részleteiről rövi-
desen a www.jaszbereny.hu és a www.
jaszokegyesulete.hu honlapokon tájéko-
zódhat.

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány

20 évesek lettünk!
Alapítványunk, melyet Kocsér Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hívott 
életre, idén ünnepli alapításának 20. évfor-
dulóját. 

Ezen a jeles évfordulón nem léphetünk 
át anélkül, hogy visszatekintenénk múl-
tunkra, értékelnénk jelenünket, és megfo-
galmaznánk jövőre vonatkozó terveinket.

A múlt:
A Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 

Segítő Alapítvány fennállása alatt közel 300 
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 
középiskolai és felsőfokú tanulmányokat 
folytató, tehetséges helyi fiatalnak nyújtott 
anyagi támogatást. Közülük számos mér-
nök, tanár, gazdasági szakember került ki a 
munka világába, és kamatoztatja megszer-
zett tudását. Az alapító által rendelkezésre 
bocsátott 50.000 Ft alaptőke mára a száz-
szorosára nőtt, 1997 óta pedig közhasznú 
alapítványként működünk.

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni Önöknek, és mindazoknak, akik mun-
kájukkal, egyéni támogatásukkal, vagy 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának fel-
ajánlásával hozzájárultak céljaink megva-
lósulásához. Nagy öröm számunkra, hogy 
egyéni támogatóink között néhány koráb-
ban a támogatásunkat élvező „öregdiákot” 
is köszönthetünk. 

Köszönjük minden önkéntesnek, aki az 
adminisztrációban, a szóróanyagok ter-
jesztésében volt segítségünkre.

Külön köszönettel, és megkülönbözte-
tett tisztelettel tartozunk Utassy Miklós ta-
nár Úrnak, aki 18 éven át elkötelezett, fá-
radhatatlan munkával megszervezte az 
adománygyűjtő kampányokat, pályáza-
tot írt, osztálytalálkozókon népszerűsítette 
céljainkat, és kapcsolatokat épített. Kitar-
tó munkájának eredményeképpen jelen-
tős anyagi és szellemi tőkét adott a jelenle-
gi vezetőség kezébe. 

Az alapítvány vezetőségének összetéte-
le többször változott az elmúlt 20 évben. 
Tekintettel arra, hogy a kuratórium tag-
jai szintén önkéntesként, szabadidejük-
ben végzik munkájukat, volt, akit máshová 
szólított munkája, volt, aki megnövekedett 
munkahelyi feladatai mellett nem tudta 
már vállalni tisztségét. 

A jelen:
Az alapítvány kuratóriumának vezetését 

2011. óta Venyinginé Tajti Erika elnök lát-
ja el.

Tagok:  Utassy Miklós 
Gévai Imre 
Kasza Csabáné 
Hajagos Mária

Minden évben kiírjuk aktuális pályá-
zatunkat, melyen olyan kocséri lakóhely-
lyel rendelkező diákok vehetnek részt, akik 
középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intéz-
mény hallgatójaként kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményt értek el a megelőző tanév 
végén, továbbá részt vállalnak településünk 
közösségi munkájából.

A 2012/2013-as tanévben 18 tehetséges 
diákot támogatunk 50, illetve 60 ezer fo-
rinttal.

Támogatott diákjaink eredményesen 
szerepelnek tanulmányi, és sport versenye-
ken, sikeresen vesznek részt képzőművé-
szeti pályázatokon, aktívan vesznek részt 
Kocséron, illetve iskolavárosukban külön-
böző kulturális és társadalmi rendezvénye-
ken. (Szavalnak, konferálnak, zenélnek.)

Sajnálatos tény, hogy alapítványunk is 
szembesült a gazdasági környezet változá-
sának kedvezőtlen hatásaival. A Takarék-
szövetkezetben elhelyezett tőkénk kamata 
egyre alacsonyabb, az adórendszer átalakí-
tása miatt évről-évre kevesebb az 1% sze-
mélyi jövedelemadó rendelkezésekből 
befolyó összeg, valamint az egyéni támoga-
tások is jelentősen alulmaradtak a korábbi 
évekhez viszonyítva.

A jövő:
Kuratóriumunk fő feladatának tekinti az 

alapítvány céljainak minél szélesebb kör-
ben történő megismertetését, az eredmé-
nyek bemutatását, a működéshez szüksé-
ges tőke gyarapítását, ezáltal a TEHETSÉG 
TÁMOGATÁSÁT. 

Ennek érdekében - a mai kor elvárásai-
hoz igazodva - elindítottuk a Tehetséges 
Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapít-

vány facebook oldalát, melyet szeretnénk 
értékes tartalmakkal feltölteni, és megosz-
tani mindazokkal, akik egyetértenek célja-
inkkal, érdeklődnek eredményeink iránt, 
esetleg segíteni tudják munkánkat.

Kérjük, látogassanak el oldalunkra és ír-
ják meg véleményüket.

Tervezzük továbbá, hogy a helyi ren-
dezvényeken személyes megjelenésünk-
kel mutassuk be az alapítvány működését, 
eredményeit, amitől támogatóink számá-
nak növekedését várjuk.

Az elmúlt évben több visszajelzés érke-
zett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a 
NAV tájékoztatása szerint sikertelen volt 
az 1%-os rendelkezésük. Megtettük a szük-
séges intézkedéseket, így minden felajánlás 
eljut hozzánk. 

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük 
engedi, alapítványunkon keresztül támo-
gassák Önök is a helyi tehetséges diákokat.

Felajánlásaikat az alábbiak szerint jut-
tathatják el hozzánk:

•  Közvetlen befizetéssel, vagy banki át-
utalással a Pátria Takarékszövetkezet 
Kocséri fiókjában vezetett számlánk ja-
vára:

Tehetséges Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány

Számlaszám: 65100383-10300040
•  Postai készpénz átutalási megbízással 

(sárga csekk igényelhető az iskolában, 
a könyvtárban)

•  Személyi jövedelemadó 1%-a feletti 
rendelkező nyilatkozat javunkra törté-
nő kitöltésével 
Adószámunk: 18662089-1-13

„Segítsenek, hogy segíthessünk!”

Az alapítvány kuratóriuma
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FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy az összes 3 hónapos és ennél idő-
sebb ebek veszettség elleni kötelező védőoltása, valamint a 
jogszabályban előírt kötelező, féreghajtószerrel történő kezelé-
se az alábbi időpontban és helyen kerül lebonyolításra:
2013. március 20. (szerda)
 800-1000   Vágó Tanya XIII. d.
1200-1300  Ádám tanya V. d. 
2013. március 23. (szombat)
 800-1000    Polgármesteri Hivatal előtti téren

PÓTOLTÁS

2013. április 6. (szombat)
 800-1000 óráig Polgármesteri Hivatal előtti téren

Az ebeket szájkosárral ellátva, pórázon kell az oltásra vezetni.
Az oltás elmulasztása a 174/2008./XII.20./ FVM r. alapján sza-
bálysértési eljárást von maga után! 

Dr. Modor Péter
állatorvos

ÁLLATORVOSI HÍREK
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
3. § (1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészségügyi felügyele-
tét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a változást az új tartási he-
lyen az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos 
felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszí-
nét, időpontját, és az immunizálási végző állatorvos kamarai bé-
lyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási 
könyv bemutatásával is.
(3) A magánállatorvos az állattartó (1) és (2) bekezdés szerinti be-
jelentési kötelezettségének teljesítését írásban igazolni köteles az 
állattartó kérésére.
4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-ku-
tatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivé-
telével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi 
felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét 
ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, il-
letve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továb-
bá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felü-
gyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása 
céljából;
c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást vég-
ző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjá-
ban leírtak szerint az oltás során közreműködni.
(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megje-
lölt eb oltható. 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

3. § (2) Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak 
nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot azo-
nosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) 
történő megjelölése után lehet. Amennyiben a jelölésre használt 
transzponder nem felel meg a 11784 ISO-szabványnak vagy a 
11785 ISO-szabvány A. mellékletének, az állattartónak a hatósági 
ellenőrzés időpontjában biztosítania kell a transzponder leolvasá-
sához szükséges eszközt.
(3) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi 
szervezettől örökbeadott eb és macska transzponderrel történő 
megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.

17/B. § (1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köte-
les ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás meg-
történtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a 
kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bé-

lyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizáró-
lag az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító vizsgála-
tot követően igazolható.
(3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon 
belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állatnak az 
Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel meg-
jelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban 
(továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem sze-
replő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a 
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
(5) Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt 
történő adatmódosítás díjmentes.
(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a 
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,
b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait leg-
alább öt évig nyilvántartani.
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyé-
nek megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az 
adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adat-
bázisban regisztráltatni.
(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállat-
útlevele kiállítását az azt elvégző magánállatorvos 8 napon belül 
köteles az adatbázisban regisztrálni.
(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottak-
tól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbá-
zis működtetőjét értesíteni.
(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelöl-
ve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási 
állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt eb-
ről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási 
állat-egészségügyi hivatal felé.
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Kedves olvasóink!
Egy levél érkezett szerkesztőségünkhöz, melyben segítséget 
kért egy Jászladányi Úr. Íme egy részlet a levélből: 

„Vincze János Farkas vagyok Jászladányról és szeretném a se-
gítségüket kérni! Birtokomba került – valószínűleg hiányosan – 
Pintér István, József, Sándor és az anyjuk levelezése. Kocséri la-
kosok voltak és a szóban forgó levelezés első világháborús tábori 
posta. Érdeklődnék, hogy lehet-e tudni élő rokonokról, maradt-e 
fenn utánuk valami?.. 

Aki bármilyen információval szolgálhat, a fent nevezett Úrnak, 
kérjük juttassa el információit a Kocséri Községi Könyvtárba, 
vagy írjon e-mail-t a következő címre: kohir@freemail.hu

Tűzoltóság felhívása
A 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 27. §. (2) bekezdése ér-

telmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének fel-
tételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő beren-
dezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék 
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási 
berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulla-
dékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével 
– bármilyen okból kigyullad.” (3) bekezdés értelmében „Lábon-
álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben ke-
letkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” Mely esetekben a 36.§. 
(2) bekezdés szerint az elsőfokú eljárási jogkört a fővárosi és me-
gyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tft.) 
5. § az alábbiakat írja elő:

(1) A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, 
választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának meg-
felelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megte-
lepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezett-
ség).

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő terme-
léssel kell hasznosítani.

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a 
földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználá-
sáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes haszno-
sítás).

(4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő in-
gatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az 
ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

Amennyiben a Tft.-ben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Ka-
tasztrófavédelmi Hatóság a szükséges intézkedéseket meg fog-
ja tenni. Szükség esetén a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglal-
kozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 
7.) Korm. rendelet. 7. § (1) bekezdés és az 1. melléklet 42. sora 
alapján az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség saját hatáskörben dönt a tűzvédelmi bírság kiszabásáról a 
szabadtéri tüzek megelőzése céljából.

Tóth László tű őrnagy
kirendeltség vezető

Születésnapi köszöntő
Csontos József 2013. február 23-án ünnepelte 90. születésnapját. 

E szép napon köszöntötte családja és Polgármester Úr. Jókívánsá-
ga mellett átadta a Miniszterelnök Úr által küldött emléklapot is.

Karate verseny
2013. február 16-án a Kocséri karate club és a Szentkirályi karate 

club részt vett a Kecskeméten rendezésre kerülő Sankhudo kupán.
A Kocséri karatésok elég jó eredményeket értek el, amire büsz-

kék vagyunk.
Tóth Marcell (9 

éves) a korcsoport-
jában-súlycsoportjá-
ban ARANY érmet 
nyert! Ezt követő-
en a korcsoportjá-
ban összevonva az 
aranyérmesek nagy 
küzdelem árán, meg-
versenyeztek a szu-
perkupáért, amit szintén Tóth Marcell nyert meg. A szuperkupa 
megszerzésével kiváló teljesítményt nyújtott Marci!

Tóth Adrián (12 
éves) korcsoportban-
súlycsoport 2. helye-
zést ért el.

Szelei Alex (12 éves) 
korcsoportban-súly-
csoport 3. helyezést ért 
el.

A siker nagy volt, 
mivel meghívást kaptunk az Olaszországi Verona városában már-
cius utolsó hetében megrendezésre kerülő karate világbajnokság-
ra. Megtiszteltetés, 
hogy a Szentkirályi 
és Kocséri Club meg-
hívást kapott e nemes 
versenyre, de sajnos a 
jelen gazdasági hely-
zetet figyelembe vé-
ve nem tudunk eleget 
tenne ezen meghívás-
nak. Reméljük, hogy a 
jövőben tudjuk majd teljesíteni az ilyen kihívásokat!

További sok sikert kívánok a jövőbeni versenyekhez! 
Marsa Ferenc Kocséri karate club vezetője
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A Kocséri Vadásztársaság a hagyományos természetvédelmi 
napot április közepén rendezi meg.

VADÁSZVACSORA
A Kocséri Vadász-

társaság elnöke Pap 
Ferenc 2013. febru-
ár 16-án megnyi-
totta és köszöntötte 
a 10. jubileumi va-
dászvacsorán részt-
vevőket. A vendégek 
a vadászokkal együtt 
felállva tisztelegtek 
és énekelték el a va-
dászhimnuszt.

A köszöntő sza-
vak után a Csicsergő 
Néptánc csoport Kis 
Orsolya vezetésével vidám műsorral teremtette meg a hangulatot 
a mulatsághoz. A vacsorát a tiszakécskei Fazekas vendéglő szol-
gálta fel. 

A jó hangulatról egész éjszaka a ParáDIA zenekar gondoskodott
Köszönjük a támogatást, a tombolatárgyakat, amellyel hozzájá-

rultak  a bál sikeres megrendezéséhez. 
Vadásztársaság Intéző Bizottság

Tisztelt Gazdálkodók!
2013. január 1-től változott az őstermelői igazolványok kezelésé-

nek szabályozási rendszere.
Újítani csak a 2009. január 1. után kiadott őstermelői igazolvá-

nyokat lehet, maximum 2 évre, azaz 2014. december 31-ig (ennek 
az újítási költsége 2.000 Ft). Ezen időpont előtti dátummal kiadott 
igazolványokat cserélni kell és maximum 3 évre, azaz 2015. dec-
ember 31-ig tudjuk kiadni (költség 4.000 Ft).

Fontos tudniuk a gazdálkodóknak, hogy hozzák magukkal a 
ténylegesen használt földterületeik helyrajzi számait és a pontos 
területet, mivel a régi rendszer már annyira elavult, hogy nem fe-
di a valós adattartalmat.

Az őstermelői igazolvány visszamenőleg január 1-től csak abban 
az esetben érvényes, ha március 20-ig behozzák a termelők és hi-
telesíttetik.

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, hogy 2013. január 1-től 
megváltozott a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének szabálya is, 
melynek során már csak elektronikus úton a NAV honlapján ta-
lálható BEV-J04 nyomtatványon lehet beadni. Ezt mindenki saját 
maga, vagy könyvelője által teheti meg. Mellékletként postán sem 
földhasználati lapot, sem a gázolaj számlákat nem kell beküldeni.

2013. január 1. dátummal változott a földhasználati nyilvántar-
tás szabálya is, melynek során minden földhasználónak, ha nem 
csak használó, hanem tulajdonosa is a földnek függetlenül attól, 
hogy mekkora a terület az 1 ha alatti zártkerteket is be kell jelente-
ni március 31-ig az illetékes Járási Földhivatalhoz.

Varga Balázs - Területi vezető falugazdász

Varga Balázs – területi vezető falugazdász
ügyfélfogadási rendje:

minden héten csütörtökön 14-16 óra között a
Községi Könyvtárban (Kocsér, Kossuth L. u. 16.)

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
A földhasználati nyilvántartás teljes kö-

rűvé tétele érdekében a Magyar Ország-
gyűlés döntése alapján módosult a termő-
földről szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. 
január 1-ével hatályba lépett rendelkezés 
értelmében már nem kizárólag az 1 hek-
tárt meghaladó termőföldterületet haszná-
ló, hanem 

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ 
KÖTELES BEJELENTENI A HASZNÁLA-
TÁT a területileg illetékes járási földhiva-
talnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, 
aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik 
és annak használatát nem engedte át más 
személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap be-
szerezhető a földhivataloknál, vagy letölt-
hető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a 
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mér-

téke a termőföld ingatlan-nyilvántartás 
szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, 
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köz-
tartozás minimális összegénél. 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tör-
vény és a földhasználati nyilvántartás rész-
letes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) 
Korm. rendelet változása következtében 
valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (to-
vábbiakban: járási földhivatalnál) regiszt-
rált földhasználó köteles bejelenteni:
a)  magánszemély földhasználó esetében 

a személyi azonosítóját (személyi szá-
mát) és az állampolgárságát,

b)  gazdálkodó szervezet földhasználó ese-
tében pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. április 30-ig az 
illetékes járási földhivatalhoz be kell nyúj-
tani magánszemély földhasználó ese-
tében a személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány másolatát, gaz-

dálkodó szervezet földhasználó esetében 
a statisztikai azonosítót.

Amennyiben a földhasználó családi gaz-
dálkodónak minősül, a Korm. rendelet 
alapján a családi gazdaság nyilvántartási 
számát is be kell jelenteni, valamint szük-
séges annak megjelölése, hogy a föld-
terület a családi gazdasághoz tartozik. 
(Az a földrészlet tartozik a családi gazda-
sághoz, amelyet a megyei Kormányhiva-
tal Földművelésügyi Igazgatósága a családi 
gazdaság használatába regisztrálta.)

A földhasználati azonosító adatközlési adat-
lap beszerezhető a földhivataloknál, vagy le-
tölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó 
földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, 
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható 
köztartozás minimális összegénél. 
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Megjelentek a Civil Szervezetek szakmai programjaira 
benyújtható pályázatok, mintegy egymilliárd forint értékben

Beadási határidő mindegyik kategóriában: 
március 25. (kizárólag elektronikus formá-
ban az eper rendszeren keresztül) bővebb 
információ: civil.kormany.hu

NEA 2013. – Közösségi környezet kollé-
gium szakmai kiírása
Keretösszeg: 190.632.000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 250.000  Ft-
tól 3.000.000  Ft-ig (határon túli szer-
vezettel konzorciumban: 300.000  Ft-tól 
3.000.000 Ft-ig)
1. A pályázat célja
A pályázat célja a kulturális tevékenység, 
közművelődés, tudomány és kutatás, ha-
gyományápolás, audio- és telekommuni-
káció, informatika, elektronikus hírközlés, 
szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, 
társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, 
a település és közösségfejlesztés területén 
működő civil szervezetek szakmai prog-
ramjának támogatása.
2. A támogatható tevékenységek
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és határon túli rendez-
vények támogatása (különös tekintettel 
a helyi közösségek megerősítését, hagyo-
mányainak bemutatását szolgáló szakmai 
program(ok)ra; határon túli civil szerve-
zettel együttműködésben csak erre a tevé-
kenységre adható be pályázat); 
II. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet 
elősegítő tevékenység és intézmények tá-
mogatása (különös tekintettel a közösségi 
színteret fenntartó, illetve működtető szer-
vezetek közösségfejlesztő tevékenységére); 
III. civil szférát bemutató kiadványok, 
elektronikus és írott szakmai sajtó támoga-
tása (különös tekintettel a helyi közösségek 
tevékenységét bemutató és támogató szak-
mai program(ok)ra).

NEA 2013. – Mobilitás és alkalmazkodás 
kollégium szakmai kiírása
Keretösszeg: 190.632.000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 250.000  Ft-
tól 3.000.000  Ft-ig (határon túli szer-
vezettel konzorciumban: 250.000  Ft-tól 
3.000.000 Ft-ig)
1. A pályázat célja
A pályázat célja az élet és vagyonbiztonság, 
a közbiztonság, polgári védelem, önkén-
tes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, 
közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfi-

ak esélyegyenlőségének védelme területén 
működő civil szervezetek szakmai prog-
ramjának támogatása.
2. Támogatható tevékenységek
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és határon túli rendezvé-
nyek támogatása (határon túli civil szerve-
zettel együttműködésben is benyújtható);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a ma-
gyarországi civil szervezetek jelenlétének 
biztosítása, hazai és határon túli rendez-
vényeken, fesztiválokon történő részvétel 
támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz tá-
mogatás biztosítása, európai integrációt 
elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevé-
kenységek támogatása.

NEA 2013. – Nemzeti összetartozás kol-
légium szakmai kiírása
Keretösszeg: 190.632.000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 250.000  Ft-
tól 3.000.000  Ft-ig (határon túli szer-
vezettel konzorciumban: 250.000  Ft-tól 
6.000.000 Ft-ig)
1. A pályázat célja
A Kárpát-medencei együttműködés, mint 
a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
nemzetközi tevékenység és az európai in-
tegráció elősegítése, továbbá a Magyar-
országon élő nemzetiségek, valamint az 
emberi és állampolgári jogok védelme te-
rületén működő civil szervezetek szakmai 
programjának támogatása.
2. A támogatható tevékenységek
A Civil tv. 56 § (1) bekezdésében megfo-
galmazott célokkal azonosulva a Kollégi-
um az alábbi tevékenységeket támogatja:
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és határon túli rendezvé-
nyek támogatása (a Civil tv. 56. § (4) bekez-
dés szerinti együttesen beadott pályázatra 
kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);
II. nemzetközi civil kapcsolatokban a ma-
gyarországi civil szervezetek jelenlétének 
biztosítása, hazai és határon túli rendez-
vényeken, fesztiválokon történő részvétel 
támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz tá-
mogatás biztosítása, európai integrációt 
elősegítő programok támogatása;
III. civil szférával kapcsolatos tudományos 
kutatások, monitoring tevékenységek és 
nyilvántartási feladatok támogatása.

NEA 2013. – Társadalmi felelősségválla-
lás kollégium szakmai kiírása

Keretösszeg: 190.632.000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 250.000  Ft-
tól 3.000.000 Ft-ig
1. A pályázat célja
A támogatás alapvető célja valós társadalmi 
problémák megszüntetésére, mérséklésére 
törekvő tevékenységek támogatása. A bírá-
lat során előnyben részesül azon pályázatok 
támogatása, amelyek az alábbi kritériumok 
közül legalább egynek megfelelnek:
– helyi problémára reagálnak, az eredmény 
fenntarthatóságát biztosítják, önkéntese-
ket vonnak be, új célcsoportokat érnek el,  
a projekt megvalósításához más szektort is 
bevonnak.
A pályázatban részletesen kérjük bemutat-
ni a következőket: 
– a pályázat mely valós társadalmi problémá-
ra, igényre ad választ; a támogatandó célkitű-
zést; a célkitűzés megvalósítási tervét; várha-
tó eredményeket; költségterv indoklását
2. Támogatható tevékenységek
Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanács-
adó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esély-
egyenlőséget és akadálymentességet elősegítő 
tevékenység és intézmények támogatása.

NEA 2013. – Új nemzedékek jövőjéért 
kollégium szakmai kiírása
Keretösszeg: 190.632.000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 250.000  Ft-
tól 3.000.000  Ft-ig (határon túli szer-
vezettel konzorciumban: 250.000  Ft-tól 
3.000.000 Ft-ig)
1. A pályázat célja
A pályázat célja a nevelés és oktatás, képes-
ségfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekkép-
viselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egész-
ségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, 
egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ká-
bítószer-megelőzés, természet- és környe-
zetvédelem területén működő civil szerve-
zetek szakmai programjának támogatása.
2. A támogatható tevékenységek
Minden olyan tevékenység, amely az alábbi 
célok közül legalább egyet megvalósít: 
I. civil szervezeteket érintő évfordulók, 
fesztiválok, hazai és határon túli rendezvé-
nyek megrendezése;
II. civil szférával kapcsolatos tudományos 
kutatások, monitoring tevékenység és nyil-
vántartási feladatok;
III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illet-
ve esélyegyenlőséget és akadálymentessé-
get elősegítő tevékenység és intézmények 
támogatása.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatására
A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV

Az NFA-ból (Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap) – 10 milliárd Ft támogatási ke-
retösszeg áll a pályázók rendelkezésé-
re. Ebből 700-800 KKV-nál (mikro, kis 
és középvállalkozás) 5200 új munka-
hely létesíthető, továbbá legalább tíz-
ezer már meglévő munkahely megőr-
zése segíthető. A pályázat alapján csak 
induló beruházás támogatható. 

A pályázat célja: a helyi gazdaság meg-
erősítése, a KKV-k fejlődésének, gaz-
daságban betöltött szerepük, piaci 
pozícióik bővítése, új munkahelyek lét-
rehozását eredményező beruházások 
támogatása; a vállalkozások számá-
ra többlettámogatás biztosítása a gaz-
dasági, társadalmi és munkaerőpiaci 
szempontból kedvezőtlen helyzetű te-
rületfejlesztési-statisztikai kistérségek-
ben, településeken. 

A pályázók köre: Magyarországon 
bejegyzett gazdasági társaságok, szö-
vetkezetek, külföldi cégek bejegyzett 
képviseletei, telephelyei, egyéni vállal-
kozók és az egyéni cégek.

Nem nyújtható támogatás:
•  halászati és akvakultúra tevékenysé-

get szolgáló beruházásokhoz, továb-
bá halászati termékek feldolgozását 
és forgalmazását szolgáló beruházás-
hoz,

•  mezőgazdasági termékek elsődleges 
termeléséhez (az Annex 1 listán sze-
replő termékek,

•  mezőgazdasági termékek feldolgozá-
sához

Pályázni csak olyan beruházással lehet 
bármely településből, amely esetében a 
pályázó:
•  beruházásban érintett telephelye a 

cégnyilvántartásban, egyéni vállal-
kozók esetében az egyéni vállalkozók 
egységes nyilvántartásában/vállalko-
zói igazolványban telephelyként be-

jegyezve szerepel (lezárt teljes üzleti 
év nem szükséges feltétel, tehát kez-
dő, induló vállalkozás is pályázhat, 
amennyiben nyilvántartott vállalko-
zás), 

•  beruházása eredményeként tervezett 
új, vagy bővítésre kerülő tevékenység 
a tevékenységei között szerepel,

•  a beruházást legkésőbb 2013. nov-
ember 30-ig befejezi; és a támogatás 
kifizetésére vonatkozó elszámolását 
benyújtja (ez a feltétel új épület, épü-
letrész építésére vonatkozóan is érvé-
nyes), 

•  a beruházásban érintett telephelyen 
legalább 2 fő, teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló szá-
mára létesít új munkahelyet 

•  építési beruházás esetén rendelkezik 
a beruházáshoz szükséges elvi ható-
sági engedélyekkel (a jogerős ható-
sági engedély a hatósági szerződés 
megkötésének feltétele),

•  üzleti tervében kellően alátámasztja a 
stabil piaci háttér meglétét, a tervezett 
foglalkoztatás megalapozottságát, a 
beruházás finanszírozási hátterét,

•  meggyőzően bemutatja a tervezett te-
vékenység során bevezetésre kerülő 
technika, technológia korszerűségét, 
a szolgáltatás hasznosságát,

•  a beruházással létrehozott kapaci-
tásokat, szolgáltatásokat az eredeti 
foglalkoztatási célnak megfelelően a 
beruházás befejezésétől (üzembe he-
lyezés időpontjától) számított 3 évig 
– folyamatosan fenntartja és működ-
teti az érintett régióban. 

•  a beruházás befejezését követő 90 na-
pon belül a tervezett teljes létszám-
bővítést megvalósítja a fejlesztéssel 
érintett telephelyen,

•  a tervezett létszámbővítés megvaló-
sítását követően 2 éves folyamatos 
foglalkoztatási kötelezettséget vál-
lal (éves átlagos statisztikai állományi 
létszámát megtartva). 

•  a beruházás nettó – ÁFA visszaigény-
lési jogosultsággal nem rendelkező 
pályázó esetében bruttó – bekerülé-

si költségének legalább 25%-át saját 
forrásból biztosítja, amelybe az ál-
lamháztartás alrendszereiből nyújtott 
támogatás nem számítható be,

Elszámolható költségek: 
•  kizárólag új műszaki berendezések, 

gépek, egyéb berendezések, felszere-
lések beszerzése

•  az immateriális javak közül a talál-
mány, a szabadalom, a licenc és a 
know-how,

•  új épület, épületrész felépítésével kap-
csolatos építési költségek,

•  az építéshez kapcsolódó, vonatko-
zó hálózatfejlesztési hozzájárulások 
költségei

A támogatás mértéke: 
Nem regisztrált álláskereső személy 
esetén, új munkahelyenként 1,5 mil-
lió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő 
támogatásokra lehet pályázni, külön-
külön, illetve halmozottan:
a)  amennyiben a beruházás hátrányos 

helyzetű kistérségben, településen 
valósul meg, új munkahelyenként 
200 ezer Ft, vagy

b)  amennyiben a beruházás a leghát-
rányosabb helyzetű kistérségben, 
továbbá a leghátrányosabb helyze-
tű kistérségekkel azonos elbánás-
ban részesített településen valósul 
meg, új munkahelyenként 300 ezer 
Ft,

c)  amennyiben a beruházás befejezé-
sét követően a munkaügyi kiren-
deltségeken nyilvántartásban lévő 
kiközvetített álláskeresők foglal-
koztatására vállalkozik a pályázó, új 
munkahelyenként 500 ezer Ft,

d)  amennyiben a c) pontban megha-
tározott álláskeresők közül a helyi 
cigány kisebbségi önkormányzat, 
ennek hiányában a roma érdekkép-
viseleti vagy a roma civil szervezet 
vagy az etnikai szószóló ajánlására 
a pályázó roma munkavállaló fog-
lalkoztatását vállalja, új munkahe-
lyenként 300 ezer Ft
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A pályázatban szereplő beruházási pro-
jekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hát-
rányos helyzetű kistérségekben, telepü-
léseken, szabad vállalkozási zónákban 
megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 
240 millió Ft támogatás igényelhe-
tő. A projektenkénti támogatás össze-
ge a legalább 250 új munkahelyet – a 
szabad vállalkozási zónákból, leghát-
rányosabb helyzetű településekből pá-
lyázóknál 150 új munkahelyet – ered-

ményező beruházás esetén legfeljebb 
további 100 millió Ft-tal növelhető. 

Támogatási intenzitás mértéke régión-
ként eltérő:
•  Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 

Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezé-
si-statisztikai régiókban 50%,

•  Közép-Dunántúl tervezési-statiszti-
kai régióban 40%,

•  Nyugat-Dunántúl tervezési-statiszti-
kai régióban és Pest megyében 30%,

•  Budapesten 10%.

A fenti területi besorolás szerinti tá-
mogatási intenzitások a mikro-, kis-
vállalkozások beruházásai esetében 20 
százalékponttal, a középvállalkozások-
nál 10 százalékponttal növekednek.

Bővebb információ: www.munka.hu, 
Ceglédi Munkaügyi Kirendeltség

Pályázat beadási határideje: április 5.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem 
mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó 

támogatások részletes feltételeiről
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 35/2013. (II.5.) számú KÖZLEMÉNYE

Támogatás az ügyfél (őstermelő, vagy 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlő-
désük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerinti mikro vállal-
kozás, amely mezőgazdasági tevé-
kenységet folytat) által bejelentett vagy 
tervezett, nem mezőgazdasági tevé-
kenységének megvalósítására vehe-
tő igénybe, úgy hogy a tervezett tevé-
kenységnek legkésőbb az első kifizetési 
kérelem benyújtásakor szerepelnie kell 
az ügyfél adóhatósághoz bejelentett te-
vékenységei között. 

A támogatás igénybevételére jogo-
sult az az ügyfél, akinek 2011. évben 
a mezőgazdasági tevékenységéből 
származó árbevétele a teljes árbevé-
telének 50%-át meghaladta, és az éves 
nettó árbevétele vagy a mérlegfőössze-
ge legfeljebb 2 millió eurónak megfele-
lő forintösszeg.

Támogatható tevékenységek köre:
Szálláshelyfejlesztés, valamint turisz-
tikai szolgáltatásfejlesztés általános 
követelményei: 
Az ügyfél az alábbi turisztikai szállás-
helyfejlesztéseket kizárólag gazdaságon 
belül, mezőgazdasági tevékenységéhez, 
a mezőgazdasági tevékenységéhez kap-
csolódó földterületéhez és mezőgazda-
sági hasznosítású épületeihez kapcso-
lódóan valósíthatja meg: 
a)  a szálláshely-szolgáltatási tevékeny-

ség: falusi szálláshely és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, már 
működő falusi szálláshelyek bővíté-
se, korszerűsítése, akadálymentesí-
tése, szolgáltatásaik fejlesztése (falu-
si szálláshely); 

b)  a 239/2009. (X. 20.) Korm. rende-
let 2. § h) pontja szerinti egyéb szál-
láshely és kapcsolódó szolgáltatások 
kialakításához, már működő egyéb 
szálláshely és kapcsolódó szolgál-
tatások kialakításához, már mű-
ködő egyéb szálláshelyek bővítése, 
korszerűsítése, akadálymentesíté-
se, szolgáltatásaik fejlesztése (egyéb 
szálláshely); 

c)  a vidéki térségekben gyermek- és if-
júsági turizmushoz kapcsolódó mi-
nőségi szálláshelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakítása, már mű-
ködő szálláshelyek bővítése, kor-
szerűsítése, akadálymentesítése, 
szolgáltatásainak fejlesztése (gyer-
mek- és ifjúsági turizmushoz kap-
csolódó szálláshely). 

Az ügyfél a szálláshelyhez nem kötő-
dő turisztikai szolgáltatásfejlesztések 
közül az alábbiakhoz kapcsolódó épü-
let, építmény kialakítását, bővítését, át-
alakítását és eszközrendszer fejlesztését 
valósíthatja meg: 

a)  agroturisztikai szolgáltató tevékenység, 
b) lovas turisztikai szolgáltatás, 

c) vadászturizmus, 
d) erdei turizmus, 
e) horgászturizmus, 
f) vízi turizmus, 
g) bortorizmus

Falusi, egyéb, valamint gyermek- 
és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó 
szálláshelyfejlesztésre vonatkozó kö-
zös feltételrendszer 
A támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában a fejlesztéssel érintett 
szálláshely helyrajzi számához tartozó 
telek alapterületének nagysága új falu-
si szálláshely, egyéb szálláshely és tele-
pített sátortábor kialakítása esetén leg-
alább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági 
tábor, turistaház kialakítása esetén leg-
alább 2000 m2 legyen. 

Az igényelhető támogatás intenzitása: 
hátrányos helyzetű területen megva-
lósuló fejlesztés esetén az összes elszá-
molható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 
millió forint; 
egyéb területen megvalósuló fejlesztés 
esetén az összes elszámolható kiadás 
60%-a, de legfeljebb 35 millió forint. 

A benyújtás ideje: 
2013. február 15. 8:00 – 2013. július 2. 
Benyújtás módja: elektronikusan
Bővebb információ: www.mvh.gov.hu/
közlemények

Dávid Krisztina



18 Kocséri Híradó

Húsvéti szokások és hagyományok
A húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztények számára, 
ennek köszönhetően Magyarországon is számos szokás, hagyo-
mány alakult ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban. Húsvét va-

sárnap inkább az egyházi szertartásokhoz szorosabban kötődő 
szokások és hiedelmek dominálnak, az ünnep másodnapján pe-
dig a népszokásoké és a családi vendégségeké a főszerep.

A húsvét, mint egyházi ünnep
Húsvét Magyarországon az év egyik leg-

fontosabb vallási ünnepe, amely alkalmá-
val Jézus Krisztus feltámadására emlé-
keznek meg. Ennek tiszteletére szerte az 
országban szentmiséket és istentisztelete-
ket tartanak, melyek általában körmenet-
tel zárulnak.

A húsvéti ünnepkör a farsang utá-
ni negyvennapos nagyböjttel kezdődik, 
amelynek mélypontja a nagypéntek, Jézus 
szenvedéseinek és kereszthalálának az em-
léknapja. 
Locsolkodás és tojásfestés

Húsvéthétfő a magyarok lakta területe-
ken a locsolkodás napja. A szokás eredete 
a régi időkbe nyúlik vissza, alapja pedig a 
víz megtisztító és megújító erejében gyö-
kerezik, modern formában pedig a mai na-
pig megmaradt. Vidéken több helyen még 
napjainkban is kútvízzel locsolják a lányo-
kat, a városokban azonban különféle kölni-

vizekkel helyettesítették ezt. 
A locsolás után a fiúk a régi időkben to-

jást, szalonnát vagy festett tojást kaptak 
cserébe. Ezeket a vörös vagy lila hagyma 
héja, vörös káposzta vagy a zöld dió levé-
nek segítségével festették különböző színű-
re. Napjainkban a lányok és az asszonyok 
a férfiakat a locsolás napján vendégül lát-
ják, különféle ételekkel, kaláccsal és italok-
kal kínálják. 

Beszélgetve a régi húsvéti ételekről a 
Gondozási Központban működő Idősek 
Klubjában Bárány Istvánné – Ica néni-
vel, Horkai Istvánné – Erzsike nénivel és 
Gyöngyi Mihályné – Rózsika nénivel, 
akik szívesen megosztották velünk a 
régi idők ünnepi menüjét.  
Nagypéntek: főtt tojás, aszalt almale-
ves, mákos guba.
Nagyszombat: kocsonya (egy titka 
van, hogy lassú tűzön kell főzni), fo-
nott kalács, kelt rétes.

Húsvétvasárnap: frissen vágott tyúk, mely-
ből készült tyúkhúsleves és pörkölt burgo-
nyával.
Húsvéthétfő: itt már az asszonyok nem főz-
tek, várták a locsolkodókat. Kocsonyával 
és fonott kaláccsal kínálták őket. 

A locsolkodást 
hagyományosan 
különböző ver-
sikék és mon-
dókák kísérik, 
amelyek igen 
vá l tozato -
sak.

EZ+AZ
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JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden és 
csütörtökön 9-15 óráig
telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs falugazdász további intéz-
kedésig a Nagykőrös, Szabadság tér 4. 
szám alatti Területi Irodában érhető el. 
Tel.: 06-06/53-550-375

Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491

Orvosi ügyelet hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő 06-53/359-040 
dr. Rozsnyói Ferenc 06-53/359-011 (lakás)
 Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. 
hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 
06-53/350-377, 104

Fogorvos: Dr. Mátai Sándor
 Rendelési idő: hétfő 14-19 óra;  
szerda: 9-14 óra; csütörtök 10-16 óra 
Bejelentkezés rendelési időben a 
06-20/358-7560-as telefonszámon.

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

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

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

06-70/611-2320
Polgárőrség (Kocsér) tel.: 06-20/456-5084
Volánbusz információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/350-993, 06-53/351-335
MÁV információ (Nagykőrös)

tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés 

tel.: 06-76/540-291 Forródrót: 1289
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 Horváth Jánosné, a Népkör elnöke.

Kocséri Nyugdíjas Egyesületet 
Péntekenként (minden hónap 

2. és 4. péntekén) Elnök: Csányi Rudolf
A klubok nyitottak, minden 

érdeklődőt szeretettel fogadnak!

Közjegyző: Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429

Félfogadás: Hétfő 14-16; 
Kedd 830-1130; 14-16; Szerda 14-16

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 13.00 órától 18.00 óráig
Kedd:  Z Á R V A 
Szerda:  8.00 órától 15.00 óráig
Csütörtök:  Z Á R V A 
Péntek:  8.00 órától 12.00 óráig
Telefon:  06-53/550-360

Cím:  Nagykőrös, Szabadság tér 4.

A Községi Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;

Kedd 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00; 

Csütörtök 9.00-12.00,  13.00-16.00;
Péntek 15.00-18.00

Internetezési lehetőség  
a teljes nyitva tartási időben.

KATOLIKUS HÍREK

Szentmisék időpontja: 
- szerdánként reggel 8 óra
- vasárnap délelőtt 11 óra

Oktatás:
-  Bérmálási oktatás 16 évet betöltöttek-

nek, szombatonként 19 órakor a plébá-
nián 

-  Elsőáldozási oktatás minden héten 
szerdán 16 órakor a plébánián 

Március 22-én pénteken 16 órakor bűnbánati liturgia kereszt-
út – gyóntatás, betegek kenetének kiszolgálása a Kocséri Római 
Katolikus Templomban. 

Nagyheti miserend: 
- március 28. nagycsütörtök  16 óra 
- március 29. nagypéntek  16 óra
- március 30. nagyszombat  17 óra
- március 31. Húsvét  11 óra
- április 1. Húsvét hétfő  11 óra

A temetés lehetőség szerint szerda délelőtt 10 óra, szentmise az el-
hunytért következő vasárnap (indokolt esetben eltérés lehet).
Szentmise szándékokat lehet íratni irodai időben a plébánián.

Köszönjük a hívek adományát 
és továbbra is várjuk szíves felajánlásaikat.

Emlékezünk
Törőcsik László halálának 

7. évfordulójára

„Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig, nem jutottak to-
vább csak a közepéig. Beleszólt a végzet ebbe a mesébe, mikor 
legszebb volt, akkor hagyták félbe. Lehunytad a szemed, csend-
ben elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Most 
állunk a sírodnál némán, nem tudjuk elmondani, hogy hiányod 
mennyire fáj. Mert hogy egy szerető férj, édesapa mekkora kincs, 
csak az tudja akinek már nincs. S, ha majd mi is elindulunk ar-
ra az útra, gyere elénk, hogy találkozzunk újra!” 

Az életed ajándék volt, és egyre erősödő szeretet maradt utánad. 

Szeretettel gondolunk Rád!
Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti családi ház, 
bútorok, boroshordók, hat fiókos fagyasztó. Érd.: Kocsér, 
Szabadság u. 61. Tel.: 06-53/359-246

Kacsa, liba,bronzpulyka továbbtenyésztésre és egy másfél 
éves bak kecske eladó. Tel.: 53/715-182.

Eladó Nagykőrös, Várkonyi u. 9. sz. alatti családi ház. 2 
szoba, konyha, spájz, előszoba, fürdőszoba. Ugyanitt eladó 
4 részes szekrénysor, összecsukható franciaágy 2 fotellal. 
Érd.: 06-20/378-4889, 06-20/920-9633

Kocséron Szabadság u. 51. sz. alatti 3 és fél szobás 
összkomfortos ház eladó. Érd.: 06-53/359-332

Kocsér külterületén szántó és legelő van eladó. Érd.: 06-
53/359-201

Eladó 2 db szőlőprés, 1 db szőlődaráló, 1 db 220-as kör-
fűrész, 1 db egy személye ágyneműtartós rekamié, 1 db 3 
ajtós ruhásszekrény Érd.: Kocsér, Zrínyi u. 6. tel.: 06-
20/456-4250 az esti órákban

Telek eladó az Ady Endre utcában (kb. 6500 m2). Érd.: 
Táncsics M. u. 3. tel.: 06-53/359-290

Eladó 2 db szekrény (akasztós, polcos), 1 db tükör. Érd.: 
06-53/359-401

Építési telek eladó a Szabadság úton. Irányár: 180.000 Ft 
Tel.: 06-20/446-2052, 06-30/606-2293, 06-53/352-069

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68. vagy 
70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157

Kocsér központjában három szobás ház mellék épüle-
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 06-
53/353-936, 06-20/350-4631-es telefon szá mon lehet az 
esti órákban.

Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari 
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 06-70/538-
1691

Kertfenntartást, kertészkedést vállalok. Tel.: 70/283-6019

Eladó többfunkciós ARNOLD GOLD kondi gép 140 kg súly-
lyal franciarúddal. Irányár: 98 000 Ft. Érd.: 20/446-2052 
vagy 30/606-2293

Nagykőrös külterületén tanya eladó. Lakó- és mel lék-
épületekkel, ipari árammal, 3 fúrott kúttal, 4316 m2 földte-
rülettel. Gazdálkodásra és művelésre alkalmas. Érd.: 06-
20/318-36-73

Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel vagy 
bácsival. Érd.: 06-30/377-6891

100 m2-es családi ház eladó Kocsér központjában felújított 
állapotban. Parkosított kerttel, gyü mölcs fákkal, garázzsal. 
Irányár: 5,5 millió Ft Érd.: 06-20/375-44-40

Általános iskolások korrepetálását vállalom bármely tan-
tárgyból, szakközépiskolásokat matematikából. Érd.: 06-
20/587-0445

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000 Ft 
Tel.: 06-20/369-3687

Patent, farmer gomb, szegecs felrakást vállalok. Érd.: 
Kocsér, Arany J. u. 4. 10-14 óráig

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, összkomfortos 
családi ház nagy melléképülettel, vezetékes vízzel, fúrott 
kúttal eladó. Érd.: 06-53/359-401

Kocsér, Zrínyi u. 22. szám alatti kertes családi ház eladó. 
Érd.:  06/53/359-028, vagy 06/20/279-6150

Üzlethelyiséggel ház eladó vagy kiadó a Szabadság u. 43. 
sz. alatt. Tel.: 30-469-0912

Birkás-ház a központban, a Kossuth Lajos u. 7. szám alatt 
eladó! Tel.: 06-20-454-5400 vagy 76-411-556 

Eladók: férfi és női ruhák, bútorok, lakásfelszerelési tár-
gyak. Mosógép, fűnyíró, ruhaszárító, gáztűzhely palackkal, 
televízió. Tollpárna, plédek, ágynemű-garnitúrák, nyári ta-
karók. Érd.: Kocsér, Széchenyi u. 53. Tel.: 53-359-250

Keszthely – üdülési jog eladó. Érd.: 06-30/981-0279 

Összkomfortos ház eladó Kocséron a Szabadság u. 43. 
szám alatt. Irányár: 3,5 millió Ft. Érdeklődni lehet: 06-30-
469-0912

Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, köz-
ponti fűtéses – gázkazános és fatüzeléses kazános csalá-
di ház, sok melléképülettel, garázzsal, 2 db fúrott kúttal, 
450 négyszögöl telekkel eladó. Nagykőrösi vagy kecske-
méti panellakás csere is érdekel. Ugyanitt gáz Siesta 
kályha, 2 db babakocsi (egy mély, egy sport,) összesen 
5.000 Ft-ért, áramfejlesztő eladó. Érd.: 06-20-515-7975

4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca végén. 
Érd.: 06-53/715-165

Családi ház eladó a Kinizsi u. 33. sz. alatt. Érd.: 06-
20/2062-409

39 éves, független férfi tartós kapcsolatra keres 27 és 34 
év közötti egyedülálló hölgyet. „Vissza a gyökerekhez.” 
Tel.: 06-20-484-4001

Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen 
eladó. Irányár: 50 Ft/db. Ugyanitt fajtiszta magyar vizsla 
kiskutyák eladók. Érdeklődni: 06/20/453-5485

Eladó 4,8 millió Ft-ért 4 szobás, 116 m²-es családi ház – 
volt régi Posta épülete – a Szabadság utca 51. sz. alatt. 
772 nm telekkel, pincével, garázzsal; víz, gáz, villany bent 
van. Érd.: 06-30-485-0796.

220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló eladó. 
Tel.: 53-358-110

Kocséron a Rákóczi utcában ház eladó nagy földterülettel 
együtt. Érd.: 06-20/773-8516; 06-53/359-214; 06-
53/359-319

Rántani való fehér hús hibrid csirke (kb. 2,5 kg) megren-
delhető 2013. április közepére. Felpucolva is. Érd: Czeczon 
István Kocsér, Árpád u. 2/A. Tel: 20/3627-702

Eladó ház Kocséron a Vörösmarty u. 17. szám alatt. 3 
szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, nagy kamra, kamra, 2 
ól és nagy kert. Víz, gáz, telefon van. Irányár: 4 millió Ft. 
Érd.: 06-53/359-269; 06-20/412-3383

Eladó Kocsér, Kinizsi u. 16. sz. alatti családi ház. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon: 06-20/323-4044 
vagy 06-20/493-9247

Eladó Nagykőrösön a Temetőhegy dűlőben 450 négyszög-
öl zártkert, lakható épülettel (szoba, konyha, fürdőszoba, 
pince). Villany, fúrott kút van. Kocséri csere is lehetséges. 
Tel.: 20/5635-053

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053

Kocséron a Rákóczi utcában ház ELADÓ nagy kerttel, víz, 
gáz bent van. Érd: 20/7738-516, 53/359-319, 53/359-
214

Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként átvizsgálni és tisztítani 

kell, ellenkező esetben vízkövesedés,  
fokozott energiafelhasználás és idő előtti 

tönkremenetel várható!

Rendelje meg az átvizsgálást  
és a tisztítást!

Tel.: 53-350-302 vagy 06-30-375-9483

Kocsér központjában, 
„Kati” Élelmiszerbolt mellett lévő 

üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni: 53/552-110 vagy 53/351-580




