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Zelk Zoltán

Hóvirágok, ibolyák
Jó reggelt, Nap, ég, hegyek,
aludtunk egy éven át..”
Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.

Ára: 120 Ft

Eseménynaptár
2015. május 24.
Pünkösdvasárnap
2015. június 5. 16:00
2015. június 13. 17:30

Elsőáldozás
Óvodai tanévzáró és ballagás
Iskolai ballagás

Tartalom

„ Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!”
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.

Beszélgetés dr. Czira Szabolccsal

„Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?”

Tündérkerti hírek

„Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát..”
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.

Diáktüzérek
Suli hírek
Népköri hírek
Túrázók a Kutyakaparónál
Előadói estek Kocséron
„A mi gólyáink”
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Kocséri Híradó

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS
2015. március 5-től hatályos szabályozás

BELTERÜLETEN:

Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik. Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében:
– Amennyiben, valamelyik településen konkrét
időpont meg van határozva az égetésre, akkor abban az időpontban, azokkal a feltételekkel az égetés engedélyezett. (önkormányzatok
égetésre vonatkozó hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetően).
– Amennyiben, a településen nincs égetésre
vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:

Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL. (tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykőrös Járás illetékességi területén: Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd,
Széchenyi út 24-26.)
Feltételei:
– Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint
összegű eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az
égetés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írásban (postán, e-mailen, faxon, személyesen)
– Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
e) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra,
perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
j) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben
tartott eszközök felsorolását.
– A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz,
és csak az engedélyező határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott feltételek betartásával elkezdeni.
– A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni,
nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a
fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt
a hatóság elfogadja.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani
az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés
is.

Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz
elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM
rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni
és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt
hatósági engedélyt nem pótol.
Vonatkozó jogszabályok:
• 5412014. (XJJ. 5.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § - 228. §
• önkormányzatok rendeletei (melyek az adott
önkormányzat honlapján fellelhetőek)
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról
111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés
szabályai
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól
a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő
létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen
igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
e) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
j) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét
és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására
tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett
időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani
az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot
kell szántással biztosítani,
e) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez
hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét
oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti
vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól
tisztán kell tartani.
(3) A folyamatos tisztán tartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszon
bérlője köteles gondoskodni.
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Tájékoztató családtámogatási
feladatkörök 2015. április 1-i
változásáról
A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek április
1-vel a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi
és pest megyei igazgatóságától. Ilyenek például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély,
a gyermeknevelési támogatás, a nagycsaládosok gázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás.
A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás lesz, hogy ezután jóval több ügyfélszolgálaton
indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő
ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a
kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. Tisztelt ügyfeleink így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az
ügyintézést.

Családtámogatási
Ügyfélszolgálat
Budapest

Családtámogatási
Ügyfélszolgálat
Vác

Családtámogatási
Ügyfélszolgálat
Cegléd

1139 Budapest,
Váci út 71.

2600 Vác,
Dr. Csányi László
krt. 16.
Telefon:
(1) 452-2910

2700 Cegléd,
Eötvös tér 6.

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök:
8:00-15:00
péntek:
8:00-12:00

Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök:
8:00-15:00
péntek:
8:00-12:00

Telefon:
(1) 452-2910
Nyitva tartás:
hétfő-kedd:
8:00-15:30
szerda:
8:00-17:30
csütörtök-péntek:
8:00-12:00

Telefon:
(1) 452-2910

Emellett a fővárosban, Vácott és Cegléden a Magyar Államkincstárnál eddigiekben megszokott, alábbi helyszíneken és
ügyfélfogadási időben is várják az ügyfeleket az immáron
Budapest Főváros Kormányhivatalához tartozó ügyfélszolgálatok.
A fővárosi kormányhivatal, valamint a kerületi, járási hivatalok elérhetőségeit a http://www.kormanyhivatal.hu/hu
weboldalon találhatják meg.
A formanyomtatványok adattartalmában és a kérelmekhez
mellékelendő dokumentumokban, az irányadó ügyintézési határidőben, illetve az igényelhető összegekben nem lesz
változás.
A juttatások a jövőben is határidőben és változatlan összeggel érkeznek az állampolgárokhoz.
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy KOCSÉRON

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje:
2015. június 2. 8.00-18.00-ig
2015. június 3. 8.00-18.00-ig
A tüdőszűrés helye:
2755 Kocsér, Szabadság u. 19. Faluháza
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700 Ft.,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés
a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek,
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási
törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A tüdőszűrés ajánlott! Panasz nélkül is lehet beteg! A
vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség
időbeni felismerésére!
Hozza magával: Személyi igazolvány, TB kártya, előző évben kapott tüdőszűrő igazolás!

BANTESZ

Állattenyésztő és Növénytermesztő, Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony!
(Kapja az ország minden polgármestere.)
A szövetkezetünk lehetőséget kíván adni az ott lakóknak megélhetésük jobbá tételére.
Munkát, pénzt, keresetet szeretnénk biztosítani mindazok számára kik,
termelő, őstermelő, nyugdíjasként részt vesz programunkba.
2015. harmadik negyed évében beindítjuk nyúl vágóhidunkat, majd
azt követően a baromfi és később a birka és sertés vágóhidat is.
Mindezekhez szükség van olyan termelőkre kik vállalkoznak nyúl, majd
baromfi ezen belül, liba, kacsa, gyöngytyúk, galamb, vadkacsa tenyésztésre. Később másik két vágóhidunk megépítésekor birka és sertés tenyésztésre.
Ezek mellett számítunk a növény, takarmány termesztő földdel rendelkező gazdákra is. Ezzel is olcsóbbá téve az állattenyésztők számára a takarmány ellátást.
Összességében minden termelő részére tisztességes jövedelmet megélhetést biztosítani. Mindehhez kérnénk Ön/Önök segítségét, hogy
juttassák el hozzánk azon személy, személyek nevét elérhetőségét kik
vállalnák a termelők megkeresését szervezését.
Előnyt jelent mezőgazdasági végzettség, jártasság, szervező képesség,
valamint ha a személy regisztrált munkanélküli.
Mindezekkel megfelelésük esetén szerződést kötünk és akár egy éven
belül a szövetkezet főállású dolgozója lehet.
Segítségét / segítségüket előre is köszönjük.

A VIDÉK ÉLNI AKAR
Tel.: 06-70-419-4190 E-mail: medve.istvan46@gmail.com
Levélcím: 3527 Miskolc, Zsigmondi Vilmos utca 2.C. ép. 4. em. 408.
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KRÓNIKA

Kocséri Híradó

Tisztikereszt – munkahelyek – kistérség – család
Beszélgetés dr. Czira Szabolccsal
„Nem mondom, hogy nem hiányzik egy kicsit a parlamenti
munka, az ottani légkör, de köszönöm szépen, van mit csinálnom településemen, Nagykőrösön is bőven, úgyhogy egyáltalán nem unatkozom! Így még többet tudok helyben közvetlenül találkozni a lakosokkal. Én természetesnek tartom, hogy
különválik a polgármesteri és országgyűlési képviselői munka, így van ez például Németországban is, hosszú ideje. A két
poszt betöltése egyszerre az emberi szervezetet biztos, hogy
csúcsra járatja! Megszoktam, hogy akár két ember helyett is
dolgoznom kell, még állatorvosként is ezt tettem, a munkától
én soha nem féltem. Ez a kitüntetés erőt ad a megújuláshoz,
az igaztalan támadások helyén való kezeléséhez, arra, hogy
folytathassuk a város építését.”
Dr. Czira Szabolcs, választókörzetünk korábbi országgyűlési képviselője, Nagykőrös város polgármestere a közelmúltban rangos, országos kitüntetésben részesült. Ennek
kapcsán beszélgettem vele, kötetlenül, és tabuk nélkül. A városvezető elmondta, hogy ez a kitüntetés óriási megtiszteltetés számára, teljesen váratlanul, meglepetésként érte, és úgy érzi, hogy ez egy igazi csapatmunka eredménye.
„Országgyűlési és egyéni önkormányzati képviselőként, valamint polgármesterként a közép-magyarországi régió, különös tekintettel Nagykőrös érdekében végzett értékes és
odaadó munkája elismeréséül… „ – áll a díszes oklevélen,
melyet a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Polgári tagozatával együtt adományozott dr. Czira Szabolcsnak Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke, a belügyminiszter
előterjesztésére.
„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a magas rangú állami kitüntetést nekem adományozták, ez annak
a sok- sok éves munkának az eredménye, melyet itt végezhettem, a lakosság megtisztelő bizalmának köszönhetően. Az érdem, és így a kitüntetés sem csakis az enyém, hanem mindazoké a segítőké, akik fáradhatatlanul és odaadóan mellettem
álltak, állnak a mindennapokban. Sok segítőm volt és van, első sorban szeretném megköszönni mindezt Családomnak,
képviselő társaimnak, a polgármesteri hivatal irodavezetőinek és minden munkatársának, és a környező települések segítőinek. A legszélesebb körben szeretném tehát köszönetemet
kifejezni, hiszen ezt a munkát egyedül nem lehetett volna elvégezni, és persze ehhez a lakosság támogatására is szükség
volt. Értük dolgoztam, és teszem ezt most is, nap, mint nap.” –
mondta el lapunknak dr. Czira Szabolcs, aki jelenleg Nagykőrös Város polgármestere, immáron negyedik ciklusát tölti. Négyszer választották meg országgyűlési képviselőnek is,
ekkor a választókerületi körzethatárok még másképpen alakultak. Így lehetett Nagykőrös, Abony, Törtel, Jászkarajenő,
Kőröstetétlen, Kocsér, Nyársapát parlamenti képviselője.

Dr. Czira Szabolcs az a típusú politikus, akit személyesen
és ténylegesen is meg mertek keresni az emberek, sokan voltak országgyűlési képviselői fogadóóráján, és polgármesterként is sokan érkeznek hozzá. „Nem elefántcsonttoronyban élek! Örülök, hogy ennyien megtisztelnek bizalmukkal,
és, hogy segíthetek a problémák érdemi megoldásában. Ez a
feladatom, ez a küldetésem. Amikor országgyűlési képviselőjeként dolgoztam, remek kapcsolatban álltam a körzet polgármestereivel, illetve hivatali dolgozóival, akik a lakossági
panaszok, problémák megoldásában segítettek nekem. Hálásan köszönöm azt, amit sok éven keresztül tettek a lakosságért.
Úgy gondolom, hogy Nagykőrös városa, és a kistérség hozzám
tartozó települései új lendületet kaptak az elmúlt években,
örülök, hogy ebben én magam is szerepet játszhattam egyéniben megválasztott parlamenti képviselőként, több cikluson
keresztül. A települések szinte mindegyike a maga módján kihasználta a kínálkozó pályázati lehetőségeket, legyen szó akár
LEADER, akár EU-s fejlesztési projektekről. Megújultak, utak
épültek, hatalmas infrastrukturális beruházásokat hajtottak
végre, csatornáztak, felújították a közintézményeket, új épületek nőttek ki a földből. Abonyban több milliárdos fejlesztés
folyt, művelődési központ, piac épült, megújult a főtér. Mondhatom, hogy az abonyiak is jól sáfárkodtak a kínálkozó lehetőségekkel. Nagykőrösön is szemmel látható a változás, megszépült a város.”
„Tudom, sok még a probléma, a megoldásra váró feladat.”
– mondja dr. Czira Szabolcs, aki Nagykőrös polgármestereként tudja, hogy tabuk nélkül, őszintén kell beszélnie arról,
hogy sajnos az elmúlt években ugyan csökkent a munkanélküliség városában, de igazán nem sikerült ezt a problémát megoldani, a legnagyobb jó szándék, számos gazdasági partnerrel történő intenzív kapcsolatfelvétel és tárgyalás
ellenére sem. „Nem egymásra kellene mutogatni, nem egymást lejáratni, hanem minden erőnek össze kellene fogni annak érdekében, hogy valóban munkahelyeket teremthessünk
helyben, Nagykőrösön! Pest megye déli csücskében vagyunk,
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a többi fent említett településsel együtt, a közép- magyarországi régióban. Sajnos ez hátrányos az EU-s pályázatok szempontjából, kevesebb a lehetőség, és jóval nagyobb önerő kell
mindenhez, mint más, fejletlenebbnek nyilvánított régiókban.
Ilyen feltételek mellett a lendület megakad, nem jönnek a vállalkozások. Ezért úgy érzem, hogy mindenképpen össze kell
fogni a kistérség polgármestereinek, településvezetőinek, valamiféle kezdeményezésre szükség van. Vagy el kell érni, hogy
magasabb legyen a támogatási intenzitás nálunk is, és több
forrás legyen, vagy felmerül ismét a megyeváltás ügye, a más
régióhoz való tartozás igénye. Ez így biztos, hogy előnytelen
számunkra! A Dél-Alföldi Régióban 70, míg nálunk 50%-os
támogatást kapnak a vállalkozások, így ez egyenlőtlen verseny! Igaz, indulnak a közmunkaprogramok, így a START
is. Ez érinti Nagykőröst, és a kistérség több más települését is.
Meggyőződésem azonban, hogy a munkanélküliség problémája hosszú távon közmunkával nem oldható meg, a vállalko-
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zások letelepítése lenne a fő cél.” – mondja dr. Czira Szabolcs
„Szóval egyáltalán nem unatkozom mostanában sem, szerencsére több idő jut a családomra, mióta nem vagyok parlamenti képviselő, de azért elég kevés a szabad hétvégém, mikor tényleg velük lehetek, számos programra hívnak most is, a
környező településekre is. A kialakult, meglévő kapcsolataimmal természetesen most is mindenben segítek, ha tudok, nem
csak helyben, hanem a kistérség többi településén is. Most is
rengeteg kéréssel fordulnak hozzám. Ha lehetne kívánságom,
akkor az első helyen a munkahelyteremtő beruházások állnak,
és ugyanilyen fontos számomra a család, az, hogy továbbra is
béke és szeretet legyen, hogy segíteni tudjuk egymást! Kívánom, hogy a térség eddigi fejlődése töretlenül megmaradjon,
mind az egyes emberek, mind a közösségek számára.”
lejegyezte: Lőrinczy Veronika

DIÁKTÜZÉREK

TIZEDIK ALKALOMMAL A TÁPIÓBICSKEI CSATÁBAN
Idén 27. alkalommal került megrendezésre a tavaszi emlékhadjárat, Közép-Európa legnagyobb katonai
hagyományőrző
rendezvénysorozata a Magyar Hagyományőr Világszövetség,
valamint a Magyar Huszár
és Katonai Hagyományőrző
Szövetség szervezésében.
A résztvevők saját korhű
ruházatukkal, felszereléseikkel és történelmi fegyvereikkel idézik fel a magyar
történelem legendás katonai sikereket felmutató hadi
eseménysorozatát az 1849es dicsőséges tavaszi hadjárat egyes állomásain.
Április 4-én most is több száz hagyományőrző gyűlt össze Tápióbicske hatá-

rában, hogy élő történelemóra keretében
mutassák be a 166 évvel ezelőtt vívott dicső
csata főbb történéseit.
A kocséri Gábor Áron Diáktüzér
Csapat – Gévai Imre parancsnoksága
alatt – idén 10. alkalommal vett részt
a látványos hadijátékon. Dörögtek az
ágyúk, ropogtak a
puskák, pengeélek
villantak a felhők
közül előbújó nap
fényében, és bizony
a kocséri egyfontos ágyú is többször

dördült a csata hevében. Parancsnokuk elszántsága, és
tüzéreink bátor helytállása
végül győzelemre segítette
a magyar főcsapatot az osztrák féllel szemben.
A győztes csata után az
újonc Tóth Marcellt – régi
tüzérhagyomány szerint –
Szent Borbála nevében tüzérré avatták.
A csapat tagjai a harctéren: Farkas Vilmos, Járvás
Milán, Tóth Marcell, Kovács Zsolt, Tóth Adrián, Kasza Csaba, Farkas Zsolt, Gévai Imre.
A diáktüzérek már többször szereztek dicsőséget maguknak, iskolájuknak, és Kocsérnak. Amellett, hogy a
tápióbicskei csatából nem hiányozhatnak,
az elmúlt években számos meghívásnak
tettek már eleget. Így szerepeltek csatajátékban Kecskeméten, részt vettek Cegléden
a Kossuth toborzó felvonulásán, Jászapátin a Jász Világtalálkozón díszlövéssel köszöntötték az megválasztott jász kapitányt,
és a ceglédi Mária Rádióban is beszámoltak már a hagyományőrző élményeikről. A
tüzérséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik megszerzésére remek alkalom szokott lenni a komáromi tüzértábor,
ahol a Komáromi Városi Televízió is készített velük interjút.
Legyünk büszkék rájuk!
Kaszáné Irénke
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Március 15. – nemzeti ünnepünk

1848 hősei – egykor és ma
Iskolánk az idén nemcsak a szokott módon emlékezett meg
az 1848-as forradalom kitöréséről – úgy is persze, hiszen volt
ünnepi műsor és ágyúlövés is, mint máskor –, hanem hagyományteremtő céllal futófesztivált is rendeztünk március 13-án
pénteken délután.
A cél a
nevezetes Petőfi-emlékhely,
a Kutyakaparó csárda
volt, a táv
pedig pontosan 1848
méter. A háromfős csapatok így
épp kiértek
a csárdához.
Akadt azonban 11 diák, akik egyéni indulókként végigfutották az
5544 métert. Az időjárás kegyes volt, a résztvevők pedig lelkesek és
sikeresek! Nem verseny volt, mindenki egyforma díjazásban részesült. Nem a másikat,
mindenkinek magát
kellett legyőznie! A
saját lustaságát, fáradtságát, fájdalmát.
Mindenkinek sikerült!
36 diák és 3 felnőtt
futotta ki ’48-as emlékhelyünkig, a Kutyakaparó csárdáig!
Váltófutók: HaA főszervező, Venyingi Zoltán adja át az
lász Szibilla, Nagy
emlék-érmeket.

Tímea, Drotár Natasa (4.o.), Godó Attila, Halasi Bea, Lengyel
Dzsenifer, Szigeti Szilárd, Gévai Levente, Stób Krisztián, Tóth Patrick (5.o.), Pesti Mónika, Erdős Bianka, Sekelj Vincent, Német Alexandra, Sebők Brigitta, Drotár Izabella (6.o.), Bátori Réka, Nagy
Laura, Urbán Alisa, Gévai Eszter (7.o.), Bágya Niki, Pesti Laura,
Vágó Krisztina, Oláh Krisztián, Tóth Adrián, Kovács Zsolt (8.o.)
Akik egyedül futották végig a távot: Vas Ákos, Makara Péter,
Szelei Alex, Tóth Marcell, Oláh Krisztián, Kenyeres Bálint, Bimbó Zoltán, Nagy Gábor, Balog Dávid, Malinóczki Krisztián, Ország Tamás
Résztvevő felnőttek: Országhné Katika, Venyingi Zoltán, Gévai Imre.
Az érmet és a pólót Kocsér Község Önkormányzata ajánlotta
fel, a póló grafikáját Damó István tervezte, a frissítőket a Mónibolt és a Lőrinc-bolt biztosította, Szelei László és a polgárőrség
gondoskodott a biztonságunkról, a lebonyolításban Király Dénes
volt segítségünkre.
Köszönjük a támogatást mindenkinek!

„De tudjátok, míg magyar él, Petőfi visszatér!”
A forradalom évfordulóján, március 15én az emlékezők először dr. Halász Istvánnak a sírjánál helyeztek el koszorút. Majd
a Művelődési Házban az énekkar nyitotta
meg az ünnepséget. Venyingi Zoltán képviselő ünnepi beszédében a hétköznapi hősökre emlékezett.

tyakaparó csárdánál pedig több száz emlékező gyűjt össze a kedves tavaszi időben,
kerékpárral, autóval.
A csárda előtt tiszakécskei és kocséri
néptáncosok töltötték be a teret, a zárótáncban közel negyven táncos táncolt a népes nézősereg előtt.

Az irodalmi színpad előadásában Laborfalvy Róza és Jókai Mór kapcsolatát, e legendás, romantikus szerelem sorsfordító
jeleneteit láthattuk – egy kis humorral fűszerezve, a címszerepekben Pesti Laurával
és Stób Attilával.
Az emlékmű előtt a koszorúzásnál a diáktüzérek díszlövéssel tisztelegtek, a Ku-
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Színes, képes iskolai hírcsokor

Tanszaki hangverseny

Március 17-én kedden a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola
kocséri növendékei tanszaki hangversenyen mutatták meg tudásukat. Klasszikus darabokat és népszerű dallamokat is hallhattunk,
például a kis Vuk, Mazsola no és a Honfoglalás dalát Horogszegi
Jánosné Mirka néni nyolc zongorista tanítványától.

Napfogyatkozás – a szünetekben

Ritka természeti jelenségnek
voltunk szemtanúi március 20án pénteken délelőtt: részleges
napfogyatkozást figyelhettünk
meg. Az estét idéző fényviszonyok és a biztonságos körülmények között megfigyelt
napfogyatkozás mindenkinek
emlékezetes élmény marad.

Majális Tiszakécskén

Gévai Eszter, Drotár Izabella, Gévai Levente, Bagi Alexandra,
Czakó Kitti, Badari Anna, Tóth Anna, Ország Tamás.

Egy elsüllyedt világ

Gévai Imre tagintézmény-vezető az
Arany János Társaság felkérésére március
27-én pénteken Egy elsüllyedt világ – Bözödújfalu és a székely szombatosok története címmel tartott előadást a nagykőrösi
gimnázium dísztermében.

A Csicsergők és az ifjúsági csoport is részt vett a Tisza-parti
kécskei majális műsorában május 1-jén. Kis Orsolya tanítványai
először a színpadon táncoltak moldvai és szatmári dallamokra,
majd feldíszítették és körbetáncolták a tarka májusfát.

Anyák napja
Személyes élményekkel
színesített beszámolójából
az érdeklődök megismerhették a víz alá került erdélyi község sorsát és sajátos
vallási irányzat történetét.

Bozsik Program – kocséri tehetségekkel

Április 27-én hétfőn Mészáros Ervin edző két csapatával vett
részt a Bozsik Program nagykőrösi kistérségi találkozóján. Az országos labdarúgó utánpótlás programba többéves szünet után kapcsolódott be ismét az idén iskolánk. Ervin bácsi a tanév során egy
kecskeméti továbbképzésen is részt vett, az új mezek is éppen időben érkeztek meg. Kőrösön mindkét korosztály remek meccseket
játszott, büszkén jöttek haza a fiúk, Babusa Richárd vagy Tóth Marcell megmozdulásai sok nézőből váltottak ki elismerő szavakat.

Május első napjaiban minden osztály, kicsik is, nagyok is, egy kis
ajándékkal, néhány verssel, dallal köszöntötték fel az anyukákat,
nagymamákat. Itt épp a 7.-esek.

Álló sor balról jobbra: Szelei Alex, Babusa Richárd, Gróf Márk, Kenyeres Bálint, Oláh Krisztián, Tóth Adrián, Nagy Gábor, elöl: Rapi Zoltán,
Vas Ákos, Makara Péter, Tóth Marcell, Farkas Vilmos, Farkas Zsolt.

Május 5-én kedden a Kerekasztal Színház drámapedagógusai ismét Kocséron jártak, és
az alsó tagozatos diákokat hívták el egy kalandos utazásra – a rejtélyes
Tükörvárosba. Itt épp a 4.
osztályosok kalandoznak,
nyomoznak a nevezetes
Napkő után! Hamarosan
újra jönnek majd – a felsős osztályokhoz!

Kalandozások Tükörvárosban

8

KRÓNIKA

Kocséri Híradó

TÜNDÉRKERTI HÍREK
OLIMPIAI BAJNOKOK LETTÜNK!
Óvodánkban már hagyománya van az
1848. március 15-ről való megemlékezésnek. Dalokat tanulunk, hallgatunk, könyveket nézegetünk, történeteket olvasunk,
képeket gyűjtünk, hogy megismerjük hogyan is néztek ki a huszárok, ki is volt Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Jókai Mór vagy Gábor
Áron. Mind három csoport magyar zászlót, szívecskét, kokárdát,
készít, amit a központon lévő szobornál elhelyezünk. Természetesen minden kisgyerek kabátjára kitűzzük a forradalom jelképét a
kokárdát.
Az idén is ellátogatott a nyuszi az óvodába, ajándékot is hozott a
gyerekeknek, csoki tojást és nyuszit is, amelyet úgy eldugott az udvarunkon, hogy alig győztük megkeresni.
A népi hagyományoknak megfelelően a „legények” verssel köszöntve meglocsolták a leányokat illatos vízzel, amiért a fiúk piros tojást kaptak. És természetesen nem maradhatott el a vendégül látás sem.

Igazi olimpiai hangulat alakult ki. A különböző településekről
érkező szurkolók is szinte egymással versengve biztatták sajátjaikat.
Az utolsó feladat után, míg a versenybíróság összesítette az eredményeket, karate és tornabemutatót tekinthettünk meg.
Végül is csapatunk a 6 játékból 4-et megnyert, és így az összesítésben az első helyen végzett a csapat.
Az olimpia végeredménye:
1. Kocsér (felkészítők: Veca óvó néni és Edit óvó néni)
2. Jászkarajenő
3. Cegléd

Április 25-e nagy nap volt óvodánk életében ezen a napon rendezték meg a Kistérségi Oviolimpiát Cegléden a Városi Sportcsarnokban, 8 csapat – Cegléd, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő,
Kocsér, Kőröstetétlen, Törtel, Újszilvás részvételével. A jó hangulatú zenés bevonulás után következett a verseny, mely a Föld napja
alakalmából a környezettudatosság jegyében zajlott.
6 váltóversenyben mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat a
csapatok. Volt itt virágültetés, madártojás gyűjtés, rollerezés közben szelektív szemétgyűjtés békák mentése az útról, alagúton való
átbújás és sok érdekesebbnél érdekesebb feladatsor. A szoros eredmény változott játékról, játékra.

Az aranyérmeket Ungvári Miklós olimpiai bajnok birkózótól vehettük át, de sok szép játékot is kaptunk ajándékba.
A rendezvényt megtisztelték a települések polgármesterei is,
akik különdíjakkal kedveskedtek a csapatoknak, mi Bodnár András polgármestertől 30.000 Ft értékű vásárlási utalványt kaptunk.
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, itt csak nyerni lehetett.
A segítőkész támogatók jóvoltából minden kisgyerek ajándékokkal megrakott táskával, sok-sok élménnyel és reményeink szerint
életre szóló versenytapasztalattal térhetett haza.
Köszönöm az óvoda minden dolgozójának, a szülőknek az általános iskolának, a községi önkormányzatnak a segítségüket, mert
ezt a nagyszerű eredményt csak ilyen nagyszerű összefogással érhettük el.
A legügyesebbek végül is a gyerekek, a csapat tagjai voltak:
Ádám Viktória, Berdó János, Bugyi Benita, Cserna Dominik, Gulyás Norbert, Járvás Zsombor, Király Anna, Nagy Nóra, Radics Diána, Székely Roxána, Tajti Ramóna, Urbán Mátyás
Bodnár Andrásné
óvodavezető
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A Kocséri Népkör beszámolója
A Kocséri Népkörben 2015. március 5-én ünnepeltük a
nőnapot.
Ezen az ünnepségen a férfiak egy-egy cserép virággal kedveskedtek a hölgyeknek. A vacsorához a támogatást Király
Dénesné tagtársunknak és kedves családjának ezúton is köszönjük.
2015. április 18-án szombaton tartottuk a 2014. évi záró és
2015. évi nyitó közgyűlésünket.
Járvás Józsefné a Népkör elnöke külön köszöntötte a meghívott vendégeket:
Farkas Ferenc urat Jászapáti polgármesterét, Kladiva Imre apátplébános urat, Mihályi József urat és a Vándorfy János Honismereti Kör tagjait, valamint Benedek József úr vezetésével a Csete Balázs Honismereti Egyesület tagjait, akik
elfogadták meghívásunkat e jeles napra. Köszöntötte továbbá Gévai Imre igazgató urat és Hernádi László urat községünk plébánosát.
A Népkör elnöke mielőtt elkezdte volna beszámolóját a
2014-es évről, röviden tájékoztatta a megjelenteket a Népkör 25. évfordulójáról. A Kocséri Népkör 1898-ban alakult
és 1998-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, ami
településünk legnagyobb múlttal rendelkező civil szervezete. Jelenlegi formájában 1990. április 29-e óta működik.
Tevékenységének főbb céljai:
• szabadidő kulturált eltöltése,
• klubszerű foglalkozások megvalósítása,
• ismeretszerzés, ismeretterjesztés,
• községünk hagyományainak ápolása,
• a jász közösséghez való tartozás ébrentartása,
• kapcsolattartás anyaközségünkkel, Jászapátival,
valamint a Jászok Egyesületével,
• részvétel a község kulturális életében, annak
szervezésében,
• Nemzeti ünnepünk megünneplése,
• Nemzeti értékeink megismerése, országjárás.
A szervezetünk megújult 2014-ben. Újraválasztásra kerültek 2014. november 20-án a tisztségviselők (elnök és a 6 fő
választmányi tag).
A választás bejegyzését elküldtük a nyilvántartási kérelemmel együtt a Budapest Környéki Törvényszékhez. Az összejöveteleink, a találkozók nyitottak, minden érdeklődőt, támogatót szeretettel várunk!
Szeretnénk megköszönni a rendezvényeinkhez való hozzájárulásokat mindenkinek!
Külön erre az eseményre hozzájárult az ebéd fő alapanyagával Nyitrai Ferenc és családja, valamint a Galgóczi Pékség
és Kenyeres Bálint a finom savanyúságokkal. Köszönjük az
ebéd elkészítését a helyi Konyhának.
A Népkör választmánya
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A Ceglédi Kistérségi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Kocséri Idősek klubjában
történt esemény
„Nem csak a 20 éveseké a világ”
Nőnapi rendezvényt tartottunk. Az időjárás nem igazán a
márciusi tavaszt idézte, de kis társaságunk így is jól érezte
magát. Megemlékeztünk a Nőnap történetéről, kinek mit jelentett, milyen volt régen és milyen ma ez a kis ünnep. Volt
aki nevetve idézte fel, hogy erre a napra úgymond „szabad”
nap járt. Fodrászhoz mentek, cicomázgatták magukat ezen a
napon, majd virággal köszöntötték őket. Egy másik tagunknak az édesapjától kapott szál rózsa jelentett mindent. Kicsit meghatódva, de vidáman telt el a délelőtt. Tea és sütemény fogyasztása közben játékos vetélkedőkre is sor került,
ahol mindenki nyerhetett, majd táncra perdülve múlattuk az
időt. Egy szál virággal és egy kis napfénnyel váltunk el a szívünkben az emlékezés jegyében.
Vikorné Tünde

A Tavasz

Mozdul az élet,
Zöld lángok fákon, földeken.
Hóvirág, jácint, tulipán,
Nyílnak a virágok.
Mozdul az élet.
És Te?
Tudsz csodálkozni?
Tudsz örülni?
Naponta más illat hízeleg,
Naponta más színben pompázik feléd egy-egy virág.
Milyen a tavaszod?
Mozdul az élet benned?
Kit érdekel, mennyi éveid száma?
Együtt érzel a tavaszi színekkel, énekkel?
Érzed, hogy él az Élet?
Élj Te is!
Tavasszal napjaid száz örömmel várnak.
Csak érezz!
Láss!
Hallj!
Élj!
Örülj!
Tavasszal annyi fény mit ér,
ha nem zuhog a szemedbe,
mert behunyod?
Nyisd ki!
A szépre, az életre nyíljanak ki.
Élj!
A tavasz minden öröme a tiéd.
Mozdulj felé!
(Részletek Mácz István Örülj velem! c. könyvéből)

KRÓNIKA

10

Kocséri Híradó

Túrázók a Kutyakaparónál
Március 21-én, szombaton gyalogtúrázók érkeztek Nagykőrösről, a Kőrös-ér mentén a Kutyakaparó csárdához. A
programot - a Víz világnapja alkalmából
- Polyák Péter, a Pálfája Oktatóközpont
környezeti nevelő munkatársa szervezte, akinek felhívására több mint hetvenen
húztak bakancsot aznap, hogy a kellemes
kora-tavaszi időben felfedezzék a Kőrös-ér
természeti értékeit. Kérésünkre a túra vezetője megosztotta velünk élményeiket:
„Március 21-én 8 órakor kis csapatunkkal neki vágtunk egy hosszú, ám apró csodákat rejtegető túrának. Összesen
20 felnőtt és 55 gyermek vett részt ezen a
programon, sőt még egy kutya is velünk
tartott a Víz Világnapja alkalmából. A napsütéses időben az ifjúság fel-alá szaladgálva, fára mászva, távcsővel a kezükben vizsgálták a természetet. Ahogy haladtunk a
Körös-ér mentén, fokozatosan elénk tárultak a természet apró szépségei. Örömünket leltük az illatos ibolya virágában, a mocsári gólyahírben, ahogy sárgára festette a
réteket, a zöld küllőben és a barna rétihéjákban, ahogy a levegőben köröztek. Csöndes nézelődés közben hallhattuk a méhek
zümmögését, és szemtanúja lehettünk annak, hogy az árvacsalán nektáriumát szívogatják. Láthattuk a közeli tanyák pulykáit rovarvadászat alkalmával. Tízóraizás
közben a gyerekek a meder falára kiültek
sütkérezni, megpihenni, élvezték, ahogy az
éltető Nap sugarai lágyan cirógatják arcukat. Számos helyen találkoztunk a mocsári tányércsigák házaival, kicsit távolabb pedig egy nagy kócsag, valamint egy szürke
gém hagyta reggelije maradékait a parton.
Gyönyörű időnk volt, a nád között citromsármány bújt meg, sőt szemügyre vehettük

Magyarország legkisebb madarát, az ökörszemet is. A túra 15 kilométer hosszú volt, amely
remek alkalmat adott,
hogy új barátságok kötessenek, új élményekkel gazdagodjunk. Nagy
meglepetésünkre a kocsériak megvendégeltek minket a Kutyakaparó Csárdában. Lilahagymás zsíros
kenyérrel és meleg teával
várták a megfáradt vándorokat.”
A meglepetésről röviden annyit, hogy miután
hírét vettük érkezésüknek,
arra gondoltunk, jól esne

a természetjáróknak egy kis vendéglátás a
célállomáson, ezért ’titkos’ szervezkedésbe kezdtünk. Vinczéné Sápi Marika tanítványaival csatlakozott a túrázókhoz, a csoport többi tagja pedig – jó gazda módjára
– gondoskodott egy kis harapnivalóról,
meg citromos teáról.
A csárdában Marika néni, a tulajdonos
teret adott tervünk véghezviteléhez, így aztán sikerült alaposan rácáfolnunk Petőfi
Sándor Kutyakaparó című, híres versének
soraira:
„Éhen-szomjan szokott itt maradni
a jámbor utazó”
Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport
Kaszáné Irénke
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Petőfi Szibériából – előadói est Kocséron
Borzák Tibor kocséri származású újságíró március 13-án este elhozta nekünk - az elmúlt több
mint 25 év Petőfi Sándorral kapcsolatos kutatás - részleteit és titkait.
Borzák Tibor maga sem gondolta gyermekkorában, hogy Petőfi Sándor felkutatásának szánja
élete jelentős részét. A több mint
kétórás előadás nagyon kellemes
hangulatban telt. Ahogy Tibor is
mondta, erről a témáról akár reggelig is lehetne beszélni, annyi titok övezi. És igen hallgattuk is volna még. Kellemes személyisége,
előadói stílusa gyorsan utat talált
a nagyszámú hallgatóság szívéhez.
„Negyedszázaddal
ezelőtt,
1989. július 17-én a szibériai
Barguzinban előkerült egy európai ember csontváza, amelynek
jellegzetességei huszonöt ponton
megegyeznek legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor testi jegyeivel. Szenzációként
robbant a hír, amit érzelmektől túlfűtött viták, szakmainak vélt primitív vádaskodások követtek. Hogyan „csempészték ki” a csontvázat Moszkvából, miként „varázsolták” nővé Amerikában, miért akarták „megsemmisíteni”
a maradványokat – számos botrány övezte a Petőfi-ügyet,
ami végül tudományos és politikai csatározások áldozatává vált.” – Borzák Tibor
Tibornak ebben a témában nemrégiben jelent meg könyve
is. P. S. – Titkok a barguzini csontváz körül címmel. A könyvet ért kritikák az „utóbbi idők legigazibb és egyben legszomorúbb” oknyomozó olvasmányának nevezték azt. „Az idő
igaz, / S eldönti, ami nem az” – Petőfi Sándor írta 1846 tavaszán Voltak fejedelmek... című versében. Mint mindig, ezúttal is pontosan fogalmazott. Ez az idézet mottója is lehetne
ennek a kutatásnak, és a nemrégiben megjelent könyvnek is.
A témához kapcsolódó további érdekesség: aznap délelőtt
ebben a témában tartottak nemzetközi sajtótájékoztatót Budapesten, melynek részleteit első kézből éppen a kocséri
rendezvényen megjelentek hallhatták Tibortól.

Világszenzáció: a kínai DNS-vizsgálat
szerint Petőfi!

„Több mint huszonöt év elteltével a szibériai Petőfi-ügyben szenzációs fordulatot jelentett be Morvai Ferenc, a Megamorv Petőfi Bizottság elnöke. Érintőlege-

sen szóba kerültek a korábbi
küzdelmek, de inkább a legutóbbi kínai csontvizsgálatok eredményeire és az ezután következő feladatokra
összpontosított a pénteki budapesti nemzetközi sajtótájékoztatón. Megjegyezte: az
igazság most már győzedelmeskedni fog, de az kétségtelen, hogy – a nagy temetésre
célozva – ezután jön a neheze. Petőfi Sándor édesanyja
oldalági leszármazottai és a
barguzini csontminta genetikai összehasonlítását a kínai
Igazságügy Minisztérium által megbízott kutatóközpont
végeztette el Morvai. Amint
azt Li Chengtao igazgató elmondta: a vizsgálat a mitokondriális magas szintű változásban 99,2-99,9 százalékos
azonosságot mutatnak a vérminták a barguzini csontmintával. A Megamorv Petőfi Bizottság rendkívüli ülésen
döntöttek arról, hogy alapítványt hoznak létre, melynek
égisze alatt kegyeleti bizottságot szerveznek a költő földi maradványainak eltemetése érdekében, valamint a forradalmár költő emlékének ápolására. A temetés időpontját is kitűzték: 2016. július 17. (Barguzinban ezen a napon
került elő a lelet.) A sajtótájékoztatón Csank Csaba a szibériai teória előzményeit foglalta össze, Varga Béla régész
pedig arról beszélt, hogy miért Petőfié a megtalált csontok.” – Borzák Tibor
Az est izgalmas információkban bővelkedett, kíváncsian
várjuk a témával kapcsolatos további fejleményeket is. Tibor
ígérte, hogy azokat is elhozza nekünk.
A Legyünk Kocsér Jó Gazdái szervező csoport nevében
köszönjük mindenkinek aki időt szánt arra, hogy ellátogasson hozzánk Kocsérra. Külön öröm, hogy sokan a környező településekről látogattak el az estre. Köszönjük az aktivitást, az értékes kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat.
Hálánkat fejezzük ki mindenkinek aki az est szervezésében,
lebonyolításában bármilyen formában részt vett.
Tibor jóleső érzésekkel távozott tőlünk, nagyon köszönte
a meghívásunkat. Szívesen jön máskor is hozzánk - legközelebb lehet egy Deák Ferenc életút kutatás kapcsán. (Nemrég rebbent a hír miszerint lehetséges, hogy Deák Ferencnek
volt családja.) Az biztos, hogy Tibornak nem lesznek unalmas évei ezek után sem. Jó munkát kívánunk neki az újabb
kutatáshoz is!
Ahogy korábban is ígértük, folytatni fogjuk! Izgalmas és
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érdekes előadásokkal, programokkal várjuk a hozzánk érkezőket a jövőben is. Részleteket a facebook oldalunkon: Legyünk Kocsér Jó Gazdái folyamatosan közzéteszünk.
Borzák Tibor gondolati az estről:
„Petőfi az én életemben különös jelentőséggel bír.
Kocsér kapcsán már gyerekkoromban sokat zarándokoltam „hozzá”, a hármas határban álló Kutyakaparó csárdához – nem kérdés, hogy járt ott és a verse erről a helyről
szól. Aztán újságíróként eljutottam Szibériába, ahol a költő a legendák szerint száműzetésben élt és az 1989-es expedíció tagjaként részt vehettem azon az ásatáson, melynek során előkerültek a földi
maradványai. Nem gondoltam
volna, hogy több mint negyedszázadig elhúzódik ez az ügy,
amelynek legutóbbi eredményeiről nagyobb nyilvánosság előtt
éppen a kocséri előadásom során számolhattam be elsőként.
Ez örömmel töltött el, miként
az is, hogy a helyszín a lánglelkű zseniről elnevezett művelődési ház volt. Attól pedig nagyon meg voltam hatódva, hogy
milyen sokan eljöttek, noha évtizedek óta nem láttuk egymást.
Szép emlékként őrzöm ezt a találkozást. Remélem, a legközelebbi alkalomig nem kell ilyen
sokat várnunk!”
(Tibor még nem tudja, de nem
kell olyan sokat várnia a következő találkozóig. A Jó Gazdák már
kigondoltak valamit).
Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport

Továbbra sincs bizonyíték az
állítólagos Petőfi-csontokra

Huszonhat év után újra megpróbálja igazolni a Megamorv-Petőfi Bizottság, hogy mégis Petőfi Sándor földi maradványait találták meg Szibériában. A csontokról azonban már
1990-ben bebizonyosodott, hogy egy nőhöz tartoztak, és ezt
az új DNS-vizsgálat sem cáfolja. III. Richárd angol király néhány napja történt újratemetése bizonyítja, hogy több száz
év múltán is lehetséges történelmi személyek azonosítása,
de egyrészt ott érdemes keresni az eltűntet, ahol a legvalószínűbb, hogy eltemették, másrészt a tudományos precizitás
mellett kivételes szerencse is kell hozzá.
A „Petőfi-ügy” 1989-ben kezdődött, amikor a Megamorv-Petőfi Bizottság (MPB) bejelentette, hogy Petőfi Sándor sírját találták meg a szibériai Burjátföldön, a Bajkál-tó közeli
Barguzinban. A feltárt maradványokról igazságügyi orvosszakértők és régészek már 1990 tavaszán megállapították,
hogy női csontvázról van szó, tehát nem lehetnek Petőfi Sán-
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dor maradványai. A történészi, hadtörténeti kutatások szerint a költő Erdélyben, a segesvári ütközetben esett el 1849.
július 31-én, és feltehetően a csata áldozatainak tömegsírjában vagy esetleg egy, a környéken ásott magányos sírban
nyugszik.

„Petőfik” sokasága az adatbázisban
Az MTA BTK Régészeti Intézet szakértői rámutatnak, hogy
a Megamorv-Petőfi Bizottságtól kapott dokumentum adatai
alapján a barguzini csontból nyert anyai ági DNS-mintázat
– amennyiben a szennyeződés nyomaitól eltekintünk – nem

csak a két rokon mintájával, hanem egy, Németországban
összeállított, néhány tízezer adatot tartalmazó adatbázisból
is mutat ezres nagyságrendű egyezést. Ez azt mutatja, hogy
az a genetikai jellegzetesség, amit a sanghaji szakemberek a
rokonság bizonyítására kívánnak felhasználni, nagyon gyakori az európai népességekben.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy bármilyen
további szakvélemény megfogalmazása előtt a vizsgálatokat
végző sanghaji intézetet érdemes megkeresni.

Ezért nem kerülhetett Petőfi Szibériába
„1849. július 31-én több szavahihető személy látta a csatából polgári ruhában, fegyvertelenül menekülő költőt, s feltételezett holttestének is akadt általában hitelesnek tekintett
szemtanúja: Gustav von der Heydte őrnagy” – írja Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? című, 2001-es tanulmányában
Kovács László régész, az MTA doktora. Alig tizenegy évvel
az ütközet után, 1860-ban még bőven voltak túlélő szemtanúi, résztvevői a segesvári ütközetnek. Hozzájuk intézett akkor felhívást Pákh Albert, a Vasárnapi Ujság című, népszerű
képeslap szerkesztője, hogy visszaemlékezéseikkel segítsék
rekonstruálni Petőfi utolsó napjait. A lapnak küldött beszá-
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molók összevetéséből már akkor kiderült, hogy a csata napja után hiteles szemtanú nem látta élve a költőt, vagyis aki
ilyesmit állított, azt más tanúk megcáfolták.
Továbbá nincs arról szóló adat, hogy a cári csapatok a szabadságharc leverése után akár egyetlen hadifoglyot is az
orosz birodalom területére szállítottak volna. A fogságba
esett tisztekről alapos, pontos nyilvántartás készült. Petőfi
őrnagyi rangban Bem tábornok törzskarához tartozott, Bem
segédtisztje volt. Ezért ha fogságba esett volna, annak tényét
dokumentálták volna.
Az erdélyi ütközetek során a cári csapatok ejtette hadifoglyokat a hegyszorosokon keresztül Havasalföldre vitték. Az
eljárás célja az volt, hogy onnan Bukovinába, az osztrák császárság területére kerüljenek, és az arra alkalmasakat besorozzák az osztrák hadseregbe. A segesvári csata után szűk
két héttel a magyar honvédsereg Világosnál letette a fegyvert
(1849. augusztus 13.). A segesvári-fehéregyházi ütközet hadifoglyai nem jutottak el Bukovinába, mert időközben Erdélyben véget értek a hadműveletek, így a Vöröstoronyi-szoroson át visszaindították őket Erdélybe.

Ál-Petőfik, Petőfi-legendák
Az 1850-es években több, magát Petőfinek kiadó csaló
bukkant fel Magyarországon, ez szintén a Vasárnapi Ujság
körkérdésére küldött válaszokból, levelekből tudható. A csalás lehetősége a kiegyezés után, az 1870-es években már nem
volt olyan csábító, így az ál-Petőfik is megritkultak.
Az „Oroszországba hurcolt költő” motívuma először az
1870-es években merült fel, amikor egy Manasses Dávid nevű ember azt állította, hogy honvédként Oroszországba hurcolták, és egy szibériai ólombányában találkozott egy Petőfi
Sándor nevű férfival. Illyés Gyula 1936-ban megjelent Petőfi-életrajzában említ két lengyel forradalmárt, akik arról
számoltak be, hogy Szibériában találkoztak a költővel.
A Petőfi-legendák 20. századi változatai egy osztrák íróhoz, Hermann Friedrich Boenischhez, egy magyar műszaki tisztviselőhöz, Barátosi Lénárth Lajoshoz, valamit két magyar nyomdászhoz, Sándor Józsefhez és Svigel Ferenchez
kötődnek. A történetek közös elemei a következők:
Petőfi száműzöttként Szibériába került
• 1856-ban vagy 1857-ben hunyt el egy, a Bajkál-tónak
vagy az északi, vagy a déli végén, vagy pedig nagyjából a
középső részénél fekvő településen (a legenda különböző
változatai ebben is ellentmondásosak)
• A helységben fellelhető a költő sírja, kereszttel megjelölve
• A sírt szemtanúk látták egy szibériai expedíció tagjaként
1909-ben, illetve hadifogolyként 1916-ban, miután az első világháborúban orosz hadifogságba kerültek.
A legenda különböző változatait szerzőik 1936-ban,
1939-ben, 1940-ben és 1941-ben közölték kötetekben, interjúkban, újságcikkekben. A Svigel-féle a legalaposabban
kidolgozott változat, hamisított fotókkal és nem létező újságokban megjelent ál-Petőfi-versekkel. Ennek állításait 1941-

13

ben a Petőfi Társaság szakbizottsága cáfolta. A tovább élő
legendák annyit bizonyítanak csupán, hogy a magyar közvélemény nagyon nehezen törődik bele a költő elvesztésébe.

Modern kori fordulatok
A barguzini motívum csak az 1980-as években lett a történet része. Egy munkácsi újságíró 1984-ben ellenőrizni
kezdte a Petőfi-legenda állításait, miszerint a költő száműzöttként Burjátföldön élt volna. Burjátföld közigazgatási központjában, Ulan-Udéban egy régész és egy helytörténész állapította meg, hogy a legenda Svigel-féle változatában
szereplő „Iliszunszk” városka valójában nem létezik. Ám egy
néprajzi gyűjtő adatai szerint Barguzinban a 19. század második felében élt egy nem orosz nemzetiségű, Petrovics nevű
száműzött, akire egy 1939-1940-ben elhunyt testvérpár emlékezett vissza. Az ő információik szerint ez a bizonyos Petrovics vagy az 1860-as évtizedben, vagy 1876 és 1886 között
halt meg, és ezt az illetőt azonosították Petőfivel.
A Morvai Ferenc kazánipari vállalkozó finanszírozta Megamorv-Petőfi Bizottság ezeknek az ellentmondásos adatoknak az alapján kezdett ásatásokba a barguzini temetőben
1989 júliusában. Az általuk Petőfiként azonosított, 7-es számú csontvázat 1990. január-márciusban vizsgálták meg a
Magyar Tudományos Akadémia és a Szovjet Tudományos
Akadémia igazságügyi orvosszakértői, antropológusai és régészei Moszkvában. A csontok méretének, alakjának és kémiai összetételének elemzése szerint női csontvázról van
szó. Továbbá az elhunytat 1890-1950 között temethették el
– derült ki a régészeti érvelésből és az abszolút kormeghatározásból, tehát jóval később, mint amikorra bármely visszaemlékezés a „száműzött Petőfi” halálának időpontját teszi.
Minderről a MTA-nak az üggyel foglalkozó első szakbizottsága 1990 márciusában adott ki jelentést.
A 7-es számú csontvázat Morvai Ferenc és felesége 1991
tavaszán engedély nélkül Moszkvából az Egyesült Államokba szállította. A csontmaradványokon 1994-ben végzett
DNS-vizsgálatot az amerikai Fegyveres Erők Patológiai Intézete (AFIP) és a Pennsylvaniai Egyetem. Az eredmény:
a csontok egy női elhunyttól származnak. A vizsgálatot az
AFIP 1996-ban megismételte, ugyanazzal az eredménnyel.
1990 és 2001 között a fent említettel együtt összesen négy
akadémiai szakbizottság foglalkozott a barguzini maradványok ügyével. A második bizottság azért oszlott fel 1992
januárjában, mert ugyan az MPB azt állította, hogy iratok
igazolják a „száműzött Petőfi” teóriát, ilyen dokumentumokat nem adott át a testületnek. A harmadik bizottság szintén azért szűnt meg 1997 októberében, mert az MPB nem
szolgáltatott ilyen iratokat. A negyedik bizottság 2001. júniusi szakvéleményében ismételten megállapította, hogy nincs
hiteles történelmi adat arról, hogy Petőfi sírját Szibériában
kellene keresni, és megerősítette az 1990-es jelentésben foglaltakat.
(A cikk írója Sipos Géza, MTA)
Bodnár András

14

KRÓNIKA

Kocséri Híradó

Egy álom beteljesült!

A kocséri gólyák 10-15 éve választják magyarországi lakhelyüknek iskolánk kéményét. Az elmúlt évek alatt nem csak a gyerekek,
de a felnőttek szívéhez is igen közel kerültek. A fészek elhelyezkedése miatt az érdeklődők előtt rejtve maradt a madár család mindennapi élete, illetve a fiókák fejlődése. Ez év tavaszán a lehetetlen
valóra vált. Már láthatjuk őket a felszerelt kamera segítségével, ami
nem jöhetett volna létre a lakosság adakozása, példátlan összefogása nélkül. Váratlan érdeklődést keltettünk a médiában. Forgatott nálunk a TV2, az RTL Klub. A két kereskedelmi csatornán
a Tények, illetve a Híradó című műsor foglalkozott szárnyas kedvenceinkkel.

Az M1 Kék bolygó című műsorában is népszerűsítették környezet-, és állatbarát közösségünket.
A Petőfi Népében is megjelentünk. A nagy média érdeklődés
hatására már nem csak a helyi lakosok, hanem az ország, illetve a
világ különböző pontjain is rajonganak a hattagú családért.
Külön köszönet Kocsér Község Önkormányzatának, kollégáimnak, a kivitelezőknek – Urbán Attilának, Pásztor Tibornak és Bodnár Róbertnek – , és mindenkinek akik anyagilag támogatták a kamera megvalósulását.
ifj. Nagy Bálintné, Hriagyel Balázsné, Patonai Ferencné, Mocsai

Lajosné, Kasza Béla, Bagi Istvánné, Tóth Szilvia, Hriagyelné Balla Veronika, Tóth Zsuzsanna, Szőke Béláné, Szabari Sára, Hojszáné Balla Zsuzsanna, Papi Ildikó, Varga Jenő, Balog Imréné, Urbán
Tiborné, Farkas István, Czeczonné Vágó Zsuzsanna, Dr. Rozsnyói
Ferenc, Parádi Györgyi, Koncz István, Bozsik Lászlóné, Járvás Csaba és családja, Vincze Tibor, Dávid Krisztina, Dávid Zsuzsanna,
Dávid Gézáné, Oláh Pál, Sárosi Lászlóné, Németh Józsefné, Csukás István, Ézsiás Tibor, Bretusné Mező Kornélia, Czeczon László,
Tóthné Héda Mária, Nyúl László, Csontos Mária, Tajti Dezsőné,
Győrfi Ferenc, Csőkéné Piroska és családja, Konyha dolgozói, Rapi Zoltán, Gál-Rusvai Kft., Ország Tamás és családja, Szarvas Sándorné, Richard Bastian, Galgócziné Fehér Mónika, Kávai Zoltán, Tóth Róza, Kissné Juhász Sarolta, Oláh János,
Király Dénes, Demeter Lőrinc, Csőke Alexandra, Csányi
Krisztina, Ifj. Csukás István, Parázs-Bau BT., Barabás Ferencné, Lázár Péter, Holland Bau Kft., Bálint Istvánné,
Oláh Jenő, Dér Gábor, Kaszap Kft., Óvoda nevelőt.,
SzMK., Nagy Miklósné, Vikartóczki József és neje, Luidmila Jegeleva, Johan Halfman, Bodnár András, Marsa Ferenc, Tun Cuypers, Barabás Kft., Posta dolgozói,
Benke József, Talma Dirk, Venyingi Zoltán, Járvás József és családja, Budai László, Juhász Pál, Bugyi Miklós,
Tajti László, Rolf Somogyi, Karina Somogyi, Dean Somogyi, René Somogyi, Király Csaba, Petőfi MG. Szövetkezet, Dávid Csaba, Kenyeres Bálint, Kasza Csaba és családja, Tóth József, Szécsi Gabriella, Hriagyel Csaba, Nagy
Istvánné Halla Ágnes, Nagy Krisztián, Király Istvánné,
Mocsai Balázs és családja, Szaszkó Mihályné, Győriné
Virág Ildikó, Ragó Ágnes, Molnár Zsuzsa, Szaszkó Sándorné, Bugyi Lászlóné, Tajtiné Kasza Anikó, Tajti László,
Csőke Istvánné, Dr. Nagy Tibor, Dr. Nagy Tiborné, Nagy
Gábor, Juhász Anikó, Dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó,
Utasiné Bojtos Csilla, Gévai Imre, Bálint Éva, Bálint Erika, Szijné
Fajka Ágnes, Mészáros Ervin, Hörömpö Tünde, Dr. Modor Péter
Remélem, sok embernek szereznek örömteli pillanatokat a gólyák hétköznapjai.
A kamera elérhetősége: www.kocser.hu/golyakamera
A kamera alkalmankénti karbantartására a továbbiakban is szívesen fogadjuk adományaikat, melynek számlaszámát a későbbiekben közzétesszük a honlapon.
Dr. Nagy Tiborné „Magdika néni”
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Ahogy „Magdika néni” is írta:

„már nem csak a helyi lakosok, hanem az ország, illetve a világ különböző pontjain” is láthatóak lesznek a „MI GÓLYÁINK”!
Kaptunk is két levelet, amit ezúton is szeretnénk megköszönni!

T. Cím!
Gratulálni szeretnék az ötlethez, a fészek bekamerázását illetően.
Nagyon tetszik, minden nap megnézem.
Örülök a 4 kis csibe megszületéséhez.
Viszont van még egy tojás. Azzal mi lesz??
Remélem mindegyik kis gólya szépen, egészségesen fog
felnőni.
Üdvözlettel:
Pálffy Miklós
Szandaszőlősről
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„Barangolások Amazóniában”
élménybeszámoló előadás volt Kocséron
Igazán jó hangulatú, tartalmas programnak lehettek részesei,
akik április 17-én elfogadták a Legyünk Kocsér Jó Gazdái csoport
meghívását, Neszt Judit és Antalfalvi János „Barangolások Amazóniában” című előadására, a Faluházba.

Tisztelt Kocsériak!

Mit jelent nekem a Kocséri gólya? Egy szóval: Köldökzsinórt. Mert mi elszármazottak nagyon sokszor
gondolunk a „Szülőföldre”, de a valóságban ritkán élvezhetjük e táj melegét, szépségét, mert megöregedtünk második otthonunkban.
Most, amikor a Kocsériak minden tekintetben áldozatos munkával megteremtették számunkra is, hogy
egy kattintás árán láthatjuk az iskola kéményén „tanyát” verő gólyapár mindennapos életét, hát ez csodálatos dolog. A gólyapár a gyermekkorunkat juttatja
eszünkbe, mert akkor még a „gólya hozta a kisbabákat”.
Az iskola pedig arra az intézményre emlékeztet, ahol
áldott emlékű tanáraink a betűvetés és az olvasás szépségére tanítottak bennünket. A háttérben látható hősök
szobra a háborúkban életüket áldozott őseinkre emlékeztetnek. A buszváró pedig arra az időre, amikor fiatalon munkába járás céljából vártuk a Halász Ernő által
üzemeltetett buszt, majd arról vonatra ülve Pestre jártunk dolgozni, életet kezdeni. És ha szerencsénk van,
ma is láthatjuk, amint megérkezik a busz, le-fel szállnak a Kocsériak és elindulnak valahová. Tehát láthatjuk, hogy a Kocsériak élnek és mozognak.
Amikor pedig 2015. május 3-án e sorokat írom, Édesanyámra, Nagymamáimra és minden Kocséri édesanyára, nagymamára elérzékenyülve gondolok. A
gólyákon keresztül üzenem a holtaknak, hogy nyugodjanak békében, az élők pedig legyenek boldogok
és egészségesek. Isten áldjon meg minden Kocséri embert, aki ezt a látványt számunkra is lehetővé tette.
Dunaújváros, május 3.

Tisztelettel: Járvás Sándor

Az előadók, - Neszt Judit a kecskeméti főiskola tanára, valamint
Antalfalvi János környezetvédelmi szakember - 2009-es, és 2011es útjaikon készült gyönyörű képekkel illusztrálva mutatták be az
Amazonas-vidékének csodálatos élővilágát, személyes tapasztalataikon keresztül pedig betekintést kaptunk Brazília mindennapjaiba is.

Ámultunk a meseszép virágokról készült fotók láttán, borzongtunk a ’kevésbé szép’ pókok és hüllők láttán, meglepődtünk a falvakban, városokban készült életképek láttán, és jókat nevettünk
egy-két kalandos élmény hallatán…
A több mint két órás, közvetlen hangvételű előadást végül kellemes beszélgetés zárta, ahol az érdeklődők választ kaphattak a még
felmerülő kérdéseikre.
A csoport jelenleg is további programok előkészítésén dolgozik,
melyekre szeretettel invitálunk minden kedves olvasót. Kérjük, figyeljék hirdetményeinket a facebook csoportoldalunkon valamint
a térség újságaiban.
Kaszáné Irénke

KRÓNIKA
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CSIBE VÁSÁR!!
Ha egészséges, szépen fejlődő csibét szeretne,
idén is válassza a mi napos csibéinket és takarmányunkat!
Minden előjegyzőnek egy 10%-os kupont adunk,
amit az első UNI csirketáp vásárlásakor beválthat!

Részletekről érdeklődjön a KASZAP KFT. Purina takarmány üzleteiben!
Elérhetőség: 2755 Kocsér, Szabadság u. 48-50.

MUNKÁT KERES?
A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
multinacionális partnercége számára
munkatársakat keres ceglédi gyárába,
különböző munkakörökbe.

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2015. május 18-án 14:00 órakor.
Helyszín:

Községháza Civilterme
2713 Csemő, Petőfi u. 1.
Bővebb információ: Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Batthyány u. 10.
Tel.: +36 (76) 504 735,
email: HuJobKecskemet@trenkwalder.com

Ha érdekli a lehetőség, nem kell mást tennie,
csak eljönni és elhozni az önéletrajzát.

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!
Bővebb információ: +36 70 370 7961
Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu
A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

Hálás köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

id. Borzák Zoltán

Palócz Mihályné

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára a megemlékezés virágait letették.
Köszönet Laci atyának és Kinga kántornak a bemutatott
szentmise áldozatért.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.

(szül: Illés Mária)

A gyászoló család

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Dávid Zoltánné

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

Halla Istvánné

(szül: Péli Katalin)

gyászszertartásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.
Köszönjük a temetésen elhelyezett koszorúkat,
virágokat és mécseseket is.

(szül: Ugró Rozália)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

A gyászoló család

Zorán: Kell ott fenn egy ország
Kendőbe zárta ősz haját,
Ahogy a régi nagymamák,
S ha látta, apánk nem figyel,
Esténként súgva kezdte el.
Tedd össze így a két kezed,
Így teszi minden jó gyerek,
S szomorú szemmel végigmért,
S nevettünk - Isten tudja, miért.
Nézz csak fel, az ég magas,
Bár azt mondják, hogy nem igaz,
Ott jártak ők, a repülők,
És nem látták, sehol.

Kell ott fenn egy ország,
Mely talán ránk is vár,
Kell ott fenn egy ország,
Amit senki nem talál.
Kell ott fenn egy ország,
Mely bárkit átölel,
Kell ott fenn egy ország,
Amit sosem rontunk el.
Felnőtt az ember, s mindent lát,
Szobánkban ott a nagyvilág,
Melyből egy gyermek mit sem ért,
Egy kőre hajtja kis fejét.
Az arca szép, nem álmodó,
Nem kelti fel már ágyúszó,
Csak egy hang szól, halk és fáradt,
Mint egy régi altató.

Nézz csak fel, az ég magas,
Csak hadd mondják, hogy nem igaz,
Mit tudnak ők, a repülők,
A szívük jég, csak jég.
Kell ott fenn egy ország,
Mely talán ránk is vár,
Kell ott fenn egy ország,
Amit senki nem talál.
Kell ott fenn egy ország,
Mely bárkit átölel,
Kell ott fenn egy ország,
Amit sosem rontunk el.
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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 Irodában 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
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig, ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes orvos 0653/350-377, 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: 1231
Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal: 06-40/822-000

Mindenkit vár a Faluház!

Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető 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 10.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00

Internetezési lehetőség a teljes nyitva tartási időben.

A 2015. április 1. napon hatályba lépő jogszabályi változás következtében a Nagykőrösi Járási Hivatal szervezeti egysége az
alábbiak alapján módosult:

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatal

Hivatalvezető: dr. Nyíkos Tamás Antal
telefon: 06-53/550-361; mobil: 06-20/432-40-45
e-mail: nyikos.tamas@nagykoros.pmkh.gov.hu
Hivatalvezető-helyettes: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-363; mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu
1. Okmányirodai Osztály
Vezető neve: Szöllősiné dr. Patonai Judit
telefon: 06-53/550-363; mobil: 06-20/290-16-81
e-mail: patonai.judit@nagykoros.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
7:00–17:00
Csütörtök: 8:00–18:00
Kedd:
8:00–18:00
Péntek:
8:00–16:00
Szerda:
8:00–20:00
2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
Vezető neve: dr. Pásztor Lilla
telefon: 06-53/550-374; mobil: 06-20/270-56-88
e-mail: pasztor.lilla@nagykoros.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadási rend: (szociális ügyek)
Hétfő:
8:00–16:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Kedd:
8:00–12:00
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–18:00
Ügyfélfogadási rend: (gyámügyek)
Hétfő:
8:00–15:00
Csütörtök: nincs
Kedd:
nincs
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
15:00–18:00
3. Földhivatali Osztály
Vezető neve: dr. Sebestyén Gyula
telefon: 06-53/351-279; mobil: 06-20/345-61-16
e-mail: sebestyen.gyula@takarnet.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
13:00–15:30
Csütörtök: nincs
Kedd:
nincs
Péntek:
8:00–12:00
Szerda:
8:00–15:30
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61 éves özvegy ember vagyok. Társat keresek 55 és
63 év között, olyan hölgy személyében, aki hozzám
költözne. Tisztaság, ápoltság fontos, jogosítvány
előny. Minden káros szenvedélytől mentes vagyok.
Tel.: 06-20/551-8136

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

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
Kocsér központjában családi ház kerttel ELADÓ! „Birkás ház” Kossuth L. u. 7. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
06-76/411-556; 06-20/4545-400
Kocsér központjában 100 m²-es 3 szobás parkettás
családi ház eladó. A kertben fa kerti játékok gyümölcsfák. A házhoz melléképület és garázs is tartozik.
Az ár a konyhabútort is tartalmazza. Irányár 4.5 m Ft
Tel.: 20/375-4440
Sopronban közel a belvároshoz, szép környezetben 60
m2-es téglaépítésű társasházban földszinti lakás eladó! 2 szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, 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 tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Nagykőrösön a Tabán utcában 2,5 szobás tehermentes 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
Kocsér, Kinizsi u. 2/A alatti családi ház, 3 szobás
összkomfortos, nagy melléképületekkel, nagy telekkel, a falu szélén ELADÓ! Érd: 06-20/288-8603
Elcserélném a Kocsér Szabadság úti 43. sz. alatti ingatlanomat műúthoz közeli 4-5 hektáros legelővel
rendelkező tanyára. Érdeklődni: 6-20/458-0838 vagy
06-20/320-0833

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.
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. Érd.: Kocsér, Kossuth L. u. 68.
vagy 70. szám alatt. Tel.: 53/359-243, 53/359-157
Kocsér központjában három szobás ház melléképüle
tekkel, nagy kerttel eladó. Érd.: 06-53/359-375, 0653/353-936, 06-20/350-4631-es telefonszámon lehet az esti órákban.
Kocsér külterületén tanya eladó 1,4 ha földdel, ipari
árammal, 3 fúrott kúttal, gyümölcsössel. Érd.: 0670/538-1691
Eltartási szerződést kötnék egyedül álló idős nénivel
vagy bácsival. Érd.: 06-30/377-6891

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, összkomfortos családi ház nagy melléképülettel, vezetékes 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, garázzsal, 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
Használt békéscsabai, hófogós cserép áron alul sürgősen eladó. Irányár: 50 Ft/db. Érdeklődni: 06/20/4535485
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.: 06-53/359775

Szántó eladó Tel.: 70/514-0541, 53/359-036

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
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