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Tündérkerti hírek
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Gondolatok II. János Pál
szentté avatására

90. születésnapját ünnepelte 
Kiss Istvánné – Rózsika néni

Természetjárás

„Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel…”

Tartalom

Dsida Jenő

Pünkösdi várakozás
Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke.

Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 
…Most váratlanul vágyon megvonaglik 
és felzug Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet 
Legyen világosság!…

És ismétlik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 
S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva…

És nagy szavát az Ur – kimondja!

Eseménynaptár
2014. június 1.  11 óra Keresztelő 

2014. június 6.  16 óra Óvodai tanévzáró és ballagás

2014. június 8.  11 óra 
Pünkösdvasárnap  Elsőáldozás

2014. június 9.  11 óra 
Pünkösdhétfő Szentmise 

2014. június 14.  17 óra Iskolai ballagás

2014. június 20.  16 óra Iskolai tanévzáró ünnepség
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VÁLASZTÁS 2014. április 6.
Tisztelt Kocsériak! Kedves Barátaim!

Már biztosan értesültetek a helyi választási eredményekről, arról is, hogy a FIDESZ 60,6%-kal torony magasan győzött Kocséron is!!! A 
fennmaradó 39,4%-on a többi 17 párt osztozott.
Köszönöm mindenkinek, aki elment szavazni, különösen azoknak akik a FIDESZ-re és jelöltjére Földi Lászlóra szavaztak! Ez a nagyará-
nyú győzelem nem jöhetett volna létre, ha a kocsériak nem fognak össze és nem segítenek ilyen sokan a kampányban a siker érdekében. 
Köszönetem a segítőknek!
Köszönöm Kocsér! Hajrá Magyarország! Hajrá Kocsér!

Bodnár András – helyi FIDESZ elnök

Falugyűlés 2014. március 13.
Bodnár András polgármester köszöntötte a meghívott vendége-
ket, dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselőt, Földi László or-
szággyűlési képviselőt, dr. Nyíkos Tamás Antalt a Nagykőrösi Járá-
si Hivatal vezetőjét.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2013. március 1-től Nyársapát 
Község Önkormányzata és Kocsér Község Önkormányzata lét-
rehozta a Közös Önkormányzati Hivatalt. A fenti időponttól dr. 
Bicskei Krisztina jegyző látja el községünkben is a jegyzői felada-
tokat. 
2013. január 1-jétől létrejött a Nagykőrösi Járási Hivatal ahová bi-
zonyos ügycsoportok – főként a szociális ellátás területről – átke-
rültek. A lakosság részére ezen ügyek intézésében keddi napokon 
kijáró ügysegéd tart fogadóórát. 

• Kocsér Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 
2014. évi költségvetési rendeletét 192.700 e/Ft bevételi és ugyan-
ennyi kiadási főösszeggel.

• Tájékoztatta a lakosságot, hogy elmúlt évben pályázott az önkor-
mányzat az ivóvízminőség javításra, 2014. évben a konyha tető-
szerkezetének felújítására és nyílászárók cseréjére.

• A rekultivált szeméttelep megvásárlására egy befektető jelentke-
zett, napelemrendszerrel történő villamosenergiát állítanának elő, 
ehhez szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. 

• Továbbiakban pályázni kíván az Önkormányzat a községben ka-
merarendszer kiépítésére, I. világháborús emlékmű felújítására.

• Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Energiahatékony fűtés 
Kocséron címmel pályázati forrásból megépült hőközponttal való-
sul meg a hivatal, óvoda, és tornacsarnok fűtése. 

Átadta a szót dr. Bicskei Krisztina jegyzőnek, aki tájékoztatta a je-
lenlévőket a 2014. április 6-i országgyűlési képviselő választással, 
továbbá a május 25-i európai parlamenti képviselő választással 
kapcsolatban a választópolgárokat érintő szabályozásról.

Dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselő köszöntötte a lakossá-
got, és nagyra értékelte, hogy a kocséri lakosság aktívan részt vesz 
a köz érdekét szolgáló fórumokon, ünnepségeken.
Elmondta, hogy a 12. számú választókörzetben országgyűlé-
si képviselőként nem lesz jelölt, ezért megköszöni mindenkinek 

az eddig nyújtott segítséget, amelyet ehhez a munkához kapott a 
kocsériaktól.
Mindenkit szeretettel vár az orszságszerte ismert Szent György na-
pi forgatagba Nagykőrösre. A város a vásár megrendezését már 
1697. évtől kezdte, melynek megtartásához ragaszkodik és arra tö-
rekszik, hogy ez a hagyománnyá vált rendezvény ne szűnjön meg 
a jövőben sem. 

Földi László országgyűlési képviselő szintén köszöntötte a lakos-
ságot, és elmondta, hogy az elmúlt 2-3 évben gyakran részt vett az 
ünnepségeken, rendezvényeken. Elmondta, hogy 2013. év a nagy 
változások éve volt. 
A kormány adósságkonszolidációjával megszabadította az adós-
ságtól az önkormányzatokat.
A továbbiakban kormányzati engedély kell, ha az önkormányzat 
nagyobb összegű hitelt akar felvenni. Biztatja a községet és a la-
kosságot, hogy éljenek bátran a pályázati lehetőségekkel a további-
akban is. Ha uniós pályázatra nincs lehetőség, akkor hazai pályá-
zatra kell igényt benyújtani. Lehetőségéhez képest ezeket segíteni 
fogja a jövőben. 

A lakosság részéről Novák Tamásné a tiszakécskei úton történő fa-
kivágás jogosságát kifogásolta.

Tóth Ferenc szóvá tette, hogy a járdákon nehéz közlekedni a fák és 
bokrok miatt. 

Csák Zoltán a nagykőrösi vásártéren való parkolásért történő díj-
fizetést kifogásolta, mivel az osztatlan közös tulajdonú terület, ne-
ki is tulajdona van benne. A parkolási díjra ő nem tart igényt.

Dr. Nyíkos Tamás Antal járási hivatalvezető felajánlja Novák Ta-
másné részére segítségét problémája megoldásában.

Dr. Czira Szabolcs Nagykőrös város polgármestere elmondta, 
hogy próbálta már az önkormányzat megvásárolni ezt a területet, 
de kb. 70 tulajdonos van és így nem egyszerű ennek lebonyolítása, 
de a továbbiakban is arra törekszik, hogy a terület kerüljön önkor-
mányzati tulajdonba.

Bodnár András polgármester megállapította, hogy a lakosság ré-
széről több felvetés, kérdés nem volt, megköszönte a meghívottak 
és a lakosság részvételét és a falugyűlést bezárta.
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NÉPKÖRI HÍREK
2014. március 6-án a Népkör megtartotta nőnapi ünnepségét. A nőnap alkalmából virslivel vendégeltük meg a tagokat. A népkör hölgy 

tagjainak a férfiak egy-egy cserepes virággal kedveskedtek. 

Beszélgetéssel, nótázgatással, mese felolvasással ért véget az estébe nyúló összejövetelünk.
Patonainé Vörös Mária Népkör elnökhelyettese

Ők képviselik Pest megyét
Pest megyében a Fidesz-KDNP képviselőjelölt-
jei nyertek

A megyében 62,6% volt a részvételi arány, ami 
meghaladja az országos átlagot. Mind a 12 vá-
lasztókerületben a Fidesz jelöltjei győztek a hét-
végi országgyűlési választáson.
Pest megyében a nyilvántartott választópolgárok 
száma 955 411 fő. Ez az összes választópolgár (8 
029 836 fő) 11,9 százaléka. 
A megyében található 12 választókerület közül a 
02. számú egyéni választókerületben (Budakeszi) 
volt a legmagasabb részvételi arány: 70,8%, míg 
a 09. számú egyéni választókerületében (Nagyká-
ta) volt a legalacsonyabb: 54,8%.
A 12 vk. mindegyikében a FIDESZ-KDNP egyé-
ni jelöltjei nyertek, az 591 320 leadott érvényes 
szavazatból összesen 265 728 szavazattal, ami az 
érvényes szavazatok 44,94%-a. A győztes képvi-
selők névsora választókerületenként:

PEST 01 Érd Dr. Aradszki András FIDESZ-KDNP

PEST 02 Budakeszi Csenger-Zalán Zsolt FIDESZ-KDNP

PEST 03 Szentendre Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP

PEST 04 Vác Harrach Péter Pál FIDESZ-KDNP

PEST 05 Dunakeszi Dr. Tuzson Bence Balázs FIDESZ-KDNP

PEST 06 Gödöllő Vécsey László József FIDESZ-KDNP

PEST 07 Vecsés Dr. Szűcs Lajos FIDESZ-KDNP

PEST 08 Szigetszentmiklós Bóna Zoltán FIDESZ-KDNP

PEST 09 Nagykáta Czerván György FIDESZ-KDNP

PEST 10 Monor Pogácsás Tibor János FIDESZ-KDNP

PEST 11 Dabas Pánczél Károly FIDESZ-KDNP

PEST 12 Cegléd Földi László FIDESZ-KDNP
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Elismerés

KOCSÉRIAKNAK KOCSÉRIAKRÓL

„Itt megtanultam, hogy egy érintésnek, egy mosolynak, egy kedves 
szónak mekkora nagy tartalma és értéke van.”

Fogalmazta meg hivatásának lényegét Angyalné Czeczon Zsu-
zsanna a Halom TV róla forgatott bemutató kisfilmjében.

Minden évben március 15-e alkalmából ünnepélyes keretek 
közt adják át a Százhalombatta Város Önkormányzata által alapí-
tott elismeréseket, melyek közül a Szociális Munkáért Díjat idén 
Angyalné Czeczon Zsuzsanna vehette át.

Ebből az alkalomból készült az a kisfilm, melyből idéztünk a be-
vezetőben, és ebből az alkalomból kerestük meg – ahogy itthon is-
merik – Czeczon Zsuzsát, hogy megtudjuk, milyen út vezetett a 
rangos kitüntetéshez.

Zsuzsa nosztalgiával emlékezett vissza a kezdetekre, amikor 18 
évesen – a nagykőrösi óvónőképző elvégzése után – pályakezdő 
óvónőként került Kocsérról Százhalombattára. Saját bevallása sze-
rint mindig is nyüzsgő, közösségi emberként élt, ezért könnyen 
felvette a ritmust a városi élettel, és a város is hamar befogadta Őt. 
Kedves kollégákra, barátokra talált, miközben folyamatosan ké-
pezte magát. Elvégezte a budapesti óvónőképző főiskolát, tovább-
képzésekre, kézműves tanfolyamokra járt. Az így elsajátított isme-
reteket remekül hasznosította az óvodai munkájában, a gyerekek 
játszva ismerkedtek a különböző kézműves technikákkal.

A változást is a kézművesség hozta meg Zsuzsa életébe. Egy vá-
rosi kezdeményezés alkalmával kiállítást szerveztek a százhalom-
battai pedagógusok munkáiból, ahol ki-ki bemutathatta, milyen 
alkotások születnek a kezeik alatt. Zsuzsa csuhéból, gyékényből, 
és szalmából készült tárgyai felkeltették a Sérültekért Alapítvány 
munkatársainak figyelmét, és felkérték, látogasson el hozzájuk, 
tartson bemutatót a náluk gondozott sérült felnőtteknek. Ebben az 
időben érkezett családjukba a második gyermek, így az első talál-
kozót újabb és újabb látogatások követték. Az alapítványnál szer-
zett meghatározó élmények, tapasztalatok alapján döntött úgy, 
hogy 16 év óvónői munka után a sérültek fejlesztését, tanítását vá-
lasztja hivatásul.  

Meghatározott napirend szerint csuhézni, gyékényt fonni és 
egyéb hagyományőrző kézműves mesterségekre tanítja a sérült 
felnőtteket, kreatív foglalkozásokat, nyílt játszóházat szervez, ez-
zel is segítve a sérült emberek társadalmi integrációját. Érdekes 
példaként említette azokat az alkalmakat, amikor iskolai csopor-
tok, kamasz diákok látogatnak el hozzájuk, akik közül sokan még 
sohasem találkoztak sérült emberekkel, és ez a találkozás lebont 
minden előítéletet. Az ilyen foglalkozásokon a gondozottak mu-
tatják be munkáikat, tanítják egészséges társaikat a kézműves fo-
gásokra, és ezáltal az emberi értékek teljesen más értelmet nyer-
nek.

Zsuzsa 2007 óta a Sérültekért Alapítvány Támogató Szolgálatá-
nak vezetője.

Fontos feladatának tekinti, hogy a Százhalombattán és környé-
kén élő sérült felnőttek az Ő segítségükkel képesek legyenek akár 
önállóan is az ügyeiket intézni, hasznos, értékes emberként tekint-
senek magukra, tanuljanak, alkossanak, játszanak, kiránduljanak, 
és kinyíljon előttük az egyébként zárt világ.

E szépnek tűnő, de rendkívül nehéz munkájában családja támo-
gatását élvezi. Mint elmondta, a falusi élet, az otthonról kapott út-
ravaló, nagyon sok pluszt ad a mindennapokban. Férjével, 20 éves 
és 12 éves fiaival rendszeresen hazalátogat Kocsérra édesanyjához, 
és nagypapájához.

Egyszer még a gondozott fiatalokat is magával hozta Tajti La-
ci bácsi tanyájára, ahol igazi felejthetetlen vidéki élményeket sze-
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Birkózás – Veterán OB győztes Sipos Csaba
Március 29.-én Miskolcon ke-

rült megrendezésre a Veterán Birkó-
zó Országos Bajnokság, ahol kötött 
és szabadfogásban, különböző súly- 
és korcsoportokban mérhették össze 
erőnléti és technikai tudásukat a 35 év 
feletti versenyzők.

A KTE birkózó szakosztálya és a Ti-
szakécskei birkózók 8 versenyzője in-
dult a rangos megmérettetésen, és 
kiváló felkészültségüknek köszönhe-
tően számos éremmel tértek haza.

Eddig a hír talán csak egy a többi 
sporthír közül, - amit többen akár át 
is ugornak - viszont nekünk Kocséron 
különös jelentőséggel bír, hiszen a 
KTE-Tiszakécske színeiben birkózó, 
Sipos Csaba az „A” kategóriában, 69 
kg-os súlycsoportban kötött és sza-
badfogásban egyaránt 1. helyezést ért 
el, ezzel jogosultságot szerzett az au-
gusztusi világbajnokságon való részvételre.

A nem mindennapi eredmény apropóján telefonon kerestük 
meg a kocséri származású Csabát, aki készséggel mesélt magáról, 
munkájáról, és természetesen a birkózásról.

Elmondta, hogy általános iskolás korában Boros Laci bácsi jó-
voltából került kapcsolatba a birkózással.  7. osztályos korától 
grundbirkózó versenyeken szerepelt szép eredménnyel, és 2 évig 
Nagykőrösre járt edzésekre. 

Középiskolásként Budapestre került, ahol 
8 évig a Vasas igazolt versenyzőjeként or-
szágos szinten az első 6 között tartották 
nyilván.

Később Tiszakécskére került, ahol csalá-
dot alapított, és karosszéria javító műhelyt 
nyitott, majd két évre Kanadában vállalt 
munkát. 

A sportot, a birkózást azonban továbbra 
sem hagyta abba, igaz kisebb intenzitással, 
de rendszeresen edzésben tartotta magát.

Külföldről hazatérése után a tiszakécskei 
birkózók megkeresték, hogy térjen vissza az 
aktív sporthoz, és Ő örömmel engedett a hí-
vó szónak. 

Miután már elmúlt 35 éves, 2012-ben be-
nevezett a Veterán Országos Bajnokságba, 
amit mindkét kategóriában a 69 kg-os súly-
csoportban rögtön meg is nyert. 

Ugyanebben az évben érte el élete legran-
gosabb eredményét is, amikor a Budaörsön 

megrendezett Veterán Birkózó Világbajnokságon kötöttfogásban 
bronzérmet, szabadfogásban ezüstérmet szerzett.

Tavaly a Veterán Országos Bajnokságban megismételte előző évi 
eredményét, azonban a Szarajevóban megrendezett világbajnok-
ságra - támogató hiányában - nem sikerült kiutaznia. 

Csaba elmondta, hogy sajnos a sportág támogatottsága jelentő-

Folytatás a következő oldalon   ����

reztek. Sőt! - a foglalkozásokhoz szükséges csuhét, a gyékényt, és a 
szalmát is Kocsérról szerzik be.

Kérdésemre a legnagyobb természetességgel felelte, hogy Száz-
halombattán – 25 év után is – kocsérinak vallja magát.

„Nyüzsgő” természetéből fakadóan évek óta aktív szervezője a 
battai városi rendezvényeknek, ünnepségeknek, ezért nagy megle-
petés volt számára, amikor  értesítették, hogy március 15-én ünne-
peltként kell a színpadra állnia.

A hagyományokhoz híven ünnepi műsor keretében vehette át a 
Szociális Munkáért Díjat, mellyel Százhalombatta Képviselőtestü-
lete elismerését fejezte ki munkájáért. 

„Hálás vagyok a sorsomnak, hogy ez is megadatott nekem, hogy 
megismerhettem azokat a fiatalokat, akik mások, mint a többi, de 
a másságuk pozitív.” – nyilatkozta néhány évvel ezelőtt a Százha-
lombattai Hírtükör riporterének, és amikor a jövőről kérdeztük, 
tervei helyett, a pozitív gondolatok erejét, a segítségnyújtás fon-
tosságát és folytonosságát, az emberi értékek szem előtt tartását, a 
mosoly erejét és az őszinteséget emelte ki.

És azt, „hogy a sérültek soha nem vesznek fel álarcot, ha a sze-
mükbe nézünk, pontosan azt mutatják, amit éreznek. Vállalják a 
tetteiket, a gondolataikat. Az ép emberek sokat tanulhatnának tő-
lük.”

A Kocséri Híradó szerkesztői, olvasói, és minden kocséri nevé-
ben ezúton gratulálunk Angyalné Czeczon Zsuzsanna kitüntetésé-
hez. Munkájához sok sikert, magánéletében sok boldogságot, és jó 
egészséget kívánunk!
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sen csökkent az utóbbi években annak ellenére, hogy min-
dig is szép eredményeket értek el. Nagyon nehéz szpon-
zorokat találni, így a versenyzők maguk fizetik a nevezési 
díjakat, a versenyekre utazás és az ott tartózkodás költsé-
geit. Ez nemcsak Őt, hanem sok más sporttársát is hátrá-
nyosan érinti.

Szerencsére idén sikerült támogatót találnia, így augusz-
tusban kiutazhat a Szerbiában megrendezésre kerülő Ve-
terán Birkózó Világbajnokságra, ahol eddigi eredményei 
alapján esélyesként indul.

Addig is vezeti a vállalkozását, szakmunkástanulókat ké-
pez, részt vesz az utánpótlás nevelésben és természetesen 
készül a világbajnokságra. 

Májustól edzőként segíti Tiszakécskén a sportág fiatal re-
ménységeit, akik között ott van Csaba 11 éves fia is. 

A Kocséri Híradó olvasói nevében ezúton is gratulálunk 
eredményéhez, és sok sikert kívánunk a világbajnokságon!

����  Folytatás az előző oldalról

KÖZÉLET

Diákolimpia – Aerobik
Március és április hónap-

ban lezajlottak a Magyar Tor-
na Szövetség Aerobik Szakága 
által meghirdetett aerobik di-
ákolimpia elődöntői és dön-
tője.

A verseny történetében elő-
ször ebben az évben nevez-
tek be a ceglédi Patkós Irma 
Alapítványi Művészeti Szak-
középiskola modern tánc ta-
gozatának 10. évfolyamos nö-
vendékei, közöttük a sportág 
egyetlen kocséri versenyzője, 
Rusvai Rebeka.

A sport-aerobik a fitnesz-
aerobik órákból ered. A versenygyakorlat 
lényege a kiválasztott zenére készített mű-
vészi előadású, kreatív koreográfia, mely 
rendkívül dinamikus, magas intenzitá-
sú aerobik specifikus moz-
gásanyagból és ún. nehéz ele-
mekből áll.

Ebben az évben Makón 
rendezték meg a diákolimpia 
sport-aerobik kategóriájának 
területi döntőjét, ahol a Hor-
nyák Dóra tanárnő által fel-
készített csapat rögtön az elő-
kelő III. helyen végzett. Ezzel 
az eredménnyel bejutottak az 
országos döntőbe.

Az első siker, a közönség 
előtti szereplés rendkívül ösz-
tönzően hatott a lányokra. 

Gyakorlatukat Cegléden a sportcsarnok-
ban is bemutatták kézilabda meccs szüne-
tében, ahol szintén nagy sikert arattak.

A budapesti Semmelweis Egyetem Test-

nevelési és Sporttudományi 
Karán megrendezett országos 
döntőben bemutatott gya-
korlatuk szintén a dobogóra 
juttatta a PIMI csapatát, és a 
lányok bronz éremmel térhet-
tek haza a rangos versenyről.

Gratulálunk a lányok nagy-
szerű teljesítményéhez és ér-
deklődve figyeljük előmene-
telüket.

Rebeka egészen kisgyer-
mekként került kapcsolatba a 
zenével és a tánccal. Óvodás-
ként mazsorettezett, általános 
iskolásként sztenderd latin 

táncot tanult, jelenleg pedig iskolai keretek 
között vesz részt balett, néptánc, modern 
tánc és aerobik foglalkozásokon. A jövő-
ben is ezzel szeretne foglalkozni.

Szép volt Beki! Csak így tovább!
Kaszáné Irénke



Kocséri Híradó 7

TÜNDÉRKERTI HÍREK
Óvodánkban már hagyománya van az 1848. március 15-ről való 

megemlékezésnek. Dalokat tanulunk, hallgatunk, könyveket né-
zegetünk, történeteket olvasunk, képeket gyűjtünk, hogy megis-
merjük hogyan is néztek ki 
a huszárok, ki is volt Petőfi 
Sándor, Kossuth Lajos, Jó-
kai Mór vagy Gábor Áron. 

A Csicsergő csoportban 
a fiúk huszártoborzásba ve-
hettek részt, majd mene-
teltek a magyar zászlóval, 
végül táncba hívták a lá-
nyokat.

Mindhárom csoport ma-
gyar zászlót, szívecskét, ko-
kárdát, készített, amit a köz-
ponton lévő emlékműhöz 
kitűztünk. Természetesen 
minden kisgyerek kabátjára 
kitűztük a forradalom jel-
képét, a kokárdát.

Március végén a víz világ napja alakalmából a víz fontosságával, 
éltető erejével, tisztaságával ismerkedhettek meg a gyerekek. Kí-
sérleteztünk, kirándultunk a Csukás érhez. Megfigyeltük a víz élő-
világát, és jót hancúroztunk a tavaszi réten.

Az idei tavaszon szép 
napos időben várhattuk 
a Húsvéti nyuszit. Meg is 
érkezett az óvodánkba is 
és az elkészített fészkek-
be elhelyezte ajándékait, 
amit a gyerekek nagy lel-
kesedéssel kerestek meg 
az udvaron.

A népi hagyomá-
nyoknak megfelelően a 
„legények” verssel kö-
szöntve meglocsolták a 
leányokat illatos vízzel, 
amiért a fiúk piros to-
jást kaptak. És termé-
szetesen nem maradha-
tott el a vendégül látás 
sem.

Az idei évben a tavalyi győztes jászkarajenői óvoda rendez-
te meg a hagyományos Oviolimpiát. Az idén bővült a résztvevő 
óvodák száma, 8 csapat – Dánszentmiklós, Csemő, Jászkarajenő, 
Nyársapát, Törtel, Kocsér, Cegléd és Újszilvás csapata versengett. 
A mi óvodánk, gyerekeink ügyességének köszönhetően a 4. helyet 
szerezte meg. Köszönjük Zsuzsi és Timi óvó néni felkészítő mun-
káját. Az idei Oviolimpiát Cegléd város csapata nyerte, így jövőre 
őket illeti a rendezés joga.

A rendezvényt megtisztelték a települések polgármesterei is,
akik különdíjakkal kedveskedtek a csapatoknak. Bodnár András 

polgármester egy kétrugós, faragott libikókával ajándékozta meg 
óvodánkat. Köszönjük a hinta elszállítását Borzák Lászlónak. 

Külön köszönetünket fejezzük ki Földi László országgyűlési 
képviselőnek, amiért mind a 8 település csapatát egy-egy 20.000 
Ft-os játék vásárlási utalvánnyal lepte meg. 

Ezen a sport délelőttön vesztes nem volt, csak nyerni lehetett. 
A támogatók jóvoltából gyermekeink ajándékokkal megrakott 

táskákkal, sok-sok élménnyel és reményeink szerint életre szóló 
versenytapasztalattal térhettek haza. 

oviolimpián résztvevő csapat tagjai: Ádám Viktória, Balajti Vanda, 
Berdó János, Dávid Inez, Dobos Lili, Kása Márk, Ország Kitti, Radics 

Martin, Tóth Réka, Vanyur Levente, Vágó József, Zerbes Oliver

Óvodánk életében egyik legszebb ünnep az anyák napja. Az idén 
is bensőséges, meghitt ünnepséget tartottunk mind három cso-
portban. Versekkel, dalokkal, tánccal, kis jelenetekkel köszöntöt-
tük az édesanyákat.

Bodnár Andrásné óvodavezető

Nagy Nóra középső csoportos rajza

OVI HÍREK
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Ünnepi beszéd március 15-én

Jó magyarnak lenni ezen a világon
Lassított a vonat a kökösi hídon.
Jődögélt mögöttünk szaporán az alkony,
poros köpönyegét félvállra hajítva
föl is kapaszkodott a hátsó kocsira. 

Ezekkel a sorokkal kezdődik Kányádi Sándor A kökösi hídon cí-
mű verse. Ezzel az lassan hömpölygő, alkonyi képpel. 
Tisztelt Ünneplő Kocsériak, Kedves Diákok!

Kökös kicsiny háromszéki falucska a Feketeügy patak mentén 
ott messze Erdélyben.

Nem is lenne nevezetes másról, minthogy e falucska határában 
halt meg az egyik legnevesebb székely. Meghalt, mert egy pillanat-
ra félrenézett az Úristen. És elég volt egy óvatlan pillanat, és máris 
odalett szegény. Szétszakította a balfelét egy hatfontos ágyúgolyó. 
Mert csata folyt ott a Feketeügy partján. 1849 fullasztó nyarán itt 
próbálta meg feltartóztatni a betörő orosz hadakat a maradék ma-
roknyi székely. A magyar tüzérséget bizonyos Gábor Áron irányí-
totta. Hát az ő szívét szaggatta szét az az ágyúgolyó. Öntetett olyat 
ő is, nem egyet, nem százat, ezret is talán. Hát egyre – úgy fest – az 
ő nevét írta fel a végzet.

Hát erről nevezetes ez a kicsiny székely falu.
Mikor két éve azon tanakodtunk, hogy lenne bár egyházi isko-

la a kocséri, engem csak egy dolog aggasztott kicsit: mi lesz a ne-
vünkkel. Mi lesz ezzel nehezen magyarázható, de mégis hozzánk 
nőtt nevünkkel? Kicsit aggódtam, úgy megszoktuk, úgy megsze-
rettük. Ám a püspök atya áldását adta nemcsak arra, hogy kato-
likus iskola lehessünk, de arra is, hogy megmaradjon a nevünk. 

Felsóhajtottam, a nevünk is megmaradhat. 
Lenn a Feketeügy feketén csillogott,
békességes esti harangszót ringatott.
Szívem köré apró, fényes tüzek gyúltak:
kerestem a parton, kerestem a múltat. 

Így sóhajt fel Kányádi Sándor a második versszakban.
Hát, keressük mi is, tisztelt ünneplők! Igen, keressük mi is! Ha-

lász István sírjánál, a Nemzeti Múzeumnál vagy éppen a Kutyaka-
paró csárdánál.

Keressük a múltat, ünnepnapon különösképpen. Keressük, s 
megtaláljuk a lába nyomát mindenfelé a Kárpát-medencében. Mert 
olyan hazánk van nekünk, amelyen sűrűn keresztültaposott az idő.

Keressük a múltat, mert szükségünk van rá. Semmiből csak az 
Úristen tud teremteni. Nekünk jövendőt építeni csak a múltunkra 
alapozva lehet. És nem elég ismerni azt, de ragaszkodni is kell hoz-
zá. Nem különbül, csak ahogy megboldogult nagyanyánkhoz em-
lékéhez, úgy az édes szülőföldhöz is.

Keressük az összetartozást a múltunkkal, és keressük a széke-
lyekkel is! Mert ilyen emberek kötnek össze minket, mint Gábor 
Áron.

Észrevették biztos, hogy ott lobog a kéksárga napos-holdas zász-
ló a kocséri Polgármesteri Hivatalon is. És miért lenne baj, hogy 
ott lobog. Mert ilyen emberek kötnek össze minket, mint Gábor 
Áron.

Gábor Áron, aki 1848 novemberében annyit mondott a sepsi-
szentgyörgyi székely gyűlésen, amikor a megadás és az ellenállás 
között bizonytalankodtak a derék székelyek, hogy Lészen ágyú! 
Aztán néhány nap múlva a csatatéren már hatfontos ágyúk vissz-
hangozták a szavait. 

Nem kalandor ember volt ő, tudta mit beszél. Mikor először je-
lentkezett az ötlettel Berde Mózes kormánybiztosnál, még meg-

mosolyogták. Hát körbejárta a háromszéki falvakat, körbe a vas-
hámorokat, a bányákat és megbizonyosodott, hogy megvan itt 
minden, ami az ágyúöntéshez kell. A tettvágy meg őbenne buz-
gott. A fortély, a szaktudás, hiszen éveket szolgált már ő előtte a 
császári tüzérségnél. Aztán jelentkezett ő komoly tüzértisztképző 
iskolába is még Bécsben, de a semmi kis székely fiút nem vették fel 
oda. Mert van úgy, hogy a semmi kis falusi fiúk kerülőúton jutnak 
el a dicsőségig. Nem vették fel, hát hazatért szülőföldjére a világlá-
tott, agyafúrt székely. Asztalosnak, ezermesternek.

Hazatért és azon a novemberi válságos napon azt mondta ott 
a megyeházán, hogy Lészen ágyú! Szavai ott vannak márványba 
vésve a megyeháza oldalán. Legyenek is ott – az idők végezetéig.

A hídvégi csatában aztán megszólaltak azok az ágyúk. És győz-
tek is a székelyek.

S tudják, mit jegyzett fel az osztrák Puchner tábornok a napló-
jába: „A beérkezett jelentések szerint, francia tüzérség tartózkodik 
Háromszéken.” Úgy szóltak azok az ágyúk, és olyan pontosan lőt-
tek vele a székelyek, hogy azt csak a világhírű francia tüzérekről 
tudták elképzelni az osztrákok.

Mert nemcsak bátorság, de tudás is szükségeltetik a nagy dol-
gokhoz. Maga képezte a tüzéreket is, főként tanult ifjakból, diá-
kokból, azt is maga, Gábor Áron. Aki egyébként éppen kétszáz 
éve, 1814-ben született. A háromszéki Berecken. Szép kerek évfor-
duló. Kétszáz év.

Voltunk is arra diákokkal, készülünk arra az idén is, a Határta-
lanul program keretében a 7.-esekkel. Elmegyünk majd Kézdivá-
sárhelyre is. Abba a csendes, békés kisvárosba, ahol Thuróczi Mó-
zes komájánál öntötték azokat a nevezetes rézágyúkat. Hatvanat, 
nyolcvanat, százat – másképp emlékeznek rá a székelyek, másképp 
a labancok, másképp a történészek. S tudják-e, hogy hány ágyú 
maradt? Mindössze egy.

Története van annak is. 1906-ban, még Ferenc Jóska idejében 
találtak rá, amikor a kézdivásárhelyi kórház udvarán csatornázá-
si munkákat végeztek. Az ágyút akkor a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumban állították ki. De aztán az 1970-es években, 
amikor a román fővárosban, Bukarestben létrehozták a Nemzeti 
Történelmi Múzeumot, az ágyút elkobozták. Az ágyút is elkoboz-
ták. Elbeszélések szerint felirata ez volt: „Az 1848-as román forra-
dalomban használt ágyú”. Kicsit mintha kerülné a valóságot ez a 
mondat. Utóbb meg raktárba került az ágyú.

De aztán éppen három éve, 2011. március 15-én újra méltó he-
lyet kapott Gábor Áron egyetlen megmaradt ágyúja. A Sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeumban állították ki, mert hát elcse-
rélték Bukaresttel néhány tucat dák ezüstért, egypár kerámiáért 
meg az ágyú hiteles másolatáért.

Ilyen apró sikerek aratnak mostanában a székelyek. S közben 
küzdenek az autonómiáért. A nagyobb önállóságért. A szabadsá-
gért. Mint 48-ban.

S azt tudják-e, hogy néhány hete, 2013 októberében merre ment 
a nagy székely menetelés? Merre vonult fel több tízezer székely az 
autonómia iránti igényüket kinyilvánítva. Hát Berecktől Kökösig. 

Ugye nem kell magyaráznom: Gábor Áron mester szülőfalujától 
addig a pontig, ahol megtalálta őt az az ágyúgolyó.

Béhunytam a szemem, hátha úgy meglátnám
Gábor Áron mestert szürke paripáján.
Prázsmár felől szörnyű por és füst kavargott,
s dörögtek a hídfőn a székely harangok.
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Így fejeződik be Kányádi Sándor verse. Dörögtek, s dörögnek 
azóta is. Hol az ágyúk, hol csak a harangok.

Mert azt biztos tudják, hogy miből öntette Gábor Áron az ágyú-
kat. Honnan volt a nemes anyag hozzá. Igen, igen, a harangokból. 

Leeresztették hát a templomtornyokból a székelyek a harango-
kat. Méltósággal, óvatosan, de leeresztették. Gondolták, ráér az 
Úristen most egy kicsinység, csak amíg a szabadság dolga el nem 
intéződik. Föltalál az igaz ima a Jóistenhez harangzúgás nélkül is 
– így gondolták a székelyek. De valahogy csak eltévedett az a ma-
gyar ima.

Azt talán kevesebben tudják, hogy a kocséri templomtorony-
ból is lekerült a nagyharang egyszer. Lekerült, mert szükség volt a 
bronzra. Kellett az ágyúhoz. Az első világháború idején történt ez. 
Az meg éppen száz éve tört ki. Megint egy kerek évforduló. Száz 
éve tört ki az a nagy háború, aminek a végén szétszaggatatott a ma-
gyar nemzet. Az a nemzet, amely 1848/49-ben forrt egybe. Vérrel 
lett az összeforrasztva. Gábor Áron vérével. Meg Petőfiével. Meg 

Batthyányéval. Sok-sok ezer derék magyar ember vére által.
Áldozni kellett azért utóbb is bőven. Nézzék majd meg a koszo-

rúzásnál, milyen szépen tele vagyon írva az az emlékmű jó magyar 
kocséri parasztemberek nevével. Az I. világháborús emlékmű. S 
ugyanígy szépen tele vannak ám írva az ilyesfajta emlékművek 
szép magyar nevekkel ott Háromszékben is. Berecken is, Zágon-
ban is, Kökösön is.

Béhunytam a szemem, hátha úgy meglátnám
Gábor Áron mestert szürke paripáján.

Hát ilyen emberek kötnek minket össze. Minket, magyarokat és 
székelyeket. Magyarokat és magyarokat. Egykori magyarokat és 
mai magyarokat. 

Mert minden balsors ellenére, akárhányszor tekint is a Jóisten 
félre, én hiszem, hétköznap is, ünnepnap is, hiszem is, vallom is, 
hogy jó magyarnak lenni. Jó magyarnak lenni ezen a világon.

Köszönöm a figyelmüket.
Gévai Imre tagintézmény-vezető

A Nemzeti daltól a Walesi bárdokig

Felemelő, szívmelengető ünnep volt
2014. március 15-én az 1848-as forradalom kitörésének évfor-

dulóján a megemlékezők először dr. Halász Istvánnak a sírjánál 
helyezték el a kegyelet koszorúját.

A Művelődési Házban az iskola énekkara, a néptánccsoportja és 
az irodalmi színpada adott színvonalas, felemelő műsort.

Az ünnepi műsort koszorúzás követte az I. világháborús emlék-
műnél, melynek során a diáktüzércsapat díszlövésekkel tisztelgett 
a szabadságharc hősei előtt.

Az ünnepi megemlékezés a hagyományok szerint a Kutyakapa-
ró csárdánál fejeződött be – tánccal, ágyúszóval, virslivel és renge-
teg messziről jött biciklis ünneplővel!

Ne késsetek, harangok, siessetek csatába! 
(énekkarvezető: Juhász Anikó)

A Csicsergő néptánccsoport a 12 pont szövegére adta elő 
koreográfiáját (szakkörvezető: Kis Orsolya)

Drámai pillanatok egy íróasztal körül
Egy nagyon komoly történelmi tablót láthattunk, szép versekkel és 
szinte igazi színészi alakításokkal az irodalmi színpad előadásában 
– fűszerezve könnyed jelenetekkel.

Szakkörvezető: 
Dr. Lakatosné 

Rozsnyói Anikó

A két nagyon titkos 
rendőr: Kiss Dóra és 
Lengyel Dorina

Sziszi királyné Ferenc 
Józsefnek könyörög 

a magyarok érdeké-
ben (Vágó Krisztina 

és Tóth Adrián)

Színpadra léptek: Lengyel Dorina, Kiss Dóra, Járvás Milán, Szelei 
Alex, Oláh Krisztián, Urbán József, Tóth Adrián, Nagy Lilla, Fekete 
Vivien, Török Sándor, Horváth Nikoletta, Bretus Margit, Fekete Vi-
vien, Kovács Anna, Vágó Krisztina, Bágya Nikoletta, Farkas Vilmos, 
Nagy Norbert, Vas Ákos, Czeczon Kristóf.
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Tavaszi hadjárat

Kis tüzérek nagy napja
Sűrű programja, igazi tavaszi hadjárata volt a kocséri diáktü-

zéreknek március 15. és április 4. között. Három hét alatt nem-
csak Kocséron, de Kecskeméten, Cegléden és Tápióbicskén is 
megmutatták, milyen a tüzérvirtus. 

A diáktüzércsapat tagjai a 2013/14. tanévben: Sulymosi Imre 
(8.o.), Járvás Milán, Kasza Csaba, Kovács Zsolt, Tóth Adrián (7.o.), 
Ragó Viktor, Kiss Tibor (6.o.), Vas Ákos, Farkas Vilmos (5.o.), Far-
kas Zsolt (4.o.) valamint a csapat vezetője Gévai Imre (no és Kovács 
Dénes, aki általában a csapat fuvarosa).

Először is a március 15-i kocséri ünnepségeken közreműködtek 
a tüzérek: már a koszorúzásnál is, aztán díszlövéssel a falu köze-
pén, majd a Kutyakaparó csárdánál úgyszintén. 

Aztán másnap vasárnap Kecskeméten a Szabadidő központban 
rendezett csatajátékon harcoltak a kocséri diákok. Nem kedvezett 
az időjárás a hagyományőrzőknek, de 11 órára elállta az eső, és 
Zombor Gábor polgármester köszöntője után megindult a harc. 

A csatajáték egyik izgalmas pillanata: közelharc alakul ki, az el-
lenség el akarja rabolni az ágyút, szerencsére a huszárok a segítsé-
günkre siettek!

Március 17-én hétfőn este a ceglédi Mária Rádióban volt jele-
nésük. Élő adásban, 
mintegy félórás be-
szélgetésben szá-
moltak be a katonai 
hagyományőrzés örö-
meiről, élményeiről.

Tüzérek a mikrofon 
előtt: Kasza Csaba, aki 
még a dobot is meg-
szólaltatta, Tóth Adri-
án és Járvás Milán.

A jó hangula-
tú beszélgetés-
be még Bokros 
Levente ceglédi 
plébános atya is 
bekapcsolódott 
– ceglédi tü-
zérlaktanyában 
egykor megélt 
katonaélménye-
ivel.

Április 4-én pénteken este a tápióbicskei csatabemutatón dörgött 
a kocséri egyfontos ágyú – no persze dörögtek ott komolyabb fegy-
verek is… A látványos, több száz hagyományőrző közreműködé-
sével felidézett csatát 
Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes 
nyitotta meg. A hely-
színen több ezer né-
ző tekintette meg, a 
Magyar Televízió pe-
dig riportot készített 
az eseményről. 

Tüzéravatás Szent 
Borbála nevében – a 
győztes csata után az újoncoknak még ezt a próbát is ki kellett állniuk

És ezzel még nincs vége a bevetések sorának: június végén a ko-
máromi tüzértáborba készül a Gábor Áron Diáktüzércsapat, és a 
Jász világtalálkozón is közreműködni fognak július 12-én Jászapá-
tin. Addigra a tervek szerint – Bodnár András polgármester úr 
jóvoltából – csapatzászlója is lesz a kocséri diáktüzéreknek, akik 
egyre több dicsőséget szereznek maguknak, az iskolának és köz-
ségnek egyaránt.

Mária Rádió
„Keresztény hang minden otthonban”

A katolikus rádió ceglédi stúdiója naponta délután 4-től este 
8-ig sugároz helyi műsort a város és a környező települések ré-
szére 88,3 MHz-en. A nap többi részében a központi, budapes-
ti adó programját közvetítik. A ceglédi Mária Rádió műsorát 
önkéntesek készítik, ingyenesen, a szerkesztőség adományok-
ból működik, politika- és reklámmentesen.
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Határtalanul – Erdélyben
Májusban 12. és 16. között 5 napos erdélyi utazá-

son vesz részt a kocséri iskola 7. osztálya – a Határ-
talanul Program támogatásával. 

A „Hitünk, múltunk, magyarságunk Erdélyben” 
mottójú utazás a ceglédi anyaiskolával közös elnyer pályázat segít-
ségév valósul meg. 76 diák és 8 nevelő vesz részt rajta – a Határ-
talanul Program keretében elnyert 2 346 000 Ft-os támogatásnak 
köszönhetően.

A diákok felkeresnek majd történelmi emlékhelyeket (Kolozs-
vár, Kézdivásárhely, Nyergestető), természeti szépségeket (Szent 
Anna-tó, parajdi sóbánya) és neves kegyhelyeket is (Csíksomlyó, 
Máriaradna). Találkoznak majd erdélyi diákokkal Zágonban és 
Déván. Déván Böjte Csaba atya által vezetett árvaházak számára 
egy kis támogatást is visznek, amit maguk gyűjtöttek a kocséri és 
a ceglédi diákok.

Mire e sorok megjelennek, talán már haza is érnek – Gévai Imre 
és Molnár Zsuzsanna kísérő nevelőkkel – reményeik szerint élmé-
nyekkel gazdagodva, hitben erősödve és épségben.

Zöldsuli
Iskolánk „Gyökeres változást!” című tervével indult a Cetelem 

Bank iskolazöldítő pályázatán, melyen 500 ezer Ft értékű támo-
gatást lehet nyerni iskolaudvarok zöldítésére. Vincze Béla kertész-
mérnök, volt tanítványunk segítségével készültek a tervek, az in-
terneten pedig jelenleg is zajlik, mire a lap megjelenik talán már le 
is zárult a szavazás. A fejleményekről majd beszámolunk. 

Futóversenyek
Április 29-én kedden Jászkarajenőn mezei futóversenyen vettek 

részt a leggyorsabb diákok Molnár Zsuzsanna testnevelő vezetésé-
vel. A legjobb eredményt Tóth Marcell (4. o.) érte el, aki 3. helye-
zett lett. 

Május 17-én szombaton pedig a Börzsönybe, Törökmezőre 
mennek a legfürgébbek, hiszen ott rendezik a II. Egyházmegyei 
Futóversenyt. Az esemény során Mészáros Ervin kíséri a csapatot, 
akik a ceglédi versenyzőkhöz csatlakozva fognak részt venni a ren-
dezvényen. A Dunakanyar egyik legszebb helyén rendezett verse-
nyen valóban nem az eredmény lesz a lényeg, hanem az együttlét, 
hiszen lesz ott még cserkészsátor, természetvédő és hitéleti prog-
ram, de még koncert is.

„Találkozás és búcsúzás:  
                           az élet ennyi csak.
Valaki jön, valaki megy,  
                   s az emlék megmarad.”

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2014. június 14-én, szombaton 1700-kor kezdődő

ballagási ünnepségünkre
a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Gábor Áron Tagiskolájának – 8. osztályos diákjai
dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó osztályfőnök

Czeczon Márk, Fekete Vivien, Habon Zoltán, 
Kiss Dóra Sarolta, Kovács Anna Katalin, Ladányi György, 

Lengyel Dorina, Megyesi Zsuzsanna, Nagy Lilla, Schors Mária, 
Sulymosi Imre István, Turkevi-Nagy Melinda, Urbán László.

Remekül számoltak és szépen énekeltek
Április 25-én pénteken Tiszajenő katolikus általános iskolája 

térségi tanulmányi versenyt rendezett, melyen 3 megyéből 12 is-
kola közel 200 tanulója vett részt. A kocséri diákok a matemati-
kaversenyen és a népdaléneklő versenyen indultak, és szép sike-
reket arattak:
Kiemelkedő eredmények:
Matematikaverseny

1. hely: Szelei Alex (7. o.) felkészítő nevelő: Csőke Istvánné
2. hely: Ország Tamás (3. o.) felk. nev.: Győriné Virág Ildikó
3. hely: Kovács Máté (3. o.) felk. nev.: Győriné Virág Ildikó
4. hely:  Fehér Levente (4. o.)  felk. nev.: Ragó Ágnes 
Vas Ákos (5. o.) felk. nev.: Utasiné Bojtos Csilla
5. hely: Laczi Liza (6. o.) felk. nev.: Utasiné Bojtos Csilla

Népdaléneklő verseny
Aranyminősítés: Meggyesi Zsuzsanna 8. osztály
Ezüstminősítés: Hojsza Dorina, Gévai Levente 4. osztály
Bronzminősítés: Lengyel Dorina 8. osztály
Valamennyiük felkészítő nevelője: Juhász Anikó

A tiszajenői térségi tanulmányi verseny kocséri résztvevői:
hátul: Gál Gergő, Vas Ákos, Laczi Liza, Szelei Alex, Gróf Márk, 
Lengyel Dorina, Meggyesi Zsuzsanna
elöl: Kovács Máté, Ország Tamás, Gévai Levente, Hojsza Dorina, 
Török Sándor, Fehér Levente. (A képről hiányzik: Sekelj Vincent)

Márciusi rövidhírek
 ❖ Március 21-én pénteken visszatért a gólyánk!
 ❖ Március 25-én kedden délután lezajlott a zeneiskola tansza-
ki hangversenye, két pedagógus, Horogszegi Jánosné és Török 
György 14 kocséri növendéke 3 hangszeren mutatta be tudását, 
szülei és diáktársai előtt. Zongorán játszott: Badari Anna, Tóth 
Anna, Ország Tamás, Bagi Alexandra, Gévai Levente, Farkas 
Zsolt, Drotár Izabella, Gévai Eszter, Laczi Liza; furulyázott: Dá-
vid Adél, Szöllősi Boglárka, Bíró Nikoletta; trombitán játszott: 
Gál Gergő és Farkas Vilmos.

 ❖ Március 29-én szombaton 2. osztályos diákok vettek részt a me-
gyei kosárlabda találkozón, nagy örömmel és sikerrel, jelentős 
szülői kísérettel – Mol-
nár Zsuzsanna test-
nevelő vezetésével. A 
csapat tagjai voltak: 
Badari Szabina, Bagi 
Alexandra, Berdó Gyu-
la, Berdó Orsolya, Ke-
nyeres András, Kovács 
Gergő, Pesti Dóra, Rapi 
Roland, Vágó Barbara, 
Várkonyi Levente.
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Totus Tuus ego sum - Egészen a Tiéd vagyok 
Gondolatok II. János Pál szentté avatására

Az ég nekem már mindig olyan sá-
padt kék marad, ha Rómára gondolok, 
mint akkor. A levegő izzott, semmi más 
nem volt ez, mint a szokásos mediter-
rán nyár. Zsibbadt lábbal ballagott sok 
száz turista a világ középpontja, a Vati-
kán felé. Kanyargó sor. Beléptetés, átvizs-
gálás, kendő a csupasz vállakra, fényké-
pezőgép elő. Csoszogva haladt az emberi 
kígyó a Szent Péter bazilika ka-
puja felé. Mi is beléptünk a hatal-
mas templom falai közé, és meg-
lepetve tapasztaltuk, hogy sok-sok 
szék áll középen, mintha várná-
nak valakit, valakiket. Lengyel za-
rándokok dala töltötte be ekkor a 
templomot, szállt a szó, az áhítat, 
a szeretet bensőséges hangjai. Azt 
éreztük, ezek az emberek valami-
ért mintha hazajöttek volna. Egy 
áldott percben azonban megér-
tettünk mindent. A bazilika hátsó 
részéből előjött Karol Wojtyla, II. 
János Pál pápa. Döbbenten és fel-
készületlenül, elfogódottságunkat 
alig tudva palástolni, bámultuk 
az egyházfő mosolygó arcát, ál-
dást adó kezét, fehér ruhás alakját. 
Beszélgetni kezdett lengyel honfi-
társaival, mintha csak azt kérdez-
te volna: Mi újság otthon? Mesél-
jetek!

Ezt a csodálatos pillanatot fel-
idéztem azóta már sokszor. A pápa még 
picit messzebbről is annyira karizmatikus 
volt, annyira emberi és barátságos, hogy 
örökre belém égett a pillanat emléke, az 
arcát pedig sohasem feledem. Bármi-
kor rágondolok, mindig mosolyog, s azt 
az arckifejezést őrzöm róla a szívemben, 
amit akkor, 1993-ban láttam.

Már az őt követő XVI. Benedek bol-
doggá avatta az élete során nagyon sok 
testi szenvedésen, bátor harcon keresz-
tülment világjáró pápát. Több mint fél-
száz éve ő volt az első nem olasz egy-
házfő Szent Péter trónján, és ráadásul a 
kommunista világrendből jött, döbbene-
tet okozva ezzel az akkori szovjet vezetés-
nek. És fiatal volt, nagyon fiatal- mind-
össze 58 éves. Annyira más volt: fiatalon 
színészetet tanult, nyílt szavú szobaszín-
házat szervezett a náci megszállás idején-
amikor a fasiszta megszállók betiltották a 

színházat. Barátai között zsidók is voltak 
szép számmal, és a zsidóüldözés ellenére 
sem szakította meg velük a kapcsolatot. 
Amikor az egyetemista, mélyen vallásos 
Wojtyla teljesen árván maradt, átgon-
dolta az életét. Már korábban is említet-
te neki Sapieha krakkói érsek, hogy Ka-
rol nagyon jól beszél, remek pap lenne 
belőle, mert elhivatottságot is látott ben-

ne. Wojtyla a titkos szemináriumi évek 
után- a betiltott papképzés miatt- 1946. 
november 1-jén lett pappá.  Az élete in-
nentől kezdve gyökeresen megváltozott. 
Két évet töltött Rómában, ahol tudomá-
nyos fokozatot és rengeteg tapasztalatot 
szerzett, majd hazatért Lengyelországba. 
1948-ban egy Krakkó melletti rendkívül 
szegény kis faluba került. Hitoktatással, 
mindennapi misézéssel teltek a napjai. 
A gyerekeknek színházat, foci-és röp-
labdameccseket szervezett. 8 hónap után 
Krakkóba helyezték, ahol a fiatalok egyre 
többen jelentek meg miséin, gyóntatása-
in, beszélgetésekre, vitaestekre hívták. A 
gyerekeket „túrázó hitoktatásra” vitte, ki-
rándultak, kenuztak, síeltek, tábortűz kö-
rül beszélgettek. A felnövekvő fiatalokból 
egy új közösség lett, ahol a beszélgetések 
során nem volt tabu téma. Karol Wojtyla 
közben egyetemi tanár lett, kiváló szó-

nok, remekül kommunikáló pap. 38 éve-
sen, amikor püspök lett, a misén egy 
egykori jó barátja bekiabált: ”Lolek, ne 
hagyd, hogy bárki visszatartson!”  Nem is 
hagyta sosem.

Rendíthetetlen bátorsággal és eltö-
kéltséggel állt ki a kommunizmus ellen, 
majd támogatta Lech Walesa mozgal-
mát, a Szolidaritást. Amikor először lá-

togatott vissza pápaként hazájába, 
tomboló tömeg fogadta. A szent-
misén százezrek előtt jelentette ki, 
hogy a szabadsághoz való jog nem 
adomány, hanem az emberrel ve-
le született, élnie kell vele. Forra-
dalmi szavak voltak ezek… A világ 
felnézett rá. A messziről jött pápa, 
ahogy magát hívta a pápaválasz-
tás estéjén, bejárta a világot, vitte 
az evangélium jóhírét, Jézus Krisz-
tus tanításait, Isten szavát. Bejárta 
a világsajtót az a fotó, melyen két 
férfi ül egy kopár szobában, a fe-
hér ruhás, szeretetteljes alak fogja a 
megrendült arcú Ali Agca karját, és 
megbocsájt neki. Megbocsát a me-
rénylőjének, annak, aki meg akarta 
ölni. „Imádkozol értem? –kérdezte 
Ali Agcától. „Mert én imádkozom 
érted…” Azt mesélték, akik mel-
lette éltek, dolgoztak, hogy úgy tu-
dott imádkozni, ahogy senki sem. 
Teljes elmélyültségben beszélgetett 

Istennel, tanácsot kért, segítséget. Sok-
szor annyira elmerült benne, hogy szin-
te megrázkódott, ha szólították, megérin-
tették ima közben.

Néhány hete szentjeink sorába emel-
kedett ez a csodálatos ember, ez a hihe-
tetlenül különleges egyéniségű, erős sze-
mélyiségű pápa.  XXIII. János pápával 
együtt a katolikus egyház megújítói, nagy 
változásokat hozó emberei lettek. Imá-
inkkal most bátran fordulhatunk hozzá-
juk, kérhetjük közbenjárásukat.  

II. János Pál temetésekor ciprusfa ko-
porsóján lobogtak az Evangéliumos 
Könyv lapjai a szélben. Aztán egyszer 
csak becsapódott a könyv fedele. Az élete 
lezárult. „Ne féljetek!”- mondta oly sok-
szor. Ne féljünk hozzá fordulni. Ő egész 
életében nyitott könyv volt, nem félt sem-
mitől.  Velünk volt, és most is velünk él.

dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó



Kocséri Híradó 13

„ Kisfalumban köszöntünk ma Téged 
Kérjük a Jóistent, adjon erőt Néked. 
Ez idő alatt sok örömet és bánatot megértél,  
Szeretettel óvtál bennünket és védtél. 
Megköszönjük a sok fáradságos 
munkát, szeretetet, gondoskodást. 
S ha az élet tova is szalad, a legdrágább  
Édesanya és Nagymama mindig Te maradsz.” 

90. születésnapját ünnepelte családja, rokonai, ismerősei köré-
ben Kiss Istvánné, született Bálint Rozália 2014. április 24-én. 
Ezen a szép napon köszöntötte Bodnár András polgármester úr is, 
aki személyes jókívánságai mellett átadta a Miniszterelnök úr által 
küldött emléklapot is.  

Rózsika néni 1924. április 24-én született Kocséron. Gyermek-
korát szüleivel, s testvéreivel is itt töltötte. 1945. december 24-én 
kötött házasságot P. Kiss Istvánnal. 1950-ben született meg lányuk 
Rózsika. 1970-ben születtek meg iker unokáik Kata és Éva. Férjét 
1988-ban vesztette el. 

Mindennapjait tartalmasan, aktívan, s viszonylag jó egészségben 
tölti. Délelőttjét a főzéssel, olvasással, míg a délutáni órákat a tű 
gobelin készítéssel tölti. 

Segítse az Isten, hogy továbbra is ilyen aktív és tevékeny marad-
jon! 

Az olvasók nevében ezúton szeretnénk születésnapja alkalmá-
ból sok boldogságot, erőt és egészséget kívánni neki.

KRÓNIKA

Tollaslabda tábor vendégekkel 
Kocséron már évek óta a nyári szünet elmaradhatatlan eseménye a tollaslabda tábor. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok, kedvtelésből 

játszók és versenyre készülők hosszú sora töltött már egy-egy élménydús nyári hetet a kocséri sportcsarnokban 
elmélyülve a tollaslabda „rejtelmeiben”. 

A többségük természetesen minden évben helybeli, de a nagykőrösiek is szívesen csatlakoz-
nak a jó kedélyű társasághoz. Díszvendégként már többször megfordultak Kocséron a sportág 
legendás személyiségei és megosztották legérdekesebb tollaslabda élményeiket a gyerekekkel.

A hagyomány idén is folytatódik. 
A jól bevált napirend szerint, a tavaly felújított sportcsarnokban ideális edzőtábori körül-

ményekkel változatlan (9000 Ft-os) áron várjuk a gyerekeket. 
A testvérek idén is igénybe vehetik a megszokott kedvezményt, a legkisebbek pedig akár pár órá-

ra is becsatlakozhatnak, „belekóstolva” a tábori életbe. 
–  A délelőtti edzés reggel 9-kor kezdődik, de már 8 órától várjuk a gyerekeket. 
–  Az ebéd utáni pihenőt egy sok játékkal „fűszerezett” délutáni edzés követi, amely 16 óráig tart, 

de felnőtt felügyelet mellett még ezután is lesz mód tollaslabdázásra. 

Újdonság, hogy idén először az ország távolabbi vidékeiről is várunk gyerekeket. Az „ittalvós” vendégek 
érkezése biztosan színesebbé, változatosabbá teszi majd az edzéseket és a pihenő idő kötetlen program-
jait, játékait. Remélhetőleg számukra is felejthetetlen élmény lesz a vakáció Kocséron. 

A július 7 - 11. között meghirdetett táborra érdemes minél előbb jelentkezni 
és elhívni a faluban vagy akár távolabb lakó barátokat, ismerősöket, rokonokat.

Részletes tájékoztató és jelentkezési lap az iskolában kérhető vagy letölthető a www.tollaslabdatabor.info honlapról.

90. születésnap
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TERmÉSZETJÁRÁS
Kinek hobbi, kinek sport, de az biztos, hogy jó dolog!

Ha azt kérdeznénk az emberektől, hogy voltak-e már kirándul-
ni, túrázni, tízből tízen azt válaszolnák, hogy hát persze! Lehet, 
hogy ez csak egy rövid erdei séta volt egy tanösvényen, vagy egy 
pár kilométeres gyaloglás egy várhoz, vagy egy kilátóhoz, de bizo-
nyára mindannyian megtapasztaltuk már a jó levegőn, szép kör-
nyezetben tett kirándulás élményét.

Manapság gyakran halljuk, hogy a felgyorsult rohanó világ-
ban, fokozott környezeti és stressz hatások között élve mekkora 
jelentősége van egy kicsit elvonulni a város zajától, és lecsende-
sedve, a természet szépségeitől, a friss levegőtől feltöltődve meny-
nyivel könnyebb leküzdeni a mindennapi nehézségeket. Valószí-
nű, hogy ennek is köszönhető, hogy a szabadidős tevékenységek 
között egyre népszerűbb a természetjárás. Az viszont kevésbé köz-
tudott, hogy a természetjárásnak létezik egy sport változata, amit 
teljesítménytúrázásnak hívnak. A sport lényege abban áll, hogy 
nem helyezésekért küzdenek a résztvevők, hanem a különböző tá-
vú célt egy előre meghatározott útvonalon, megadott időkorláton 
belül kell teljesíteni. A feltételeknek megfelelő teljesítményt okle-
véllel, jelvénnyel jutalmazzák. Ezért a természetjárásnak éppen az 
az előnye a többi sportokkal összehasonlítva, hogy nem jár ver-
sennyel, tehát nem ad módot arra, hogy a benne résztvevők az el-
sőségért, a győzelemért tülekedjenek, meg nem engedett eszkö-
zökhöz is folyamodjanak, nem ad alkalmat arra, hogy egymásra 
irigykedjenek.

Kocsérról is sokan jár-
nak rendszeresen túráz-
ni, és közülük néhányan, 
megmérették magukat a 
teljesítménytúrák világá-
ban is. Baráti társaság-
gal vágtak neki az olykor 
meredek kaptatóknak, és 
igen szép teljesítményt ér-
tek el. A Húsvétkor meg-
rendezett Gerecse 10-20-
30-50 Teljesítménytúra 20 
kilométeres szakaszát Fa-
ragó Anna, Urbán Mari-
etta és Palotai Sándor, az 
50 kilométeres távját pe-
dig Szarvas Éva, Szarvas 
Zoltán, Nagy Gábor és 
Berecz Róbert teljesítette 
szintidőn belül.

 
Kérdésünkre elárulták, 

hogy ez volt az első szer-
vezett túrán való részvéte-
lük, és nagyon elégedettek 
az eredményükkel. Ko-
rábban csak barátokkal, 
családdal jártak túrázni, 
inkább csak hobbi szinten 

gyakorolták ezt a tevékenységet, de az első eredményen felbáto-
rodva már tervezik a következő teljesítménytúrát. 

„Nem mondom, hogy könnyű volt, sőt! ...voltak mélypontok. 
A térdem is rendetlenkedett, el is áztunk, de nagyon jó érzés volt 
szintidőn belül a célba érni és teljesíteni a távot, mondhatni fizi-
kailag nagyon elfáradtam, de lelkileg sokat adott.”- összegezte Évi 
a verseny tapasztalatait, mi pedig őszintén gratulálunk nem min-
dennapi teljesítményükhöz.

        

A kitartó séta az erdős vidék tiszta, portalan leve-
gőjében, a mértékkel űzött hegymászás, amely nem 
szól végkimerülésig, de a tüdőt, az izmokat ugyancsak 
megmozgatja, a szívet is erősebb munkára sarkalja, a 
legjobb és legegészségesebb testedző gyakorlatok kö-
zé tartozik.
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És ami még nagyon fontos! Sohasem késő elkezdeni. 

Bodnár Ferencné Erzsike nyugdíjba vonulását követően csatla-
kozott a Sétafika és az Ápisz túracsapatokhoz, és kitartóan rója a 
kilométereket a szebbnél szebb tájakon. Októberben eredménye-
sen teljesítette az Intersport Túranap 18,8 kilométeres teljesít-
ménytúráját, és nemcsak hazai, hanem a külföldön szervezett tú-
rákon is részt vett már.

Húsvétkor a Mátrát járta be egy három napos túrán, májusban 
pedig Ausztriába készül, ott a Mixnitzben levő Medveszurdok ös-
vényeit barangolja be szintén 3 napos túra keretében.

Mostanra sokan azt gondolják, hogy ezekért az élményekért 
messzire kell menni, de ez nem így van. A Kocsér környéki szi-
kes legelők védett élővilága, vagy a nagykőrösi pusztai tölgyesek 
tanösvényei számos lehetőséget kínálnak a kezdő természetjárók-
nak is.

Kaszáné Irénke

VERSENYFELHÍVÁS

A Kocséri Horgász Egyesület

24 órás horgászversenyeket 
szervez

3 fős csapatok részvételével

június 28-29-én
és 

augusztus 9-10-én
(mindkét esetben szombat 13:00 órától
vasárnap 13:00 óráig tart a verseny).

•  A férőhelyek száma miatt mindkét esetben 
az első 16 csapat nevezését tudjuk elfogadni. 

•  Horgászni csapatonként 6 bottal, botonként 
2 horoggal lehet.

•  Horgász engedély nem szükséges.

Nevezési díj 10.500 Ft/csapat. 
Mindkét nap kétszeri étkezést biztosítunk. 

Díjazva az első három csapat és a legnagyobb 
halat fogó versenyző lesz. 

Érdeklődni és jelentkezni: 
Utasi Tibornál – Iparcikk Bolt – lehet.

Telefon: 06-70/866-9501



16 Kocséri HíradóKRÓNIKA

„Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel…”
A Nagykőrös felől falunkba érkezőket néhány hete igazi vidéki 

hangulatú látvány fogadja. A települést jelző táblát elhagyva azon-
nal szembetűnik az út melletti bekerített terület, közepén a kút-
ágassal, itatóval. Az autósok önkéntelenül is lassítanak, sokan meg 
is állnak, amikor felfedezik, hogy a területnek „lakói” is vannak.

Többen tudni vélték, hogy állatkert nyílik majd Kocséron, ezért 
a legilletékesebbhez fordultunk és megkérdeztük a tulajdonost, 
hogy valóban ezt tervezik-e.

Megtudtuk, hogy erről szó sincs! Nagy Miklósné Mónika elme-
sélte, hogy nagy rajongója a kisjószágoknak, és a haszonállatok 
mellett mindig is voltak náluk hobbi-állatok. Kezdetben papagáj, 
teknős, díszes baromfik, majd idővel jöttek a nagyobb testű álla-
tok is. A most megvalósult kert ötletét egy környékbeli élmény-
tanyáról hozta, ahol először látott családias környezetben egzoti-
kus állatokat.  

Három év tervezgetést követően kora tavasszal kezdődtek  meg 
náluk a munkálatok. Először a kerítés, majd az itató készült el a 
kútágassal, Húsvétra pedig beköltöztek a - már korábban is náluk 
élő - nem éppen hétköznapi állatok is.

 A tágas kertben békésen megférnek egymás mellett a pónik, a 
magyar szürke, és a láma pár. Mimi, a lámafiú amint felfedezi a kí-
váncsi szemlélődőt, rögtön a vendégek elé siet, és úgy pózol a ka-
meráknak, mint egy igazi sztár. 

Ottjártunkkor nemcsak a külső, hanem a belső kertben élő ál-
latokat is megnéztük, és igazi élmény volt a gondosan kialakított 
udvar népes táborát megismerni. Láttunk bárányokat, kecskéket, 
mosómedvét, nyestkutyákat, kengurut, nagy mara családot, emu-
kat, nandu párt, és a nemrégiben érkezett alpakákat. A hideg éj-
szakák miatt még téli szállásukon vannak a díszmadarak, és a kis-
állatok, de nyárra ők is a szabadba fognak költözni.

Mónika azt is elárulta, hogy az alpakák hamarosan ki fognak 
költözni a külső részbe, és érkezni fog még egy bivaly is.

Nem mindennapi kedvenceiket eddig is megmutatták bárkinek, 
és ezután is szívesen látnak minden állatbarátot. A külső kert bár-
mikor megtekinthető, és előre megbeszélt időpontban a portáju-
kat is szívesen megmutatják az érdeklődőknek. Természetesen in-
gyen!

Kaszáné Irénke
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
KÖVA-KOM Nonprofit ZRT.

KOCSÉR - Házhoz menő szelektív újrahasznosítható hulladékgyűjtés -
szállítási naptár 2014.

Június Július Augusztus Szeptember Október November December
3 1 12 9 7 11 9

ÚJ KONTÉNER ELHELYEZÉSE

Településünkön a már működő szelektív gyűjtőedényekhez egy 
újabb konténer került kihelyezésre, amelyben a lakosság a hasz-
nált, feleslegessé vált ruhaneműt, cipőt helyezheti el, ami a későb-
biekben 100%-ban újrahasznosításra kerül. 

A használtruha gyűjtésére szolgáló konténerek a hulladékgaz-
dálkodás elhagyhatatlan elemei. A konténeres ruházat szegregáci-
ós rendszer évek óta tartós eleme az EU-s országokban a hulladék 
újrahasznosításának. A cég által éves szinten begyűjtött használt-
ruha hulladék mennyisége a programban résztvevő településeknek 
jelentős anyagi megtakarítást eredményez a hulladékgazdálkodá-
suk terén, ahol is az önkormányzatoknak magas költségeket jelent 
a hulladék hasznosítása. 
A konténert elszállító cég 4 alapelve: 

- védje a természetes környezetet
- csökkentse a települések által fizetett szemételtávolítás díját
- támogassa a segítségre szorulókat
- munkát adjon a fogyatékkal élő személyeknek

Tavaszi virágosítás  
községünkben

2014. április végén a kedvező időjárásnak köszönhetően meg-
kezdődött az egynyári virágpalánták kiültetése. Összesen 1500 
tő virág került kiültetésre virágládákba, virágágyásokba változa-
tos összetételben. A csodaszép egynyári virágok – muskátli, sző-
lővirág, mézvirág, napvirág, verbéna, paprikavirág, díszcsalán - 
a falu több pontján is megjelennek, mint például a parkban, falu 
központjában, Polgármesteri Hivatalnál, az Óvoda, Iskola, Műve-
lődési Ház, Faluháza épületénél.  

A továbbiakban rendszeres locsolással, gyomtalanítással gon-
dozzák a közfoglalkoztatási programban részt vevő dolgozók a ki-
ültetett virágokat, így azok késő őszig megőrzik majd szépségüket, 
színesebbé teszik falunk összképét.
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TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEmÉNY
(Figyelem felhívás)

Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabadterületeken keletkezett tűzesetek száma, ami többek között 
köszönhető az Önök készséges és áldozatkész munkájának, amit azok megelőzése végett végeztek. Köszönjük 
a segítséget és ismételten kérjük Önöket az együttműködésre, hogy a továbbiakban is fenntartható legyen a 
tűzesetek számának csökkentése. 

A 2013. évben a szabadterületi tüzek jellemzően települések külterületein, műveletlen, elhanyagolt, gondo-
zatlan földterületeken keletkeztek, továbbterjedésük megakadályozását azonban minden esetben segítették a 
gondozott, kaszált területek. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégése mellett 
az illegális szemétlerakók környékén a kábelégetéssel okozott tűz. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezett tüzek jelentős része gaz, parlag és hulladék 
nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett, azokat túlnyomóan emberi felelőtlenség, 
gondatlanság okozta. A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak tuda-
tos be nem tartásából ered.

A szabadtéri tüzek számának minimálisra csökkentése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az alább 
felsorolt jogszabályi előírások betartására.

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van, 
ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete 
az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hulladékot égetni. 

A termőföldeken és a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a termőföld védelméről szóló törvényben 
meghatározott hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítási kötelezettség teljesítése 
során el kell végezni a növényzet gondozását, a terület gyommentesítését. A földterületet továbbá éghető 
anyagtól, száraz fűtől mentesen kell tartani, ami szintén a tulajdonos, használó feladata.

Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése ti-
los. 

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. 
(IX. 6.) BM rendelet (Továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.

Az OTSZ 606. § (1) bekezdése szerint az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – ameny-
nyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. 
A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a meg-
kezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.

A tűz nem hagyható őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell 
oltani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kiokta-
tott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tar-
tani. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földta-
karással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Továbbá az égetés végrehajtásához, szükséges az illetékes 
erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi hatóságok engedélye.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres ellenőrzéseket tart és 
szükség esetén szankciónál.
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JEGYZETTÖMB HELYETT

Polgármesteri Hivatal
 Ügyfélfogadási idő: 

hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás

Telefonszámok: 06-53/359-080, 
06-53/359-197, fax: 06-53/359-883

Falugazdász
 Varga Balázs kamarai tanácsadó és 
Zsiday Péter falugazdász a Nagykőrös, 
Szabadság tér 4. szám alatti Területi Iro-
dában érhető el. Tel.: 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. Madács Márk fogszakorvos
 Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9. 
Rendelési idő: hétfő 13-19 óra;  
kedd: 8-12 óra; csütörtök 13-19 óra 
Bejelentkezés: 06-20/540-0940

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 (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
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 13.00-16.00
Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

PEST MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSI 
HIVATALA

Cím: Nagykőrös, Szabadság tér 4.

Ügyfélfogadási rendje

Hatósági Osztály: Tel.: 06-53/550-366
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00

Gyámhivatal: Tel.: 06-53/550-373
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 15:00-18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Földhivatal: Tel.: 06-53/351-279
Hétfő: 13:00-15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00

Okmányiroda: Tel.: 06-53/550-380
Hétfő – Péntek:  8:00-20:00

GYÁSZJELENTÉS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

MOLNÁR IMRÉNÉ
szül: Sopajti Anna

kecskeméti, volt kocséri lakos,  
aki lélekben mindig  

kocséri maradt, 
életének 85. évében elhunyt.

Drága halottunkat  
2014. április 30-án helyeztük 

örök nyugalomba a kecskeméti 
köztemetőben.

Gyászoló család
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Alapította: Muhoray György 1990-ben Kiadja: Kocsér Község Önkormányzata
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APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉS
Eladó Kocsér, Szabadság u. 59. szám alatti csa-
ládi ház, bútorok, boroshordók, hat fiókos fa-
gyasztó. 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.

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

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 tü-
kör. Érd.: 06-53/359-401

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

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

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

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

Központhoz közel kétszobás, gázfűtéses, össz-
komfortos családi ház nagy melléképülettel, ve-
zetékes vízzel, fúrott kúttal eladó. Érd.: 06-
53/359-401
Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Kocséron, a Széchenyi u. 18. szám alatti 3 szobás, 
központi fűtéses – gázkazános és fatüzeléses 
kazános családi ház, sok melléképülettel, garázs-
zsal, 2 db fúrott kúttal, 450 négyszögöl telekkel 
eladó. Nagykőrösi vagy kecskeméti 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
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. Érdeklődni: 
06/20/453-5485
Eladó 4,8 millió Ft-ért 4 szobás, 116 m²-es csa-
ládi ház – volt régi Posta épülete – a Szabadság 
utca 51. sz. alatt. 772 nm telekkel, pincével, ga-
rázzsal; víz, gáz, villany bent van. Érd.: 06-30-
485-0796.
220 wattos árammal működő kukoricamorzsoló 
eladó. Tel.: 53-358-110
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.: 06-20/412-3383
ELADÓ Lakitelek-Tőserdő Fecske u. 6. szám 
alatti nyaraló. Érd.: 06-53/359-775
Eladó Kocsér, Kinizsi u. 16. sz. alatti családi ház. 
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 
06-20/323-4044 vagy 06-20/493-9247

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

3 részes szekrénysor, dohányzóasztal eladó. To-
vábbá bontott ajtók, ablakok eladók! Érd: 06-
53/359-691 az esti órákban

Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! 
„Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 6 millió Ft. 
Érd.: 06-76/411-556; 06-20/4545-400

Kocsér központjában 100  m²-es 3 szobás par-
kettás családi ház eladó. A kertben fa kerti játé-
kok gyümölcsfák. A házhoz melléképület és ga-
rázs is tartozik. Az ár a konyhabútort is tartal-
mazza. Irányár 4.5 m Ft Tel.: 20/375-4440

Sopronban közel a belvároshoz, szép környezet-
ben 60 m2-es téglaépítésű társasházban föld-
szinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdő-
szoba, WC. A lakáshoz tartozik 1 kocsibeálló + 2 
tárolóhely Irányár: 10.500.000 Ft Tel.: 06-
70/645-7317 E-mail: imre.lorant@freemail.hu

Kocsér községben mezőgazdasági tevékenység-
re alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-
440-6643

Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás teher-
mentes lakás ELADÓ. Irányár: 4 millió Ft. Tel.: 
30/230-6486

Kocséron a Dózsa György u. 53 szám alatti 3 
szobás családi ház ELADÓ. Érdeklődni: 30/925-
6795-as telefonszámon. 

3 szobás családi ház melléképülettel a Dózsa 
György u. 16. szám alatt ELADÓ ! Irányár: 4 millió 
Ft. Érdeklődni: 20/599-7628

tisztelt villanybojler,  
elektromos melegítő 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.: 06-53/350-302 vagy 06-30/375-9483

NÉMET NYELVTANFOLYAM KOCSÉRON
kezdő, alapfokú, középfokú szinteken.

Helyszín: helyi Általános Iskolában
Jelentkezés és érdeklődés: 06-30/205-44-46

Kozma Autósiskola
tanfolyamot indít minden kategóriában.

A tanfolyam helye:  
Kocséri Községi Könyvtár

Érdeklődni:  
Flórián Katalin 06-20/910-7255


