ISKOLAI HÍREK

ADÓVÁLTOZÁSOK

HIVATALI HÍREK
Polgármesteri döntések a koronavírus járvány idején.

Tájékoztató az önkormányzati
adózást érintő változásokról.

2. oldal

2-3. oldal

KÉPÜNK VAN RÓLA

Színes iskolai beszámoló és tanulóink versenyeredméyei.

Képes tudósítások városunk
életéből, az elmúlt időszak legfontosabb eseményei.

6-7. oldal

9. oldal

Csákvári Hírmondó

XXXI. évfolyam 2. szám 2021. február

A szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékek
használatának tilalmáról szóló rendelettervezet
társadalmi véleményeztetése
Településünkön igény mutatkozott a pirotechnikai termékek használatát korlátozó helyi szabályozás megteremtésére. A rendelettervezet a tűzijátékok használatát egész évben megtiltja a település teljes közigazgatási területén, így magánterületen és közterületen egyaránt, ez alól mentességet nem ad.
A szabályok megszegőivel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéséért közigazgatási bírságot lehet kiszabni.
Csákvár Város Önkormányzatának Polgármestere a szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékek használatának tilalmáról szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi véleményeztetésre bocsátásáról szóló 10/2021. (II. 3.) határozatával elrendelte az alábbi rendelettervezet véleményeztetését.

RENDELETTERVEZET

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../… (… ...) önkormányzati rendelete
a szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékek használatának tilalmáról
Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Csákvár város közigazgatási területén a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerinti 1., 2., 3. és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó, szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékek (tűzijáték termékek) felhasználása tilos.
2. § Ez a rendelet …………………….. napján lép hatályba.
Illés Szabolcs
polgármester
ZÁRADÉK:
Csákvár, …….……………

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Kiss Jolán
címzetes főjegyző

A véleményezés kifüggesztésére 2021. február 9. – 2021. március 10. között kerül sor. Véleményét kérjük, hogy a titkarsag3@csakvar.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, vagy ügyfélfogadási időben a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalnál leadni.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján Illés
Szabolcs polgármester úr 2020. december 15. határozatai óta eltelt időben a következő döntéseket hozta:
Döntött a Csákvári Kulturális és Sport
Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának rendezéséről, majd a nem
lakás célú ingatlanok bérleti díjáról
szóló 71/2020. (XII. 15.) határozat
visszavonásáról. Ezt követően meghatározta a nem lakás célú ingatlanok 2021. január 1-től érvényes
bérleti díját, illetve a bérbe adható
eszközök 2021. évi bérleti díjáról
szóló 72/2020. (XII.15.) határozat
visszavonásáról döntött. A korábbi
határozat visszavonását követően
megállapította a bérbe adható eszközök 2021. január 1. napjától érvényes
bérleti díjait.
Szükséges volt a 47/2020. (XI.23.)
határozat visszavonása, mely a Csákvári Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
üzleti tervéről szólt, majd új határozattal történő elfogadása a 7/2021.
(I.6.) számú határozattal.

Február 3-án a Képviselő-testület a
polgármestert felhatalmazva a következő döntéseket hozta:

beadásáról arteriográfiás érrendszeri
szűrés céljára 2021. február 4. napján 7.15 órától 17.30. óráig.

Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének
III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztatót, majd áttekintette és
elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési koncepcióját.

Elfogadásra került a Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (II. 26.)
határozatával elfogadott Csákvár
Nagyközség szerkezeti terv módosításáról szóló határozati javaslat. A
Képviselő-testület döntött a MeseVár Óvoda és Bölcsőde nyári zárva
tartásáról a következők szerint:

Felkérte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Csákvár
Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciója lapján a Hivatal költségvetését dolgozza ki és azt
véleményezés céljából küldje meg a
Hivatalt fenntartó települési önkormányzatok részére.
Társadalmi véleményezésre bocsátotta a szórakoztató célra szánt pirotechnikai termékek használatának
tilalmáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, majd döntött az
1985 helyrajzi számú ingatlan bérleti
díjának részletfizetéssel történő rendezéséről.
Módosításra került a „MANDULA-2002 Bt.” egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási
szerződés, és döntés született a szakrendelő helyiségének időleges bér-

a) a nyári zárva tartás előtti utolsó
nevelési nap: 2021. június 11. (péntek),
b) a nyári zárva tartás utáni első nevelési nap: 2021. augusztus 23. (hétfő),
c) a nyári zárva tartás időtartama
alatt, 2021. június 14-től 2021. július
16-ig, munkanapokon, a gyermekek
összevont óvodai és bölcsődei felügyeletét a Szabadság téri Székhelyóvoda biztosítja,
d) a nyári zárva tartás időtartama
alatt, 2021. július 19-tól 2021. augusztus 19-ig, munkanapokon a gyermekek összevont óvodai felügyeletét
az Ady Endre úti Tagóvoda biztosítja,

e) 2021. július 19-től 2021. augusztus
19-ig a bölcsőde részleg zárva tart.
A 10/2021. (II.3.) határozat alapján
az önkormányzat a VP6-19.2.1-942-17 jelű, Turisztikai szolgáltatások
fejlesztése a natúrparkok ölelésében
elnevezésű kiírásra, a 12/2021. (II.3.)
határozat alapján TOP-2.1.3-16 jelű,
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű kiírásra nyújt be pályázatot.
Döntés született a Bokréta utca forgalomszabályozási intézkedéseinek
megszüntetéséről, így 2021. február
4-től behajtani tilos” jelző tábla és a
„kivéve bentlakók” kiegészítő tábla
levételéről a Bokréta utca - Városkút
tér sarkon, a Bokréta utca - Ostrom
utca sarkon mindkét irányban, a Bokréta utca - 11946/9 hrsz-ú magánút
sarkon.
A 14/2021. (II.3.) határozat alapán
2021. évben Csákvár Város Önkormányzata nem adományoz Csákvár
Ifjúsági Díja Elismerő Címet.
Elfogadásra került a Szabadság tér 2
hrsz-ú telek rendezéséről szóló határozat, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
szóló tájékoztató.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Önkormányzati adózást
érintő változások
Gépjárműadó
A 2020. évi CXVIII. törvény 101.
§-a alapján 2021. január 1-jétől a
Nemzeti Adó –és Vámhivatal (NAV)
veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A változás a gépjármű-üzembentartókat
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz
teendőjük nem lesz. 2021. évben az
első félévi adót március 15. helyett
április 15-ig kell majd megfizetni a
NAV felé a 410-es adónemhez tartozó, 100320000-01079160 számú
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi
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számlára, a második félévi adó határideje nem változik, marad szeptember 15.

mányzatok adatszolgáltatása alapján
a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésnél.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, esedékességről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak
azok kapnak értesítést a NAV-tól,
akiknél valami változás történt (pl:
nőtt a gépjármű életkora)

2021. január 1. napjától a mentességet, szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat – és változás bejelentő lap a gépjárműadó
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű
adatlapon lehet bejelenteni, amely
legegyszerűbben Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető lesz
majd a NAV ügyfélszolgálatain.

A változás nem befolyásolja a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020.
december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkor-

A 2020. december 31-ig keletkezett,
vagy megszűnt adókötelezettséggel
kapcsolatos kérdésekkel továbbra is
az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni.
Iparűzési adó
Az adóalanyok 2021. január 1-jétől
nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adó bevallásukat.
2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően

(2021.01.01-től) az adózó a helyi
iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét
kizárólag az állami adóhatósághoz
elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az
e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag vis�szavonásra kerülnek.
A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi
linken érhetőek el:
https://nav.gov.hu/search/
keywordsearch?query=HIPA
A helyi iparűzési adóból származó
bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési
adót
Csákvár Város Önkormányzat iparűzési adó 73611060-00317265
Vértesboglár Község Önkormányzat
iparűzési adó 11736020-1536445203540000
Gánt Község Önkormányzat iparűzési adó 50420812-10000788
számla javára kell megfizetni.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vállalkozókat, cégeket kérjük,
utalással fizessék be adójukat!
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
alapján a következőket rendelte el:
A 2021. évben végződő adóévben
azon, a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (a továbbiakban: ) szerinti
vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3.
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4
milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi
iparűzési adó mértéke 1 százalék,
ha a 2021. évben végződő adóévben
alkalmazandó önkormányzati ren-

deletben megállapított adómérték
több, mint 1 százalék.
A feltételeknek megfelelő mikro-,
kis- és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozónak a 2021. évben, az adott
előleg-fizetési időpontban esedékes
– a Htv. szerint bevallott és a 2021.
évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az
egyes esedékességi időpontokban
megfizetni. A meg nem fizetendő
előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőlegkötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:
a beszámoló-készítésre kötelezett
vállalkozó a 2021. évben kezdődő
adóév első napján rendelkezésre álló
utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok
alapján;
a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai
szerint, a 2021. évben tevékenységét
kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.
A feltételeknek megfelelő adóalany
esetében akkor alkalmazható a 2021.
évi adóelőleg 50 százalékban történő
megfizetése, ha a vállalkozó 2021.
február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm.
rendelet 1. § (4) bekezdése szerint)
nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt
az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1.
alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.
A nyilatkozat kizárólag az állami
adó- és vámhatóságon keresztül,
elektronikus úton, az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó
székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság
számára.

A tevékenységét 2021. január 1-jét
követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és
középvállalkozásnak a kedvezményes
adómértéket a 2021. évben kezdődő
adóévében kell alkalmaznia.
2021. adóévre vonatkozóan a
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
alapján 1%-os iparűzési adó mértékkel történik meg a KATA-s adózók
adóztatása.
A tételes adózást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére
(mint adóévre) egy adóbevallást
nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó
az adóévre ténylegesen megfizetett
adóösszegnél azért kevesebb, mert
a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség
- egy vagy több alkalommal – szünetelt.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség
2021. január 1. napjától megszűnik.
Továbbra is fennmarad ugyanakkor a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely vala-

mely településen adóéven belül 180
napot meghaladóan végez építőipari
tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor a hatályos
szabályokkal azonosan az ideiglenes
iparűzési tevékenységhez kapcsolódó,
a folyamatosan és megszakításokkal
végzett tevékenységeket egyaránt
figyelembe kell venni, mégpedig az
adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő
általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.
Idegenforgalmi adó
696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. § b) pontja szerint 2021. január 1.
napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem
kell megfizetnie, az adó beszedésére
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem
szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az
adóhatósághoz.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy megérkezett...
2021. január 6-án Adamek Lili a Vértes utcába,
2021. január 8-án Takács Ármin a Felső-Haraszt utcába,
2021. január 12-én Horváth Mira Szófia a Szilárd Gyula utcába,
2021. január 12-én Szoboszlai Mira Noémi a Táncsics M. utcába,
2021. január 22-én Boros Nina a Damjanich utcába.
Isten hozta a kis jövevényeket!
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A szennyvízcsatorna
hálózat fejlesztése
Tisztelt Csákvári Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085
jelű, „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és- kezelési
fejlesztés 6. (ÉKDU 6.)” elnevezésű projekt keretében Csákváron
szennyvízfejlesztési munkák folyamatban vannak.
Kivitelező az elkészült, üzemelésre alkalmas szakaszokat ütemezve
átadja a szolgáltatónak, melyet
követően a lakosok ráköthetnek a
hálózatra.
2020. augusztus hónapban az
alábbi utcákban került átadásra a
szennyvíz hálózat:
Bokréta utca, Mikes Kelemen
utca, Aranyhegyi út, Tamási Áron
utca, Széchenyi utca 61. házszámtól külterület felé, Dobogó utca,
Fazekas utca, Fehér u., Mókus
dűlő, Esterházy Móric köz, Gyümölcs utca, Bem utca, Vajda utca,
Luther utca, Ostrom utca.
2020. december hónapban az
alábbi utcákban került átadásra a
szennyvíz hálózat:

Gánti út az Alsó-Haraszt utca
bekötéséig, Haraszt utca, AlsóHaraszt utca, Felső-Haraszt utca
(kivéve nyomott szakaszok), Fecske utca, Gánti u. 1.-21. szakasz,
Temető utca, Erdő utca, Akadémia utca, Akadémia köz, Gyümölcs köz, Hegyalja köz, Kálvin
utca, Kossuth utca 26.-34. szakasz, Kastély park, Malom utca,
Petőfi utca.
A szennyvíztelep fejlesztése befejeződött, a próbaüzem lezárásra
került. A telep folyamatosan működik, fogadni tudja az új rákötésekből adódó többlet szennyvizet.
A bekötési megrendelőt és a tájékoztatókat kiértesítéssel együtt
eljuttattuk az érintett lakosoknak.
Aki kézhez kapta ezen nyomtatványokat, az megkezdhette a fenti,

rákötési folyamatot. Azok a lakosok, akik valamilyen oknál fogva
nem jutottak el a nyomtatványok,
kérjenek a közös önkormányzati hivataltól (ügyfélszolgálattól,
Tel.: 22/582-310).

FEJÉRVÍZ Zrt. szennyvízszolgáltatással kapcsolatos elérhetőségek munkaidőben:

A kitöltött nyomtatványt kérjük
az Önkormányzat Műszaki Irodáján leadni.

Imrefi Balázs:
Mobil: 30/941-6157
(7-15 óra)

Ezt követően a belső hálózat kiépíthető, mely a lakosság feladata. A csatlakozási pont átvételét
a Fejérvíz Zrt. képviselője szakfelügyelet keretében veszi át. Ennek
érdekében keressék telefonon
a lenti telefonszámon a Fejérvíz
Munkatársait.
A bekötési megrendelő beérkezését követően a Fejérvíz Zrt. minden lakosnak kipostázza a szolgáltatási szerződést.
A rákötés egyszeri szakfelügyeleti
díja szolgáltató felé bruttó: 8890,- Ft/
alkalom, ezen felül se a szolgáltatónak, se az Önkormányzat felé egyéb
fizetési kötelezettség nem terheli a
szennyvíz hálózatra történő rákötést.

Glász László
(Mór szennyvízágazat vezető)
Tel.: 22/400-188
Mobil: 30/241-0796
email: glaszl@fejerviz.hu

A szennyvízhálózatra ténylegesen
rákötni csak a FEJÉRVÍZ ZRT. képviselője által elvégzett helyszíni
ellenőrzést követően megengedett!
A beruházással kapcsolatban tájokoztatást az Önkormányzat Műszaki Irodáján is kérhető
(tef: 06-22/582-310 / 145. mell.)
A további munkálatokról folyamatos tájékoztatást adunk.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a szennyvízhálózat fejlesztési
projekt a következőket tartalmazza: 826 db házi bekötés, 16 405
m gravitációs gerincvezeték, 2250
m nyomóvezeték, 1 db új építésű
közterületi átemelő, 19 db házi átemelő építése és szennyvíztelepen
új berendezések építése.
A jelenleg érvényben lévő szerződés szerint a kivitelezés végső határideje 2021. augusztus 10. Ezt
követően kerül sor az üzembe helyezésre. A jogszabályok szerint a
lakosságnak kötelessége az üzembe helyezésig az újonnan kiépített szennyvízcsatorna hálózatra
rákötni. A műszaki átadás átvételi
eljárás lezárását követően azok a
lakosok, akik nem kötöttek rá a
közüzemi szennyvízhálózatra, kötelesek talajterhelési díjat fizetni
(ennek díja 3600,- Ft/fogyasztott
ivóvíz m3). Ezen felül a szolgáltató kérheti az illetékes hatóságot
(Járási Hivatalt), hogy kötelezze
az ingatlan tulajdonosát a rákötésre.
Kiss Jolán
címzetes főjegyző
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SEGÍTENI sokféleképpen lehet. . .

Bár 2020-ban a járványhelyzet miatt sok család került nehéz anyagi helyzetbe, mégis sokan voltak
olyanok, akik úgy gondolták, tudnak, és szeretnének is segíteni nehezebb sorsú embertársaikon.
Tavaly eddig soha nem látott
mennyiségű adományt tudtunk a
városon belül közvetíteni. Mindig
azon voltunk, hogy a felajánlásokat oda juttassuk, ahol a legnagyobbnak látszott a szükség.
Év végéhez közeledve mindig megnő a Szolgálathoz érkező adományok száma. Ez 2020-ban sem volt
másként. Sőt!
2020. novemberben a Tündérpakk
Alapítványtól kaptunk használt, de
nagyon jó állapotú ruhákat, használati tárgyakat, újszülött fogadásához szükséges eszközöket, amelyekkel sok csákvárinak sikerült
örömet szerezni.

Az ünnephez közeledve magánszemélyek, vállalkozók és egyházak
helyi közösségei juttatták el felajánlásaikat a Szolgálathoz, vagy
pedig kérték, hogy egy- egy adományázásban közreműködőként
vegyünk részt (pl.: a Jézuskának írt
levelet juttassuk el az adományozóhoz).
Felajánlásaikkal
gondoskodtak
például gyermekek téli ruházatának pótlásáról; de segítettek abban is, hogy karácsonykor minél
kevesebb embernek kelljen nélkülöznie: az asztalra kerüljön halászlé vagy éppen a teljes karácsonyi
vacsora, a kályhába tűzifa, a fa alá
a gyerekeknek ajándék.
A „Legyen mindenkinek boldog
a karácsony!” elnevezésű, immár hagyományosnak mondható
élelmiszergyűjtésünk során minden eddiginél nagyobb mennyiségű élelmiszert ajánlottak fel a
csákváriak.

A támogatott családok nevében
ezúton is köszönjük mindenkinek a
segítséget.
Megtisztelő, hogy ilyen sokan gondolják úgy a városban, hogy ha
hozzánk fordulnak, adományuk
biztosan jó helyre kerül.
Segíteni sokféleképpen lehet
másokon, én így tenném, . . .
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének 20.
évfordulója alkalmából ezzel a
címmel hirdettünk rajzpályázatot 2020. novemberben általános iskolások számára.
A benyújtott pályázatáért intézményünk vezetőjétől elismerő oklevelet és tárgyjutalmat
vehetett át: Rózsa Alíz, Czapár
Emese és Beck Napsugár.
Köszönjük a munkájukat és gratulálunk nekik!

  5

Január az iskolában

Néhány nyertes pályamű

Bizonyítványosztás

Csendes, kitartó munkával kezdtük
az új évet.
Az első félév lezárása és a felvételi
vizsga körül forogtak a gondolataink.
Január 29-én vehették át diákjaink
a félévi értesítőt. Ki megelégedéssel, ki fanyalogva tekintett a lapra,
az elmúlt hónapok munkájának tükörképére. Ezen a napon összes diákunk cukorkát, a legaktívabb osztályok hozzá még csokit is kaptak,
hogy vidáman kezdjék a második
félévet. Az ajándékok anyagi hátterét az Alapítványunk biztosította, elsősorban a hulladékcsökkentésért folytatott tevékenységben
való aktív részvételért.
Új év, új csengőhang! Az Alapítvány által vásárolt erősítő alkalmas arra, hogy zeneszó hassa át az

Édességosztás
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egész épületet. A régóta megszokott iskolacsengő helyett egy dallam jelzi 7:50-kor, hogy hamarosan
kezdetét veszi a tanítás.(Ekkor már
minden diák a saját tantermében
tartózkodik.) A diákönkormányzati
képviselők pár hétig gyűjtötték
diáktársaik javaslatait, majd a
népszerű zeneszerző, Yiruma legismertebb darabját, a River Flows
in You – t választották. Természetesen, ha a Diákönkormányzat úgy
dönt, ismét lehet rajta változtatni.
A Magyar Kultúra Napja (január
22.) alkalmából a 6. b osztályos
tanulók rövid jelenetet mutattak
be arról, hogy minden ember életében vannak nehézségek, de azok
legyőzése alakít bennünket, mint
ahogy a magyarságot is a zivataros
századok formálták egy nemzetté.
A 7. osztályos tanulók a Himnusz
szavalatával és összetartozásunk

hangsúlyozásával emlékeztek a
jeles napra. Majorné Kiss Mónika
készítette el a felvételt, amit minden osztály a saját tantermében
tekintett meg.
Előkészítettük a következő hónap eseményeit. Farsangi bált
természetesen nem tarthatunk.
Helyette azt találtuk ki, hogy február 8-tól minden évfolyam kap
egy-egy napot, amikor beöltözhet. A főpületbe 5 évfolyam jár. A
diákönkormányzati képviselők kisorsolták, hogy melyik nap lesz az
egyes évfolyamoké.
Osztályonként 2-2 képviselő van,
így a négy (nyolcadikban hat)
gyermeknek közösen kellett egy
színt választania. Különböző színű lapokon voltak a napok. Így
dőlt el, ki mikor kerül sorra.

Örültek a diákok a lehetőségnek, nagyon jól zajlott a megbeszélés. Reméljük, vidám napokat
élünk majd meg február 8-tól. Ez
lesz iskolánkban a Barátság hete
is.
Fontosnak tartjuk a Diákönkormányzat felélesztését. Apró
feladatokon keresztül demokratikus gondolkodást, felelősségvállalást, kompromisszumkészséget tanítunk a gyermekeknek.
Igyekszünk minél jobban felkészíteni őket a továbbtanulásra
és az életre is.
Reméljük, a pályaválasztás nehézségei ellenére minden tanítványuknak sikerül majd a vágyait megvalósítania!
Szajkóné Medgyesi Bernadett
intézményvezető

Jelenet a Magyar Kultúra Napján előadott műsorból

Januárban „ A tél örömei” címmel rajzversenyt tartottunk iskolánkban
A versenyfelhívásra 74 pályamunka érkezett. A díjazottak a
következők lettek:

2. osztály
1. Egész Dorka, 2. Majtán Míra,
3. Szász Lara, Györök Emma

1. osztály
1. Dornyi Mihály,
2. Gedei Zoé, Rózsahegyi Bence,
3. Kalucza Bálint, Rózsa Alíz
különdíj: Kádár Levente

3. osztály
1. Farkas Hunor, Pánczél Anna,
2. Freész Réka, 3. Vig Bendegúz
4. osztály
1. Pánczél Zselyke, 2. Szabácsik Eszter,
3. Keller Emese, Bakonyi Szabolcs

Csőváz
Kerékpáros
Sportegyesület
Csákvár Város Önkormányzata az
előző évekhez hasonlóan, 2020ban is támogatta a Csőváz Kerékpáros Sportegyesület működését
100.000 forinttal. A támogatás teljes összegét mezvásárlásra fordítottuk, és mint szponzort, a Város
címerét elhelyeztük a mezen.
Csőváz ruhaterv 2020

Néhány nyertes pályamű
K SE
K SE

Ezúton köszönjük Csákvár Város
Önkormányzatának a nagylelkű
hozzájárulást!

Az első osztályos nyertesek

Csőváz KSE

Beszámoló pályázati összeg felhasználásáról

1848-as szalontiszti egyenruhához illő csákók

rendezvények közül szinte csak a megemlékezések kerültek megtartásra. Céljainkkal összhangban a megtartott 11
rendezvény mindegyikén részt vettünk.
Saját, nem hagyományőrzéshez kapcsolódó esemény 3 db volt , fogathajtóink
versenyen nem indultak. Tagjaink ennek
ellenére aktívak maradtak, az egyesület éves szinten számolt 204 fő lovassal
(nyeregben és fogattal), 218 lóval, 14 alkalommal összesen 41 óra időtartamban
vett részt különböző rendezvényeken,

ahol a becsült látogatószám 1000 fő körüli volt.
Céljaink megvalósítását Csákvár Város
Önkormányzata az egyesület megalakulása óta támogatja. A 2020-as évben 150
000,- Ft pályázati forrást biztosított eszköz beszerzésre. Az összegből a meglévő
1848-as szalon tiszti egyenruhákhoz 3 db
csákót és 1 db tiszti szablyát vásároltunk.
Magosi István
egyesület elnöke

Egyesületünk, a Csákvári Lovasbarátok
Köre Egyesülete 2015. február 25. óta,
jelenleg 34 fős taglétszámmal működik.
Célunk a társadalom széles rétegeinek
megismertetése a lovassporttal, az ahhoz
kapcsolódó hagyományokkal, és a lovas
hagyományok ápolása.
2020. évben – a kialakult járványhelyzet
eredményezte korlátozások miatt – a
tevékenységünkhöz kapcsolódó városi

Lovastiszti szablya
  7

Eseménynaptár
2021.2.28. – 3.31.

Evangélikus Egyház
Kedves Testvéreink!

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
Római Katolikus Egyház
Plébániánk elérhetőségei

E-mail: csakpleb@citromail.hu
Cím: Csákvár, Szent Mihály tér 7.
Honlap: http://csp.eoldal.hu
Hivatal telefonszáma: 22-354-369
Ügyfélfogadás a plébánián: kedd kivételével hétköznapokon 8.00-12.00

Temetési ügyintézés:

Katonáné dr. Venguszt Beatrix

Lelkipásztorok:

Plébános: Gerendai Sándor		
Plébános helyettes: Bódai József

20-388-0625
70-397-5935

Temetőgondnokság elérhetőségei

Cím: Csákvár, Jókai utca 7.
Telefon: 06-20-388-0625
E-mail: mediator@katonane.hu
Temetési ügyintézés: soron kívül, telefonon előre egyeztetett időpontban
Egyéb ügyek: vasárnap 17.00-19.00

A liturgia általános rendje Csákváron
Hétfő:		
		
Kedd:		
		
Szerda:
Csütörtök:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 zsolozsma és áldoztatás
7.00 szentmise
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
16.00 szentmise a Szent Vince idősek otthonában
18.00 szentmise a kórházban
19.00 szentségimádás a templomban
6.30-7.30 csendes szentségimádás a templomban
18.00 szentmise
11.00 szentmise

Református Egyház
A Csákvári Református Egyházat érintő szolgálatok esetén (temetés, keresztelés,
esketés) legelőször a Lelkészi Hivatal értesítendő.
Gere Gábor József református lelkész:
06-30-380-9503
Geréné Kossa Izabella református lelkész:
06-30-688-6470
e-mail cím: geretablet@gmail.com

Örömmel értesítjük, hogy ismét van lehetőség az istentiszteleteinken
való személyes részvételre. A koronavírus járvány miatt kialakult
helyzetre való tekintettel bizonyos biztonsági szabályok betartása
szükséges:
• 1. Mindenki viseljen védőmaszkot.
• 2. Kézfertőtlenítő használata szintén kötelező.
• 3. Kerüljük a kézfogást.
• 4. A padokban (családtagokat leszámítva) 1,5 méteres távolságot kell
tartani, azaz kb. minden második padban szabad helyet foglalni.
• 5. Mindenki saját énekeskönyvet (vagy okostelefonról applikációt)
használjon.
Vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinket a gyülekezet Facebook-oldalán
továbbra is élőben közvetítjük, s ezeket a felvételeket később is
visszanézhetik.
Szeretettel ajánljuk evangélikus portálunk anyagait, ahol naprakész információk
és lelki anyagok segítenek híveinknek lelki táplálékhoz jutni.
A portál címe: www.evangelikus.hu

FEBRUÁR
7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
14. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
21. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
28. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)

MÁRCIUS
7. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet (vasárnap)
14. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
21. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
28. 11.00 Istentisztelet (vasárnap)
Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
Evangélikus Egyházközség Csákvár 10405066-50526774-85891001
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten”.
(2Korinthus 9,7)

Köszönjük támogatásaikat!

Kérjük, hogy akinek bármilyen segítségre van szüksége, jelezze a
gyülekezet lelkészénél (Szebik Károly 0620-950-9005).
Február hónap igéje:

Jézus Krisztus Urunk mondja:
„Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.”
Lukács evangéliuma 10,20

Gyülekezeti híreinkről, fontosabb eseményeinkről a gyülekezet honlapján is olvashat, valamint ott megtalálható néhány fontos információ két intézményünkről, a
Kálvin Idősek Otthonáról és a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődéről.
Honlap címünk: http://honlap.parokia.hu/lap/csakvarref/

AZ ISTENTISZTELETEK ÁLTALÁNOS RENDJE
A járványhelyzet miatt gyakran változik az istentisztelet rendje, ezért kérjük a gyülekezet
tagjait, hogy kövessék figyelemmel a hirdetéseket, kiírásokat.
Minden esetben van online közvetítés, amely itt nézhető:
az egyházközség facebook oldalán (Református Egyházközség Csákvár)
illetve egy youtube csatornán (Gere Gábor József )

Egyházfenntartói járulék:

Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése a kialakult helyzet alatt csak
utalással történhet, vagy csekken történő befizetéssel
az egyházközség CIB Banknál vezetett bankszámlaszáma:
10700093-70097689-51100005
Kérjük, hogy minden esetben a közleményben tüntesse fel nevét, lakcímét és az egyházfenntartás kifejezést, vagy az adomány célját.
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Csákvár-Gánt Tv
FEBRUÁR HAVI MŰSORA

Február
Február
Február
Február

15. h.
18. cs.
22. h.
25. cs.

18:00
18:00
18:00
18:00

Március

1. h.

18:00

Március

4. cs.

18:00

Március
Március

8. h.
11. cs.

18:00
18:00

Perelj, uram! (ism.)
Kodály Zoltán emlékest
Iskolai farsang
A magyar nyelv szépségei
Minárik Tamás
Nemzedékek Találkozója
Szár, Csór, Bodajk, Mór, Csákvár
Csákvári Gidrán Ménes 5. Regionális
Tenyészszemle
Zene mindenkinek
„Egy bizonyos szint fölött” (Novák Péter)

Képünk van róla

Magyar
Kultúra
Napja

A Kotló-hegyi ütközet 76.
évfordulóján történt
A Csákvári Lovasbarátok Köre Egyesület idén is megemlékezett az 1946. január utolsó napjaiban folyt ütközetről.
Évek óta egy-egy ott harcoló huszárról/
méneskari huszárról elnevezett emléktúrával kötjük össze a helyszíni emlékezést és koszorúzást. Idén Papp István
huszár törzsőrmester neve szerepelt a
kitűzőn. (Ő a harc során azon 14 szerencsés közé tartozott, akik a századból
a kitörés során életben maradtak.) A
járványhelyzet miatt az idei emlékezés
más volt, mint a többi. A lovas csapatok, ahogy az emléktúrát megtervezték, a nap folyamán több csoportban
érkeztek a huszár emlékműhöz. Még
délelőtt érkezett elsőként a Magosi
István elnök portájáról induló csapat
14 lovassal, ott Tóth Pál elnökhelyettes

felidézte a csata előzményét és annak
sajnálatos kimenetelét, majd tiszteletadás mellett először a huszárok nevében Magosi István elnök és Szabó
László, a Vértes Huszár Egyesület hagyományőrző huszára, másodsorban
az aznap szintén lovon ülő Szebenyi
István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke helyezték el ez emlékező
koszorút, végül három lovasunk mécsest gyújtott. A himnusz éneklése
után a csapat kivonult Magosi István és
családjának a Malac-hegyen lévő présházához, ahol a lovak kikötése után a
szabadban – és szerencsére napsütéses téli időben – fogyaszthattak hideg
ételt és italt. Közben a ló-létszám, a
kilátogató lovasbarátok létszáma változott azáltal, ahogy az emléktúrázók

A csákvári lovasok a Doni
áttörésre emlékeztek

2021. január 15-én a Csákvári
Lovasbarátok Köre Egyesület nevében Magosi István elnök és Tóth Pál
elnökhelyettes a Hősök emlékművénél koszorút helyezett el a doni áttörés emlékére. E néma tisztelgésük
idén gyalogosan zajlott. Az emlékezők korabeli huszár öltözékének nagy
részét és a fegyverzet egy részét az
egyesület az elmúlt években önkor-

mányzati támogatásokból készíttette.
Azokban a napokban a doni áttörés
évfordulója kapcsán országunkban
több honvéd hagyományőrző egyesület rendezett emléktúrát. A Doni
Hősök nevű túrán résztvevők valós
teljesítménnyel emlékeznek a Don
partján harcolt, ott elesett, megsebe-

érintették a présházat, illetve előtte/
utána a huszár emlékművet. Minden
távolabbról jött – meghívott - lovasnak és minden egyesületi lovascsoport
vezetőnek jutott az idei emléktúrát
jegyző huszár nevével jelzett kitűzőből.
A nap folyamán az ott harcoló huszárok tiszteletére összesen 32 lovas ült
nyeregbe, ezen kívül még ló nélkül 15
lovas-, illetve lovasbarát látogatta meg
a kinti helyszínt egy kis beszélgetésre.
Délután folyamán ki-ki, a még hazáig hátralévő távolsága függvényében
hazaindult. Ez az alkalom is jó volt
arra, hogy a csákvári lovasok ápolják
a lovasbaráti kapcsolatokat és a városhoz is kapcsolódó lovas hagyományt.

Az idén a járvány zárlat miatt,
csak Emléklapokkal ünnepeltük a
Kultúra Napját a Múzeumban. Ha
erre járnak, álljanak meg egy rövid időre, olvassák el Himnuszunkat, emlékezzenek meg a költőre,
Kölcsey Ferencre és a verset megzenésítő Erkel Ferencre.

Tóth Pál

sült, fogságba esett és hazatért Honvédőikről. A Csákvári Lovasbarátok
Köre Egyesület már több éve ismeri
- az aznap - a várost is érintő, túrázó
egyik hagyományőrző társaságot; a
Magyar Királyi 7. Honvéd Gyalogezred Baráti Kör néhány tagját ( Molnár
János, Kármán János, Nagy Roland
Salamon Zoltán és Salamon Norbert).
A járványhelyzet miatt idén szintén
csak kis csapatban indultak útra,
hogy megtegyék két nap alatt a kitűzött távot, az összesen 40 kilométert.
Találkozási ponttól a kastélyparkban,
majd a hősök emlékművéig és vis�sza Gyökeres Balázs egyesületi tag
kocsikáztatta a hagyományőrzőket. A
lovas egyesület tisztelgését a hagyományőrzők megtekintették.
Tóth Árpádné invtálására – , aki a
Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület FB tagja - a hagyományőrző fiatalemberek érdeklődéssel vettek részt
a most még látható Katonaportrék
c. kiállítás tárlatvezetésén, valamint

ZSIDÓ
CSALÁDOKRA
EMLÉKEZTEK
A Vértes Múzeum Baráti Köre
Egyesület tagjai mécseseket
gyújtottak a Csákváron élt zsidó családokra emlékezve.
Sorsukat az 1942. január 20án Wannseeben megtartott
konferencia – „zsidókérdés
végső megoldásának” megtervezése döntötte el.

megnézték a többi állandó kiállítást.
Az aktuális kiállításon – az aznapi
használat okán nem, de - látható a
lovas egyesületünknek a fent jelzett
egyik huszár egyenruházata és fegyverzete is.
Tóth Pál
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Hirdetések
LACI BÁCSI KONYHÁJA

Legyen a vendégünk, mi mindent elkövetünk, hogy elégedett legyen!
Napi menürendszerű szolgáltatásunkhoz ingyenes
a házhoz szállítás hétvégén is!
Étlapunk megtekinthető a www.oregtolgy.hu oldalon.
Ételeinkre a házias ízek a jellemzőek. Az alapanyagok közvetlen
a termelőtől és gyártótól vásárolt, saját előkészítésű és feldolgozású
élelmiszerekből készülnek. Tartósított alapanyagot nem használunk.
Vállaljuk esküvők, bankettek, családi rendezvények,
állófogadások rendezését, lebonyolítását.
Állunk rendelkezésükre!

Tisztelettel:
Kiss László egyéni vállalkozó
”Laci bácsi” és Munkatársai

Telefon: 8-16 óráig
0620/9806481
0622/582-113

GyüViZö
 Gyümölcs  Virág  Zöldség 

Csákvár, Kálvin u. 14.
Tel.: (30) 536-13 43
Zöldség, gyümölcs színe, java!
És sok minden, ami a konyhába kell!

Száraz- és élővirág dekorációk
otthonra, ajándékba, alkalmakra!

Kovászolt pékáruk
„Mert a kenyér liszt, víz és só.”

ingyenes házhozszállítás

Ez itt az Ön
hirdetésének
a helye.
Legyen Ön is
hírdetőnk
és ismertesse meg
kínálatát még
több emberrel!

Kövess minket a Facebook-on is!

Gyüvizö

APRÓHIRDETÉS

Sáfrán András
+36-20-962-0478

Számítógépek szervizelése, karbantartása. Tel.: +36-70-548-1602

Stift’90Bt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem, Mester István temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétüket bármilyen módon kifejezték.

e-learning
kresz tanfolyamára
a jelentkezés folyamatos.
KK 172790 Ft
VSM gyakorlat: 60.53%
VSM elmélet: 62.92%
ÁKO:151.57%

Gyászoló család
Csákvári Hírmondó

KULCSMÁSOLÁS
telefonos egyeztetéssel

Kulcsmásoló nyílt Csákváron.
• biztonsági kulcsmásolás
• tollaskulcs-másolás
• pincekulcs-másolás
• autó, motor kulcsmásolás
• immos autó kulcsmásolás
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Oszoli Imrét utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család-

Csákvár, Vértes utca 13.
Ódor Gábor
+36 20 9719 114
Ódor György
+36 20 9718 059

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik György Attilát utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Kiadó:
Csákvár Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Floriana Könyvtár
Csákvár Szabadság tér 9/a.
Készült: Kék Elefánt Nyomda
Székesfehérvár, Jancsár köz 2.
Tel./Fax: (22)338-674
kekelefantnyomda@gmail.com
Szerkesztő-bizottság elnöke:
Szekeresné Horváth Zsuzsanna
Szerkesztő bizottság tagjai:
Tamásné Metlágel Ildikó
Veszelovszkyné Varsányi Margit
Magyar Diána
Majorné Kiss Mónika
Némedi István
Szakál Borostyán
E-mail: hirmondo.csakvar@gmail.com
lapzárta: március 1.

