ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk a falu minden lakójának.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Kedves csákánydoroszlói lakosok!

Jobbára ünnepi áhítatban kezdjük az új évet, hisz
január első napjaiban még frissen él bennünk a
fenyőillatú karácsony meghitt melegsége, nyugalma,
csendje, és az óévet búcsúztató szilveszter pezsgőtől
mámoros hangulata. A mögöttünk álló 2017-es év
eredményei, sikerei bizonyították, hogy a kellő
önbizalom nem volt alaptalan akkor, mikor a tavalyi év
kezdetekor úgy gondoltam, hogy Csákánydoroszló
fejlődése érdekében elkezdett és folyamatban lévő
nagyon sok munkának eredménye lesz és ezt az
eredményt már a 2018-as év folyamán fogjuk élvezni.
A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő Testület ez évben is mindent megtesz azért, hogy a
település tovább szépüljön, minden elképzelésünk, tervünk megvalósuljon. Kérem Önöket, hogy
legyenek partnerek a faluépítésben, vegyenek részt a település közösségi életében és
programjaink aktív részesei legyenek! Kívánok mindenkinek eredményekben gazdag boldog
újévet, erőt, egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, anyagi jólétet, jövőbe vetett hitet és
reményt!
Horváth István
polgármester
Képviselő testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartott önkormányzatunk 2017.
december 11-én 16.00 órakor a Művelődési házban, ahol a Polgármester Úr köszöntötte a
megjelenteket, és értékelte a 2017. évben elvégzett munkát, amiről előző számunkban már
beszámoltunk. A felmerült lakossági kérdésekre sikerült kielégítő válaszokat adni, a problémákra
pedig megoldást találni. Többek között szó volt a Csaba József utcai telkek kialakításáról, a
Nádasd-dal konzorciumban megnyert pályázatról, az utak kátyúzásáról és a tornateremről.
December 18-án folytatták az ülést, ahol testületünk tárgyalt a költségvetési, népszavazási,
gyermekvédelmi
és
adórendelet
módosításáról,
a
hulladékszállítási
szerződés
meghosszabbításáról, étkezési és térítési díjak megállapításáról.
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2017. decemberben benyújtott pályázat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében pályázati felhívás
jelent meg a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” tárgyában. A projektet a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban:KIFÜ) valamint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (továbbiakban: NFM) által alkotott konzorcium valósítja meg.
A pályázat legfőbb célja, a közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztése, a korszerű infokommunikációs technológia (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon
keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális
jártasság fejlesztése. A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, a
digitális készséggel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az
internethez hozzáférést biztosítson.
A pályázó által elérhető pályázati csomag az alábbi eszközök térítésmentesen használatára terjed
ki:
• 3 db laptop és a szükséges szoftverek
• 2 db tablet
• 2 db okostelefon
• 1 db projektor
• 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
• 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db kültéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
• 1 db router

Tájékoztatásul közlünk néhány információt arra vonatkozóan, hogy milyen
változásokra számíthat a magyar lakosság 2018. január 1-től.
Emelkedik a minimálbér
A 2016 novemberében aláírt hatéves bérmegállapodás eredményeként a minimálbér 8
százalékkal, a szakmunkás garantált bérminimum pedig 12 százalékkal emelkedik. Így a 20102018 közötti időszakban a minimálbér 88 százalékkal, bruttó 73 500 forintról, 138 ezer forintra, a
szakmunkás garantált bérminimum pedig több mint 100 százalékkal 89 500 forintról bruttó 180 500
forintra emelkedik.
Ennyivel emelkedhetnek a nyugdíjak
Frissítette a kormány a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését, miszerint korábbi túlbecslés
miatt a nyugdíjasok a jogszabályi előírásoknak megfelelőnél magasabb emelést kapnak 2018-ban.
A kormány korábban 3 százalékos inflációt prognosztizált 2018-ra, így ehhez igazította a
nyugdíjemelés mértékét is. Most már viszont csak 2,7 százalékot mond a Nemzetgazdasági
Minisztérium. Az MNB becslése még alacsonyabb, pár hete közzétett előrejelzésében 2,5
százalékot jósolt. A nyugdíjemelés tehát a jogszabályban meghatározottnál 0,3-05 százalékkal
nagyobb lesz 2018 elején.
Növekedik a gyed összege
Január 1-jétől nő a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed összege, utóbbit az
érintettek már a gyermek kétéves koráig igénybe vehetik. A gyermekgondozási díj a minimálbér
emelkedésének köszönhetően emelkedik. A gyed maximális összege 2018-ban eléri a bruttó 193
200 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 96 600 forintra, a
mesterképzésben résztvevők esetében 126 350 forintra emelkedik. Emellett egy évvel bővül a
diplomás gyed jogosultsági ideje, így az érintettek 2018-tól a gyermek két éves koráig vehetik
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igénybe az ellátást. Továbbá a csecsemőgondozási díjra (csed) a vérszerinti apa 2018. január 1től a korábbiakhoz képest több élethelyzetben is jogosult lehet.
Növekedik a családi adókedvezmény
A kétgyermekesek családi adókedvezménye jövőre is növekszik. Az érintett 330 ezer
kétgyermekes család már havi 35 ezer forintot tud megspórolni azáltal, hogy terheik további havi 5
ezer forinttal mérséklődnek. Kedvezményük 2019-ben még tovább emelkedik majd, így
összességében négy év alatt megduplázódik
Ajándékot kapnak a sokgyermekes jelzáloghitelesek
Újabb támogatást kapnak a jelzáloghitelesek. Ezen családok tartozása a harmadik, a negyedik és
az ötödik vagy további gyermek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken.
Ez igaz a később felvett hitelekre is. Az intézkedés akár 214 ezer jelzáloghitellel rendelkező
gyermekes családot is érinthet.
Elengedik a diákhitelt
Az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a
tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.
Csökkennek a CSOK adminisztrációs terhei
Idén egyre nőtt az otthonteremtési program népszerűsége. Mind többen építkeznek, már több mint
60 ezer családot tudtak támogatni a családi otthonteremtési kedvezményen (csok) keresztül. A
programot tovább folytatják, és sok adminisztratív akadály elhárításával, járulékos költség
csökkentésével még olcsóbbá teszik az otthonteremtést.
Jön a Köldökzsinór program
Január elsejével indul a Köldökzsinór program, amely azokat szólítja meg, akiknek magyar
gyermeke nem Magyarország közigazgatási határain belül születik, hanem bárhol másutt a
világon. Ezen szülők is jogosultakká válnak az egyszeri 64 125 forintos anyasági támogatásra,
valamint egy babakötvényre Start-számlával. Utóbbi kezdő összege 42 500 forint, és ha a
családok tovább takarékoskodnak, ehhez az állam kamattámogatást tesz hozzá, így a fiatal 18
évesen több millió forinttal "indulhat el".
19,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó
Szintén a hatéves bérmegállapodásnak köszönhetően január 1-től a munkabérekre rakodó
adóteher, a szociális hozzájárulási adó, az idei 22 százalékról, 19,5 százalékra csökken. mivel a
versenyszférában a reálbér-növekedés meghaladta a hatéves bérmegállapodásban meghatározott
11 százalékot, ezért a megállapodás értelmében a szociális hozzájárulási adó 2018 január 1-től
nem 2 százalékponttal, hanem 2,5 százalékponttal mérséklődik.
Időpontfoglalásra érkeznek a kéményseprők a családi házakhoz
Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat. A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú
értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek. A változás szerint januártól a lakók
interneten, telefonon, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon keresztül "előre fixálhatják" a nekik
alkalmas időpontot a kéményseprési munkákra. Az időpont-foglalási rendszer bevezetése mellett
megmarad a kéményseprési munkák ingyenessége is, a tüzelőberendezés típusa alapján
meghatározott időközönként. A változásokról a www.kemenysepres.hu oldalon lehet tájékozódni.
Öt százalékra csökken az internet áfája
Januártól tovább, 18 százalékról 5 százalékra csökken az internet-szolgáltatás áfája. A 13
százalékpontos csökkentés a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábbi számításai szerint
mintegy 22 milliárd forintot hagy a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Az internet áfája első
lépésben az idén januárban csökkent 27 százalékról 18 százalékra. Deutsch Tamás, a Digitális
Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos egy korábbi konferencián kiemelte: a minden

eddiginél kedvezőbb árú szolgáltatás több tízezer, de akár százezer új előfizetőt is hozhat
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a szolgáltatóknak. Magyarországon az áfacsökkentés és az alapcsomag bevezetésének
eredményeként jövő januárra 13 hónap alatt 35 százalékkal csökken az internet-előfizetés ára. A
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) korábban azt, fokozott figyelemmel vizsgálják majd
a csökkenő internet-áfakulccsal kapcsolatos szabályok betartását is, mint minden, az előfizetők
széles körét érintő, átfogó módosítást.
Januártól megfelezik a napelemek termékdíját
Év elejétől megfelezik a napelemekre kivetett úgynevezett termékdíjat, így a mostani
kilogrammonkénti 114 forint helyett már csak 57 forintot kell fizetniük a napelemes energiatermelő
rendszereket telepítőknek. Szakértők ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a díj mértéke még így
is magasnak számít majd az európai átlaghoz képest, ezért nem valószínű, hogy a sarc
csökkentése lendíti fel 2018-ban a napenergia-szektort.

2018.évi munkaszüneti napok körüli munkarend a következő:
március 10. szombat
március 16. péntek
április 21. szombat
április 30. hétfő
október 13. szombat
október 22. hétfő
november 10. szombat
november 2. péntek
december 1. szombat
december 24. hétfő
december 15. szombat
december 31. hétfő

munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap

TÁJÉKOZTATÓ GEOFIZIKAI MÉRÉSEKRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csákánydoroszló, Egyházasrádóc, Gasztony,
Harasztifalu, Ják, Kemestaródfa, Körmend, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd,
Nagyrábé, Nagykölked, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Sorokpolány,
Szentpéterfa, Vasalja térségében a NAWEST Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.)
mint bányavállalkozó a Geomega Kft. (1093 Budapest, Zsil u.1.) kivitelezésében kétdimenziós
geofizikai méréseket tervez végezni szénhidrogén (kőolaj és földgáz) telepek feltérképezésére
várhatóan 2018. január végén-február elején. A mérésekre a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály VEV/001/180042/2015. iktatószámú határozata alapján kerül sor.
A mérések során geodéziai kitűzések, érzékelők, kábelek földfelszínre történő lefektetése és
mesterséges rezgéskeltés történik. A mérési vonalak mentén rezgésérzékelő eszközöket
helyeznek el, amelyeket összekötik a műszerekkel. A szeizmikus mérésekhez rugalmas
hullámokat keltenek, amelyek a mélyből visszaverődve értékes információkat adnak a felszín alatti
kőzetrétegek elhelyezkedéséről. Ezeket a hullámokat külterületi földutak mentén önjáró
vibrátorokkal gerjesztik. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek a mélyben rejlő földtani
szerkezetek feltérképezéséhez. A kivitelezést végzők tevékenységükkel kárt okozhatnak a földutak
állapotában. A taposási károk felmérését a kivitelező Geomega Kft. az utak kezelőivel közösen
végzi, a bányavállalkozó NAWEST Koncessziós Kft. pedig megtéríti. A tevékenységgel érintett
valamennyi külterületi földút tulajdonosát megkeressük a teljes körű kártalanítás érdekében.
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A méréshez használt eszközök csak geofizikai kutatásra használhatók, mások számára
értéktelenek, használhatatlanok. Az érzékelő kábelek és tartozékaik fémkinyerésre
alkalmatlanok.
KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS AZ ELHELYEZETT ÉRZÉKELŐKET NE
MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA BEFEJEZTÉVEL SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK!
Megértésüket, együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2018. január 2, január 30, február 27. március 27.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. DECEMBER
Születés: Dakos László János és Dakos-Solymosi Anikó leánya: Emma
Bakó Krisztián és dr.Czitanovics Viktória fia: Zétény
Farkas Dávid és Soós Fanni fia: Dániel
Házasságkötés:
Elhunytak: Horváth István (szoc.otthon)

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

januárban:

JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA
Állandó programjaink:


vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,

 színjátszó csoportok: kicsik próbálnak : csütörtökön 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési
házban.
felnıttek: szerdán vagy csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.

néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.


bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16.00-ig a kultúrházban.



„alkotóház” gyerekeknek: kedden 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési házban.


fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a mővelıdési
házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.

Jóga: csütörtökön 16.30-tól 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.


Zumba: jelenleg szünetel
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kötélugrók: kedden délután 17 órától edzenek a mővelıdési házban. A foglalkozást
Gombos Boglárka vezeti.

családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében.
Egyéb programok, rendezvények januárban:
9-én 13 órától 15 óráig vásár a közösségi házban.
11-én bérletes színház a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Petr Zelenka: Hétköznapi
ırületek címő színmővét nézzük meg.
13-án 18 órától teke-bál a közösségi házban.
16-án Ringató a legkisebbeknek és szüleiknek, délelıtt 10 órától a mővelıdési házban.
30-án Ringató a legkisebbeknek és szüleiknek, délelıtt 10 órától a mővelıdési házban.
30-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Tim Rice, Andrew Lloyd Webber: Evita címő
musicalt nézzük meg.

Teke hírek
Tekecsapat közgyűlés beszámoló:

A 2016-17-es bajnokságban az NB I-s csapatunk az 5. helyen végzett, az ifi csapat a 9. helyen
végzett 18 ponttal. Az NB III-as csapatunk 1. helyezett lett 35 ponttal 16 győzelemmel, 3 döntetlen
és 5 vereséggel.
A tavasszal fiataljaink jól szerepeltek az utánpótlás versenyeken, Márton Gergő az iskolai egyéni
bajnokságon nem igazolt kategóriában bajnok lett, az U14-18-as bajnokságon pedig 2. helyezett
lett Szabó Szilárd 3. helyezett Velekei Martin és 5. lett Zakics Ricsi.
A 2017-18-as bajnokság őszi szezonjában az NB I-es felnőtt csapatunk jelenleg a negyedik helyen
van a tabellán, ifistáink a 10 helyen állnak. Az immár NB II-es csapatunk jól menetel az erősebb
bajnokságban, 2.helyen áll, NB II ifi csapat, sokáig veretlenül állt aztán 2 kisiklás után még mindig
a tabella 2. helyén van.
Az ősz során fiataljaink az egyéni ifjúsági megyei, majd a területi és az országos nyugat
bajnokságon szerepeltek. A megyei selejtezőn ifjúsági korosztályban Kolosits Dani 5., Meixner
Dávid 6., Schvarcz Levente 7. lett, serdülő korosztályban Márton Gergő 8.Szabó Szilárd 13. és
Velekei Martin 16. lett. Aztán a területiről a nyugat bajnokságra került Schvarcz Levi, Kolosits
Dani, Márton Gergő és Szabó Szilárd, innen az országos bajnokságra jutott a Levi és a Gergő de
Ő oda nem tudott elmenni. Viszont Levi szépen szerepelt, a második napi sprint bajnokságon 3.
helyet ért el, csak egy ZTK-s és egy Fradi ifista tudta megelőzni.
Senior megyei bajnokságot Csákányban rendeztük, ezen indult Soós Imre, Markovics Péter, Sütő
Ferenc és Nardai Sándor, mind a négy játékosunk a területi selejtezőre jutott, onnan a Markovics
Péter és a Soós Imre az országosra került és megmérethette volna magát, de nem tudtak elmenni
Budapestre.
A MATESZ új fejlesztési stratégiájának sarokpontjai, az utánpótlás nevelés, a tömegsport
szélesítése és a versenysport feltételeinek javítása. Támogatást adnak első lépésben az NB I-ben
szereplő csapatok részére pályaépítésre. Nekünk régi vágyunk ez, ezért erre beadtuk
pályázatunkat, jó esélyünk van a nyerésre. Elkészítettük egyesületünk részére is a fejlesztési
stratégiánkat, ennek része, hogy megállapodást kötöttünk a helyi általános iskolával, a
gyerekekkel való foglakozásra. Köszönjük Kozó József Igazgató Úrnak az ebben való
közreműködést. Reméljük lesz rá lehetőség, hogy elindítsuk ezt a programot.
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Tavasszal sok feladat vár ránk, iskolai és utánpótlás valamint felnőtt egyéni bajnokság lesz, a
bajnokságon szeretnénk a mindkét csapatunkkal a dobogóra érni, és reméljük a pályaépítésben is
kapunk támogatást aminek végrehajtása nagy feladat lesz.
A 2017 évben az adó 1%-ból 142.402,- Ft-ot kaptunk támogatóinktól, köszönjük szépen, az
egyesület működéséhez használtuk fel.
Kérjük aki teheti 2018-ban is egyesületünket jelölje meg kedvezményezettnek az adóbevalláskor.
Ehhez a szükséges nyomtatványt biztosítjuk, adószámunk: 18597716-1-18.
2018.01.13-án tartjuk most már 6. alkalommal tekebálunkat. Jelentkezni a tekézőben lehet január
6-ig.
Musits József

Sportegyesület
Csákánydoroszló Községi SE:
Községünkben működő sportegyesület a 2017-es évben nagyon mozgékony évet zárhat maga
mögött. Az egyesületen belül működő több korosztályos csapatok különböző tornákon,
rendezvényeken vehettek részt, melyeket nagymértékben eredményesen zártak.
Pályázatainkról:
Egyesületünknél továbbra is működik az előző évekhez hasonlóan meghirdetett TAO-s pályázat,
valamint a 2017-es évben az önkormányzat közreműködésével lehetőség nyílt a sportöltöző
korszerűsítésére.
Csapatainkról:
Kisebb korosztályú csapataink részére Bozsik tornákat rendeznek bajnokság még az ő számukra
nincs, de ezeken a tornákon, rendszeren rész vettek, melyeken küzdöttek, gyakoroltak, tanultak és
sokat fejlődhettek. Ezek a korosztályaink: U7, U9, U11, U13. A Bozsik tornák rendezése a
környező településeken és egyaránt Csákánydoroszlóban is megrendezésre került. Gyerekek
szállítása az egyesületi kisbusszal és szülők segítségével tudtuk egyaránt teljesíteni, melyet
köszönünk a közreműködő személyeknek, és szívesen fogadjuk az újévben!
Az egyik legeredményesebb korosztályunk az U 15-ös csapatunk, akik az MLSZ által
megrendezett 2017/2018 bajnokság 2017-esévét az első helyen zárta veretlenül. A csapatban
nagyon ügyes tehetséges gyerkőcök vannak, akik sok edzéssel kitartással és odafigyeléssel
csinálták végig a szezon és küzdöttek, hogy idáig eljussanak. Reméljük a bajnokság második
felében is ilyen kitartással küzdenek és ismét eredményes szezont zárnak éremmel a nyakukban!
U 19-es csapatunk szintén eredményesen szerepelt a bajnokságban 14 mérkőzésből 13
győzelemmel és 1 döntetlennel így ők is tabella 1. helyét foglalják el. Tőlük is azt tudjuk remélni,
mint a kisebb korosztályunktól, hogy küzdelemmel, kitartással ők is ugyanúgy tudnak teljesíteni,
mint az első fél szezonban és meg tudják tartani tabellán elfoglalt helyüket.
Felnőtt bajnokságban szereplő csapatunk már nem mondható ilyen eredményesnek, így tőlük
remélni tudjuk, hogy a szezon második felét eredményesebben tudják zárni, mint a 2017-es évet.
2017-es évben egyesületünk bővült megye III-as fiókcsapattal. A csapat az előző szezonban
Halogy SE néven működött, majd nyáron egyesültek Csákánydoroszló-Halogy SE csapatává.
Köszönjük a helyi önkormányzat támogatását, egyesületünket segítő személyek egész éves
közreműködését, valamit az edzők kitartó munkáját!
HAJRÁ CSÁKÁNY!
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Tűzoltó egyesület
Csákánydoroszló Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
Községünkben működő tűzoltó egyesület az elmúlt évben BM pályázaton különböző olyan
eszközöket nyert, mely a munkájukat könnyebbé gördülékenyebbé teszi, és nagymértékben segíti.
A pályázat elbírálás után át is tudtuk venni az eszközöket
A pályázaton a következőket nyertük:
• Létra, Aggregátor, Utánfutó, Tömlők, 2 db motorfűrész, Védőruha
szett
• Melles csizmák, Honda Vízszivattyú, Magasnyomású mosó
Várjuk olyan vállalkozó szellemű fiatalok jelentkezését, akik egyesületünknek szívesen tagja lenne.
Az egyesület felkészülést tart egy tűzoltóversenyre, a verseny májusban kerül megrendezésre
Egyházasrádócon.

Kockás liliom hírei
Család bölcsőde információk

Boldog Új Évet Kíván a Kockás Liliom Családi Bölcsőde csapata mindenkinek :)
Köszönjük azon családoknak, akik eddig ránk bízták gyermekeiket és továbbra is
szeretettel várjuk a kicsiket szeretetteli légkörrel bölcsinkben.
A 2018-as év nyitásaként várunk minden szolgáltatásunk iránt érdeklődőt,
bölcsiseinket tesóikkal, családjukkal 2018. január 8-án 15:30 órától tervezett
rendezvényünkön.
Amivel várjuk az apróságokat és szüleiket: kézműves foglalkozás, finomságok, dalok
és táncok és jó társaság :)
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580, takacs.andrea@kapocs.eu.
Bakóné dr. Cz. Viktória – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com;
gondozóink:
Sárvári Andrea: 06-30/2529-614
Tóth Tímea: 06-30/618-4928
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

8

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2018. JANUÁR

CCHR tájékoztatása
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára,
akiket
sérelem
ért
a
pszichiátriai
kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
"PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában. Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Forduljon az
Vas megyei ügyfélszolgálatához, ha
neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota,
szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világnézeti
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Jójárt Ágnes Szilvia
egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
Tel.: 06 30/5198838
e-mail: jojart.agnes@t-email.hu
Vas Megyei Család- Esélyteremtési és Önkéntes Ház
9700 Szombathely, Óperint u. 1. tel: 06 30/4497-378
2018.01.09. 12:00-16:00
2018.01.24. 12:00-16:00
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Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116. tel: 06 94/508-770
2018.01.10. 11:00-16:00
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. III/309. tel: 06 94/514-570
2018.01.17. 11:00-16:00
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TISZTELT HIRDETŐK!
Újságunkban 2017-ben folyamatosan voltak hirdetések, melyek között több olyan volt, ami már
nem aktuális, vagy közben változott a tartalma, stb. A hirdetők nem jelezték több esetben, hogy
töröljük a jövőben, vagy javítsuk. 2017-ben újságunkban a hirdetések közel 5000 nyomtatott oldalt
tettek ki, ami ingyenes volt mindenki számára.
Kérjük, hogy akik továbbra is szeretnék hirdetéseiket megjelentetni, vagy új hirdetést feladni, azok
ezt jelezzék.
A hirdetésben jelöljék meg, hogy mennyi ideig kérik a megjelenést. A hirdetéseket (egyéb írásokat
is ) minden hónap 25-ig kérjük megküldeni ahhoz, hogy az a következő havi számban megjelenjen.
Képek mérete ne haladja meg a 0,5 MB-ot, a szöveg pedig Word formátumban, különleges
karakterek és formázások nélkül. legyen.
Hirdetést a következő címre küldhetik meg:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
Körzeti megbízottaink elérhetősége. Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma:
0620 96 40 716 Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma: 0620 40 46 797
FOGADÓÓRÁT a községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában
MINDEN HÓNAP 2. KEDDJÉN 10-11-ig tartanak. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámon 0-24 órában
elérhetők sürgős esetekben.
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért
felelős: Horváth István polgármester. Készült a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal csákánydoroszlói
kirendeltségének számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint László
zöldségboltjában, Laci húsboltban, Ciklámen eszpresszóban, Kis kertészek boltjában.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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