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Nekivágunk! Tervekkel,
lendülettel!
Nekivágtunk hát az új esztendőnek, kívánok hozzá minden kocsérinak erőt és főként egészséget! A magunk mögött hagyott esztendő próbára tette az egészségügyet, a világgazdaságot, kis falunkat és a családokat egyaránt. Reméljük, az előttünk álló év elhozza
a vakcinát, a megkönnyebbült sóhajt, a fellélegzést, eldobhatjuk
végre az arcunkat eltakaró maszkot. Feladataink és terveinek is
szépen sorakoznak. Jó irányban haladtunk eddig is, de nagyobb
sebességre fogunk kapcsolni a fejlesztéseket illetően.

MÉG KAPHATÓ
A KOCSÉRI NAPTÁR!
Még mindig kapható
Kocsér község 2021. évi
falinaptára. A naptár csodaszép kocséri fotókat
tartalmaz, melyet helyi
amatőr fotósok képeiből
állítottunk össze.
900,- Ft-ért megvásárolható a következő üzletekben:
• Galgóczi Csemege
Élelmiszer Bolt
• Iparcikk Bolt
• Nemzeti Dohánybolt
• Kaszap Tüzép
• Szilvi Zöldség-Gyümölcs.
Kérjük, hogy minél többen vásároljanak a naptárból, hiszen
a teljes bevételt 2021-ben közös célunk megvalósítására, a
parkban lévő játszótér felújítására fordítjuk.
Hriagyel Csaba polgármester

A Jókai utca orvosi szolgálati lakás felépítése és átadása az idei
év egyik legnagyobb feladata, a terület kijelölése ezekben a napokban zajlik. A minibölcsőde kialakítása is meg fog történni az idén,
hogy ezzel is segítsük a munkába állást, a családokat. Úgy látom,
a kormányzat nem feledkezik meg a falvakról. Sok kisebb pályázat kiírása várható, várjuk is, és örömmel hallgatok meg minden
lakossági ötletet, nyitottan fogadok minden megkeresést, hogy közös gondolatok, igények mentén formáljuk tovább Kocsért békés,
barátságos községgé. Folytatjuk a dűlőutak rendbe tételét, ha lehet
pályázati támogatással, ha nem, akkor, amit lehet, önerőből. Nem
akarom elkiabálni, de erősen bízom benne, hogy a régóta húzódó
szennyvízcsatornázás ügyében is fordulatot fog hozni a 2021-es
esztendő. Nagyon bízom benne, hogy a közösségi és sportélet is
új lendületet vehet a vírushelyzet elmúltával. A közösségi piac kialakítása és beindítása szívügyem, és azt remélem, hogy augusztus
20-án önfeledt mosollyal köszönthetjük majd a kocséri búcsúban
az újszülötteket. A sztárvendéget ismét lefoglaltuk, bízva a legjobbakban!
Hriagyel Csaba
polgármester
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A köd súlya
Karácsony napján 1963-ban, mint minden falusi gyerek, mi is
a kismisére igyekeztünk nővéremmel és öcsémmel. Az ünnepi
koránkelés és készülődés nyűgjeit most eltörölte a Jézuskától kapott vadonatúj bőrbakancsaink első használatának öröme. Kellet
is a jó lábbeli, hiszen hetek óta esett a hó, amelyre szenteste néhány centis friss hó hullott. De induláskor vakítóan sütött a nap,
a szikrázóan tiszta fagyos időben dérrel lepett be mindent a hajnali pára. Templomban a ministráns ruháinkat szekrénybe téve
rohantunk át a református templomba elsőt harangozni, mert heti
2-2 forintért – ami elégvolt a délutáni mozielőadásra az első sorba
szóló jegyre – öcsémmel ezt is elvállaltuk. Innen iszkiri a pártházba, ahol Ézsiás Béla bácsi akkorra befűtötte a nagytermet, ahol az
egyetlen számunkra elérhető televízió volt. A vasárnapi matinéban
- ahogy mi akkor mondtuk - az „Ájvenhó”, Popey, a tengerész és
Maci-Laci kalandjait adták. Fél tízkor még a második beharangozást is elvégeztük, majd mindhárman indultunk haza a Béke utcába. Láttuk, hogy a falun túl ereszkedik le a
köd, de mi erre ügyet se vetettünk. Odahaza
édesanyánk készítette az ünnepi ebédet, így
mikor beléptünk a hidegről, nagy gőz felhő
lengett körül minket. A gyors átöltözés a vadonatúj bakancsainkra nem vonatkozott, azt
itthon is hordhattuk. Ezért kézenfekvő volt,
hogy kimegyünk „csúszkálni” a kertünk
alatt lévő legelőn kialakult befagyott „folyóra”, mert így neveztük azt a kis lapos árkot,
amely valaha lövészárok volt - szüleink szerint. A gyepre kiérve alig láttunk az orrunk
hegyén túl, a sűrűn gomolygó ködöt még
átláthatatlanabbá tette az erős napsütés. Nővérem már akkor mondta, ne távolodjunk el
a kerítésektől nehogy eltévedjünk. Mi ehhez
tartottuk magunkat, miközben patkolt lábbelinkkel „sarkalni” próbáltunk. Ez abból
állt, hogy a cipőt a talpának élére állítottuk
és azon hosszabban lehetett csúszni egy nekifutásra. A játék hevében egyszer csak arra lettünk figyelmesek,
hogy nem csak mi választottuk ezt a szórakozást ma délelőttre,
hiszen közvetlenül – legalább is akkor azt hittük – előttünk sok
gyerek „sinkózhat” a hangok alapján. Az aggályainkat félretéve
indultunk a hangok irányába, remélve, hogy találkozunk a játszó
cimborákkal, hiszen a csúszkálás is jobb, ha többen vagyunk. Az
idő teltével és a távolság növekedésével észleltük, hogy a hangok
„eltűntek” – mai napig sem tudom, hogy azért nem hallottuk-e,
mert éppen távolodtunk tőle vagy egyszerűen hazamentek a viháncolók. Ekkor jött el az első szörnyű pillanat, amikor tudatosult

bennünk, nem tudjuk merre járunk. Hármunk között a legnagyobb, „tyúkanyó” nővérem azonnal hazafelé terelgetett minket.
Csakhogy merre van a hazafelé vezető út? Hiszen a jégen nem
hagytunk erre utaló egyértelmű nyomokat. Elindultunk egy felé.
De a kétségek hamar úrrá lettek rajtuk, vajon ez-e a helyes, hazavezető irány? Kisvártatva visszafordultunk és túlmentünk az eredeti
kiindulási helyünktől, de ezt mi akkor nem tudhattuk, hiszen semmilyen támpontunk nem volt a láthatáron. Ezt többször megismételtük, de eredménytelenül járkáltunk a ködben. Ekkor már vége
volt a gondtalan játéknak, úrrá lett rajtunk
a félelem, pánikba estünk, eltévedtünk. Az a
tudat, hogy mindez azon a területen történt
meg velünk, ahol nap mint nap játszottunk,
még elkeserítőbb volt, ezért bizony felváltva,
majd egyszerre sírva-sírva fakadtunk. Közben többször harangszót is hallottunk, de az
annyira visszhangzott a ködben, hogy hol
erről, hol arról hallottuk. A félelemtől és fáradságtól elcsigázottan lerogytunk a hóra és
hüppögve reménykedtünk valamiben, vagy
valakiben, aki megment minket a kilátástalannak tartott helyzetünkből. Hogy meddig
ültünk ott reményvesztetten, nem tudom
már, sőt akkor úgy éreztük, minden perc egy
örökkévalóság. Az egyik ilyen csodára váró
pillanatban egyre közeledő szánkó csengőjének hangjára figyeltünk fel. Mikor elért a tudatunkig, mit is hallunk, a csilingelés egyre
halkult, majd elcsendesedett. De akkor már
reményt adott az, hogy ez csak a kövesúton elhaladó szánkó lehetett. Ezért abba az irányba kezdtünk el rohanni, néhány tíz méter
után el is értük az út árkát. Mikor azt felismertük, örömünkben kitört rajtunk ismételten a sírás. Megmenekültünk!!! Ekkor már sokadrangúnak számított az a kérdés: jobbra, vagy balra induljunk-e
tovább a keményre taposott havas úttesten. Jól döntöttünk, hogy
jobbra kezdtünk el futni, mert negyven-öven méter után elénk
bukkantak az útszélén őrtálló odvas fűzfák, amelyek egyértelműen
útba igazítottak minket. A fasor után már a mi utcánk kezdődött.
Innen hogyan jutottunk el hazáig, már nem emlékszem, de nem
is lényeges. De az az érzés, amelyet akkor éreztem, amikor az utcai kisajtón beléptem, soha nem felejtem el. A minden görcsöt, félelmet, szorongást, elveszettség-érzést feloldó boldogság áramlott
szét bennem. Ebben a járvány miatti megszorító intézkedések által
gúzsba kötött létben, többször eszembe jutnak azok a gondolatok,
amik a tehetetlenségből, a kilátástalanságból merültek fel akkor
bennünk. De biztos vagyok abban, hogy az EMBER, a tudomány
legyőzi ezt a nehéz időszakot is. Azt kívánom mindenkinek, mielőbb érezzék át velem együtt újra a járvány okozta kötöttségek
aluli megszabadulás felemelő érzését, töretlen egészségben. Halljuk meg a kivezető csengő hangját, és induljunk!
Utasi Imre
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TÁJÉKOZTATÓ

2021. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOK
GÉPJÁRMŰADÓ
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.
évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti majd a gépjárműadóztatás kérdését.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.)
jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az
adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság
látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és
szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt.
2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal
Kocséri Kirendeltségének Adóhatósága végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból
való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével,
ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve,
hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi
gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű
forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi
költségvetést illeti meg.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv
a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és
vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020.
december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának,
tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség
jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem
kell tenniük.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§),
vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges,
amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából
a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Ezzel kapcsolatos információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.
https://www.nav.gov.hu A 2020. december 31-ig fennálló
gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati
adóhatóság gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni. A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni.
https://kormany.hu/penzugyminiszterium

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint –
nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami
adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021.
januárjától nem lesz benyújthatók.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve,
hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása,
esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik
és az adófizetést is az önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell változatlanul megtenni.
A 2020-as adóévben (2020. július 15-től) már nem kell a
2020. évi helyi iparűzési adó előlegét kiegészíteni, azaz feltölteni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.
A korábbi szabályozás értelmében, a megfizetett iparűzési adó előlegét az adóévi várható fizetendő adó összegére ki
kellett egészítenie annak a társasági adóalanynak minősülő,
kettős könyvvitelű vállalkozónak, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a
100 millió forintot meghaladta.
A feltöltés határideje az adóév utolsó hónapjának 20. napja, vagyis általános esetben december 20-a volt.
Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak az adóévben
már befizetett előlegeket nem kell az adóévi várható adó ös�szegére kiegészíteniük, és az erről szóló bevallást (legyen az
nullás) sem kell benyújtaniuk. Elegendő az adót a jövő évi
bevalláskor megfizetni.
dr. Bicskei Krisztina jegyző
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Tündérkerti hírek

A decemberi hónap változást hozott a Tündérkert óvoda életébe. Egy óvó néni, Bakonyiné László Veronika, Veca óvó néni megkezdte
a jól megérdemelt nyugdíjas éveit. Ezúton is
kívánunk neki családja körében, szeretetben,
egészségben eltöltött, boldog nyugdíjas éveket
és jó pihenést! Köszönjük odaadó munkáját!
A mindennapi életünket megnehezítő Covid 19 vírus sajnos óvodánkat sem kímélte. Az adventi várakozás óvodai hagyományának
átélését lehetetlenítette el a vírus intézményünkbe való beférkőzése,
amely miatt az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el.

Az óvodai karácsonyi ünnepély ugyan elmaradt, de a gyermekek
nem maradtak meglepetés nélkül. Az újév első óvodai napján a
Tündérkert lakóit a teraszon várta a meglepetés. Bár ez is rendhagyó módon történt, mégis nagy örömet okozott a gyerekeknek. A
csoportszobákba bevitt csomagokat nagy izgalommal bontogatták
az apró kis kezek és elkezdődött az új játékok kipróbálása.

Népköri hírek

„FARSANGOL A CSALÁD”...!

A Kocséri Híradó minden kedves olvasójának egészségben,
szeretetben gazdag, békés, boldog új évet kívánnak a Tündérkert
Óvoda gyermekei és dolgozói! 
Czné Vágó Zsuzsánna

Ötlábú
bárány

Mészárosné Valika és Patonainé Marika Népköri tagok jóvoltából
újabb vidám család „költözött” községünk központjába. Köszönet
az ötletért és a kivitelezésért!

Nem farsangi tréfa,
valóban ötlábú
bárány született
Bretus József
tanyáján néhány
napja.

SULI HÍREK

Kocséri Híradó

Hosszabb volt a téli szünet, vagy mégsem?
Decemberben a koronavírus a kocséri iskola hétköznapjait is erősen átírta. A részletekről Gévai Imre tagintézmény-vezető
számolt be.
– Én úgy látom, hogy november végén
berobbant a vírus a faluba, egyre több volt
a karantén, egyre több az érintett család, és
törvényszerű volt, hogy az iskolát is elérje a
kórság. Elővigyázatosak voltunk az ősszel,
de hermetikusan nem lehet lezárni egy iskolát. Az első iskolai tesztelésen, november
végén még egy dolgozó sem volt pozitív,
de december elsején én voltam az első,
akinél jelzett a teszt. Aztán napokon belül
több pedagógus és technikai dolgozó is elkapta a vírust. Szerencsére mindannyian
kiseb-nagyobb tünetekkel, de átvészeltük
a betegséget, kórházba nem került senki
közülünk. Kezdetben csak egy-egy osztálynak, aztán december utolsó hetére a teljes
iskolánknak digitális tanrendet rendelt el
az Oktatási Hivatal a jelzéseink alapján.
Köszönöm ezúton is a folyamatos segítséget, támogatást dr. Soós Annamária körzeti
orvosnak és Hriagyel Csaba polgármester
úrnak. És ki kell emeljem, hogy a kollégáim is nagyon becsülettel helytálltak, hiszen
pótolni kellett minket, betegeket. És a szülőknek is köszönjük az együttműködést, és
az együttérző, aggódó üzeneteket is.
– Mennyire nehezíti meg mindez a félévzárást vagy a továbbtanulást?
– Pontosítsunk először is, nem szünet

volt, nem leállás, hanem digitális tanrend,
és a gyerekek többsége nagyon ügyesen
tette a dolgát a tavasszal már kitanult módszerekkel. Semmiféle gondot nem jelent,
a félévi bizonyítványt január 29-én viszik
haza a gyerekek, a 8. osztályosok pedig a
szokott módon január 23-án szombaton írják majd a felvételi vizsgát. Nekem inkább
az a szívfájdalmam, hogy elmaradtak azok
az ünnepi, karácsonyi események, amelyek
ilyenkor a gyerekeknek, a családoknak,
de nekünk pedagógusoknak is egy kicsit
beragyogják, megszentelik az ünnepeket.
Nem volt ünnepi műsor, betlehemes játék,
karácsonyi mézeskalácsozás, de az iskola
adventi szentmisét sem tudtuk megtartani. Most pedig nem lesz farsangi karnevál
sem.
– Milyennek ígérkezik a tavasz?
– Én bízom benne, hogy lassan, de biztosan visszatérhetünk a megszokott iskolai
élethez a tavasszal. Ha az oltási rend alapján a pedagógusok megkaphatják majd a
védőoltás, az véget vet a fenyegetettségnek.
Kocséron a teszteléseken is minden pedagógus részt vett, felelősségteljesen, a védőoltást is felveszi majd szerintem mindenki.
Addig pedig a maszkviseléssel és egyéb
korlátozásokkal próbáljuk meg megakadályozni, hogy a decemberi időszak megismétlődjön. Nagyon bízom benne, hogy
a tanév vége vagy a ballagás már a szokott
rend szerint zajlik majd.

Matekverseny

Remek eredmények
November 18-án zajlott országszerte a Dugonics András matematikaverseny első, iskolai fordulója. Iskolánkból 4.-től 8. osztályig közel 20 diák vágott neki szerda délután a fejtörő feladatoknak. A katolikus iskolák tanulói számára a piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola
szervezi a versenyt a Katolikus Pedagógiai Intézet támogatásával.

A kocséri diákok kiválóan teljesítettek, hatan jutottak tovább a
következő fordulóba: Burai Levente és Ország Katalin 4.o. (tanító:
Juhász Anikó), Járvás Zsombor 5.o., Ország Kitti 7.o., Gévai Anna és Nagyszombati Petra 8.o. (felkészítő nevelő: Kupor Tamás).
Gratulálunk, és eredményes felkészülést kívánunk a következő
megmérettetésre.
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GYEREKTOLL

Szenzációs felfedezés!

Őskori naplótöredéket találtak a régészek a
kocséri határban. Íme:
Kedves naplóm!
Reggel a nap sugaraira ébredtem, ami besütött a
kunyhómba. Kimentem a szabadba, és megfejtem a kecskét. Aztán elkezdtem egy követ átfúrni.
– Már egy hónapja küszködök vele, remélem,
ma sikerül átfúrni!
Egy-két órát küszködtem vele, míg sikerült. Elmentem egy belevaló botot keresni. Ez túl kicsi,
ez túl nagy egyik sem jó! Végül megtaláltam a
belevaló botot. De vittem vissza egy kis tűzifának valót is. Aztán beleraktam a botot a kőbe,
a követ lecsiszoltam, és megkapáltam vele a
földet. Déltájban ettem egy kis marhahúst, meg
egy kis kenyeret. A kecském eltörte a tejesköcsögöt, így készítenem kellett egy másikat. Kerestem is hozzá agyagot, és nekiláttam.
– Ez túl magas, ez túl lapos, ez túl vékony, ez
túl vastag! Végül megtaláltam a tökéletes formát, méretet és vastagságot, így beraktam a kemencébe. Délután befogtunk egy marhaborjút.
Így már túl sok volt a karámban, ezért levágtunk egyet. Amíg a többiek a fejét és a mellső
lábát darabolták, én egy szakócával elkezdtem
darabolni a combját. Mire végeztünk, beesteledett. Az agyagköcsögöt kivettem a kemencéből.
Én és a többiek tüzet raktunk és az egész falu
körbeülte és elmesélte aznap mit csinált. Valaki halászott, valaki vadászott, valaki a földet
művelte, valaki eszközöket készített, valaki a
gyerekét tanította, hogyan kell lenyúzni egy
állatot. Mindenkinek nagyon érdekes napja
lehetett. Mire végeztünk már nagyon sötét lett.
Úgyhogy én is lefeküdtem aludni.
Jó éjt, Kedves Naplóm!
(Nagy Nóra 5. osztály)

20 + G + M + B + 21
Hernádi László plébános atya 2021. január 6-án szerdán vízkereszt napján megszentelte iskolánk tantermeit, a Jóisten áldását kérte az iskola tanulóira, dolgozóira. A reggeli szentmisén
iskolánk felső tagozatos diákjai is részt vettek.

„Kérünk, Istenünk, áldd meg ezt a helyiséget.
Lakjék benne egészség, tisztaság
és a lélek legyőzhetetlen ereje.
Töltse el alázat, szelídség és engedelmesség mindazokat,
akik ebben a teremben élnek, tanulnak.”
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Kocséri Polgárőr Egyesület
Örömmel számolhatok be arról, hogy a Kocséri Polgárőr Egyesület
a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázatán
1.939.980 Ft támogatásban részesült. A támogatásnak köszönhetően bővült az egyesület eszközparkja. Beszerzésre került egy a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett DJI Mavic 2 Enterprise Dual
típusú drón. A beszerzett eszköz elsősorban eltűnt személyek felkutatását, egy-egy terület fokozottabb megfigyelésében fogja segíteni az egyesület munkáját. Természetesen az ilyen eszközök használatára szigorú szabályok, előírások vannak érvényben, melyet a
Magyar Kormány az Európai Unió szabályozásával összhangban
2021. január 1-én hatályba lépett új drón használatra vonatkozó
törvényében még tovább szigorított. Egyesületünk a mindenkor
hatályos törvények betartásával, a közbiztonság védelme és a személyiségi jogok figyelemben tartásával fogja az eszközt használni.

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

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
január

február

március

5.

2.

2.; 16.; 30.

Fenyőgyűjtés: január 5.; 22.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként
maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 211 Ft+ÁFA/db), utólag a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV)
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint
további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS
2021.

Annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjunk eleget tenni
az új kihívásoknak és tovább javíthassuk településünk közbiztonságát, nem állhatunk le és dőlhetünk hátra. Mindig újabb és újabb
fejlesztésekre, a munkánkat segítő technikai eszközökre van, lesz
szükség, csak így tudjuk tovább javítani a közbiztonság helyzetét.
Ennek a célnak az eléréséhez további támogatásra van szüksége
egyesületünknek, ezért arra kérek mindenkit, aki tenni kíván, e cél
eléréséért támogassa egyesületünk működését.
A támogatást utalással az OTP Banknál vezetett 1174212821443820 számlaszámra befizetéssel, vagy személyesen az egyesület irodájában lehet. Támogatásukat előre is köszönjük!
Szelei László
elnök
+3670458-1687

január

február

március

12.; 26.

9.; 23.

9.; 23.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött
csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt
edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével
kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős)
gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!
(Szent István tér)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal
(3 m3/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el,
mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
Cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Ügyfélfogadás: H: 8.00 - 20.00; K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00
Telefon: 06-53/500-152; 06-53/500-153
E-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

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

Anyakönyvi hírek
2020. december 15-től 2021. január 15-ig

Születések

Juhász Ferenc (Juhász Ferenc és Varga Erika Nikoletta)

Halálesetek

Kása Lászlóné (szül.: Gajdos Margit, 1922.)
Németh Jenő (szül.: 1940.)
Vikartóczki Józsefné (sz.: Mészáros Piroska, 1953.)
Tóth Ágoston Istvánné (sz.: Ádám Erzsébet, 1945.)
Tóth Ernő Jenő (1953.)
Bagi István (1939.)

Juhász Ferenc
(Juhász Ferenc és
Varga Erika Nikoletta)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, akik

id. Kása Lászlóné
szül.: Gajdos Margit

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban velünk osztoztak.
A gyászoló család

JEGYZETTÖMB HELYETT

Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 13:00-16:30
kedd: 8:00-16:00
szerda: nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8:00-16:00
péntek: nincs ügyfélfogadás
Telefonszám: 06-53/359-080
Fax: 06-53/359-883
Falugazdász
Varga Balázs minden hétfőn 10-12
óra között tart ügyfélfogdást.
Római Katolikus Plébániahivatal
Tel.: 06-53/359-491
Orvosi ügyelet
hétköznap du. 16 óráig
Kocsér orvosi rendelő
06-53/359-040
Hétköznap 16 órától reggel 8 óráig,
ill. hétvégeken Nagykőrös ügyeletes
orvos 06-53/350-377, 104
Védőnő:
Magyar Péterné Tóth Zsuzsanna
06-70/599-8395.

Minden Pénteken Francia paraszt kenyér készül 104
éves
kovászból
megrendelésre.
Átvehető
az
ÉlményMűhelyben délután vagy a Galgóczi Csemege
boltban. Minőségi henger malmos lisztekből,
szakajtóban kelesztve, hagyományos technológiával,
sok szeretettel. Liszt, víz, só és a kovász összeköt.
Rendelni telefonon a 06203948609-es számon, vagy az
ÉlményMűhely facebook oldalán lehet.

JEGYZETTÖMB HELYETT

Fogorvos:
Dr. Madács Márk fogszakorvos
Rendelő: Kocsér, Szent István tér 9.
Rendelési idő: hétfő 8–12 óra;
kedd: 13:30–19 óra;
csütörtök 13:30–19 óra
Bejelentkezés rendelési időben:
06-20/229-3523
Gyógyszertár (Kocsér)
tel.: 06-53/359-440
Állatorvosi rendelő (Kocsér)
tel.: 06-53/359-725
Rendőrség (Kocsér)
Szelei László 06-70/458-1687
Polgárőrség (Kocsér)
tel.: 06-70/458-1687
Volánbusz információ (Cegléd)
tel.: 06-53/310-605
MÁV információ (Nagykőrös)
tel.: 06-53/351-211
Kábeltelevízió hibabejelentés
tel.: 06-76/540-291
Forródrót: 1231

JEGYZETTÖMB HELYETT

Vezetékes víz hibabejelentés:
tel.: 06-30/9953-169
Tigáz bejelentések 06-28/521-440
Démász hibabejelentő vonal:
06-40/822-000
Mindenkit vár a Faluház!
Csütörtökönként 18 órától:
(minden hó 1. ill. 3. csütörtökén)
a Kocséri Népkör találkozói
Klubvezető Bodnár Andrásné,
a Népkör elnöke.
Közjegyző:
Dr. Olasz Márta
Tel.: 06-53/353-429
Félfogadás: Hétfő 14-16;
Kedd 830-1130; 14-16;
Szerda 14-16
A Községi Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő 13.00-16.00;
Kedd 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Szerda 13.00-16.00;
Csütörtök 11.00-12.00, 13.00-16.00;
Péntek 13.00-16.00
Internetezési lehetőség
a teljes nyitva tartási időben.

HIRDETÉS
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2021. február 1–5-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Májgombócleves
Kelkáposzta főzelék,
sült virsli

Palóc leves
Krumplis tészta,
csemegeuborka

Szegedi gulyás

Karfiol leves
Majoránnás pulyka
tokány, párolt rizs

Tojásleves

Vargabéles

Lasagne

ÉTLAP

2021. február 8–12-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Póréhagyma
krémleves

Nyírségi gombócleves

Széchenyi leves

Paradicsomleves

Kertész levess

Rizseshús,
vitamin saláta

Túrós csusza,
pirított szalonna

Zöldborsó főzelék,
fasírt

Húsos paprikás
krumpli,
csemegeuborka

Csikós tokány, tészta

Szerda

Csütörtök

Péntek

2021. február 15–19-ig
Hétfő

Kedd

Tarhonyaleves

Tárkonyos raguleves

Paradicsomos
húsgombóc

Öreglebbencs,
almapaprika

Hamvazószerda
Fejtettbab leves
Tejberizs,
erdei öntet

Karfiol leves
Búbos hús, párolt
rizs, tartármártás

Grízgaluska leves
Gyros

2021. február 22–26-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Reszelt tésztaleves
Debreceni tokány,
párolt rizs,
csemegeuborka

Zöldborsó leves

Burgonya leves

Babgulyás

Mustáros marha,
tészta

Lecsós szelet,
bulgur

Húsleves
Főtt hús,
½ főtt burgonya,
½ sóska mártás

Aranygaluska,
vanília sodó

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

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

APRÓHIRDETÉS

240 literes új horganyzott fürdőkád eladó. Ár: 12.000
Ft Tel.: 06-20/369-3687
4 db építésre is alkalmas telek eladó a Kinizsi utca
végén. Érd.: 06-53/715-165
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
Jó állapotban lévő ruhák, hímzett, riselt és horgolt
terítők valamint kézimunkacérnák eladók! Érd.: Kocsér,
Dózsa Gy. u. 41. 06-20/359-3590
Kocsér Széchenyi u 80-82. szám alatti iker építési
telek PIACI ÁRON ELADÓ. Villany-központi vízórával
ellátott, 2506 m² vállalkozásra is alkalmas sarok telek.
Érdeklődni lehet: 06-309/784-522 telefonom
Eladó szántó Szentkirályon 0226/17 hrsz. 5,8004 ha,
0193/29 hrsz. 14,3851 ha, 0127/17 hrsz. 16,4638 ha,
087/30 hrsz, 6,5474 ha. Érdeklődni: 06-30/9256-794.

Eladó 3 fázisú házi készítésű terménydaráló. Érd.:
06-20/629-5282
Kocsér községben mezőgazdasági tevékenységre alkalmas területtel házat keresek. Tel.: 06-20-440-6643
Eladó tanya földdel Kocséron. 23 ha terület, ebből 10
ha erdő, 12 ha szántó, két komfortos ingatlannal kövesút mellett. Irányár: 35 millió Ft. Egyben vagy külön
eladó. Dél-
Pest környéki kertes házat beszámítok.
Tel.: 06-53/715-182Keresek megbízható vállalkozó
brigádot. Erdő gyérítésre, tetőfedő, vízszerelő, villany
szerelő, kőműves, festő, terület rendező, kerítésszerelő
vagyis egy univerzális mindent tudó brigádot. Létezik
még ilyen brigád, vagy csak álmodozzak tovább?
Telefon 06-30/407-9351
Eladó Jó állapotban lévő Erzsébet hálószobabútor.
Ugyanitt kettő darab használt akkumulátor, mely 3-4
kerekű mopedbe való, szintén eladó. Érdeklődni a
359-953-as telefonon lehet.

Akciós pelenka rendelhető! 20/5635-053
Eladó nyárfa karikázva 1600/mázsa. Érd.:
06-20-350-4023
Kocséron a VII. dűlőben 6,1 ha termőföld eladó. Érd.:
06-70/341-1677

Várjuk az igazi kocséri ételek
receptjeit! Akinek van ilyen
a tarsolyában, az ossza meg
velünk és mi közöljük azokat
a Kocséri Híradó hasábjain!
A recepteket a
kocseriamk@gmail.com
e-mail címre várjuk!
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