ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező
felsőfokú (egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan
tanulmányokat folytató magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a pályázati kiírás
feltételeinek.
A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal
való kitöltése. A pályázati űrlap 2018. február 1-től beszerezhető a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló Fő u. 39. ), vagy
http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati
űrlap tartalmazza. A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2018. február 28-a.
Tornaterem építéséről:
Községünkben körvonalazódni látszik az évtizedek óta várt tornaterem építése.
A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében
folyamatban van.
Az építésről bővebb tájékoztatást márciusi újságunkban fogunk közzétenni.
Tűzifa vásárlási lehetőség
Csákánydoroszló község képviselőtestületének döntése értelmében házhelyek
kialakításával kapcsolatosan fakitermelést végeztetett a Csaba József utca melletti
erdőrészből.
A rönkök értékesítésre kerültek, a tűzifának alkalmas fa a művelődési ház udvarába lett
beszállítva.
A beszállított mennyiség egy része a művelődési ház és a közösségi ház fűtésére lesz
felhasználva, az azon felüli részt az önkormányzat értékesíteni kívánja.
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Értékesítésre szánt mennyiség 100 erdei m3. Ára 14,000,- Ft/m3 +ÁFA. ( bruttó 17.780,-Ft)
A fa a művelődési ház udvarán megtekinthető. Igénylés esetén megjelölhetik, hogy 2 m
vagy 1 méter hosszúságút kérnek. ( a 2 m hosszúak jóval vastagabbak)
Várjuk azok jelentkezését a hivatalban, akik vásárolni szeretnének. Az igényeket
jelentkezési sorrendben tudjuk elfogadni, méretfüggően a készlet erejéig.
Tájékoztatás az M8 autópálya építéséről.
Január 19-én megtörtént a munkaterület átadás Szombathelyen, melyen részt vettem.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a többéves tervezői és előkészítő munka után az
építkezés az idei évben megkezdődik. A Körmend-Szentgotthárd szakaszon megvalósuló
pályaépítés 2 ütemben lesz, és a munka befejezése 2021. februárra van tervezve. Az első
ütem, várhatóan tavasszal indul, ahogy azt az időjárás lehetővé teszi. A kezdésig még sok
tennivaló van az előkészítéssel kapcsolatosan. Az még nem ismert, hogy községünk
külterületén mikor fognak a munkagépek dolgozni, de minden bizonnyal már idén elkezdik
a talajmunkákat. Elég hosszú ideig fognak itt dolgozni, mivel az autópálya teljes
hosszának kb. 15%-a érinti külterületünket. Sőt belterületet is érinteni fog a beruházás,
mivel a kemestaródfai csomóponthoz fog kapcsolódni a községünk felé haladó leágazás,
ami a Körmendi utca 8-as főút felöli részét is érinteni fogja.
A munkákról a lakosságot a kivitelező munkatársai több alkalommal tájékoztatni fogják
lakossági fórum keretében. A lakossági fórumok időpontjait hirdetőtábláinkon és
honlapunkon fogjuk közzé tenni. Újságunkban is olvasható lesz, amennyiben az időpontok
ismertek lesznek újságunk megjelenésének időpontjáig.
2017-ben benyújtott pályázatainkról:
Traktor és munkagépek beszerzésére januárban nyújtottunk be pályázatot, de a mai napig
nem kaptunk értesítést arról, hogy támogatott-e a pályázat.
Konyha felújítására áprilisban nyújtottunk be pályázatot, de eredményhirdetés még nem
volt.
A sportöltöző felújítására benyújtott pályázat támogatásban részesült, de mivel
utófinanszírozott, ezért minden mérföldkő után utólag lehet leigényelni a támogatási
összeget. ehhez az önkormányzat a sportegyesületnek vissza nem térítendő és
visszatérítendő támogatást nyújtott.
Az első mérföldkő teljesítésre került, ahol a sportöltöző tetőcseréje megtörtént. Az
elszámolás benyújtásra került az MVH-hoz.
Humán program Nádas községgel közösen került benyújtásra márciusban.
A közös projekt támogatásban részesült, így a községünkre eső támogatási összeg 57
millió Ft lett.
A pályázat keretében kismértékű felújítás, kismértékű eszközbeszerzés, valamint
nagymértékű összeg áll rendelkezésre képzésekre és rendezvények megtartására szigorú
menetrend szerint.
A képzésekben, rendezvényeken résztvevő személyek a következők: hátrányos helyzetű
aktív korú lakosság, fiatalok, idősek, nemzetiségek, etnikumok.
Az érintett csoportokkal a kapcsolatfelvétel hamarosan megkezdődik.
Horváth István
polgármester
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Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
TÁJÉKOZTATÁSA
Önkormányzatok és a lakosság részére
(Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott
szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.
Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a
Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot bízta meg, a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.
A Konzorcium feladatait az NHKV Zrt-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el.
Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy annak közigazgatási területén, mely
gazdasági társaság, és mely beosztottjai jogosultak a feladatok ellátására.
Konzorciumi megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az
NSZT Hungária Kft, (Székhely: 4032 Debrecen, Jerikó u. 12. VIII. em. 48.) végzi.
Az Önök településén a díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személy(ek) pontos
megnevezéséről és elérhetőségeiről a későbbiekben tájékoztatást küldünk.
Kérjük, hogy szíveskedjen a lakosság tájékoztatásában segítségünkre lenni. Amennyiben az
ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját
nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt személy részére történő befizetés útján
is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a
díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.

Országgyőlési képviselı Választás 2018
néhány dátum, ami fontos lehet számunkra
Áder János köztársasági elnök, 2018. április 8-ra írta ki az országgyűlési választást.
A választásokhoz tartozó határidőket illetve határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben
határozza meg.
Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
pártlistára szavazhatnak.
Magyarországon lakóhellyel rendelkező, a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő
személyek egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, annak hiányában egy
pártlistára szavazhatnak.
Február 9.: A magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosult ettől kezdve kapják kézhez a
névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést.
Március 24.: A nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok eddig kell
felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).
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Március 31.: A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország
nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél eddig jelentkeznek a
külképviseleti névjegyzékbe
Április 6: Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik
településén élni kíván a választójogával, eddig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási
irodától egy másik településre.
Április 7.: A külhoni választópolgárok számára levélszavazás vége, a szavazatnak eddig meg kell
érkeznie.
Április 8.: Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt közöl majd az NVI, de a
választás jogi eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a
levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek
eredményét legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én.
Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2018. február 27. március 27.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. JANUÁR
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:
Klemencsics Tibor (Kossuth u.) Bohus János (Kossuth u)

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

februárban:

BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ 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.
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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 februárban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-án farsang: délelıtt az alsósok, délután a felsısök jelmezes ünneplése a mővelıdési
házban.
3-án 16 órától a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület és a
csákánydoroszlói nyugdíjas klub közös farsangi mulatsága a kultúrházban.
5-én 17-tıl 19 óráig véradás a mővelıdési házban.
10-én 16 órától zártkörő rendezvény a mővelıdési házban.
10-én este Polgárır bál a közösségi házban.
13-án Ringató 9.30-tól– babáknak és szüleiknek a kultúrházban.
17-én a Csákánydoroszlói Óvodásokért Alapítvány szervezésében bál a mővelıdési
házban, a program 19 órakor kezdıdik.
20-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Székely János: Caligula helytartója
címő drámáját nézzük meg.
24-én családi rendezvény a közösségi házban.
24-én Vadász bál a mővelıdési házban.
27-én Ringató 9.30-tól– babáknak és szüleiknek a kultúrházban.

Védőnői hírek

A területi védőnői feladatok ellátását 2018.február 1-től ismét Dériné Tóth Andrea fogja végezni.
Helyettesítését Mesics Éva védőnő látta el, akinek köszönjük áldozatos munkáját.
Kockás liliom hírei
Család bölcsőde információk
2018. január 8-án jó hangulatú kézműves foglalkozással
köszöntöttük az Új Évet :)
Február hónap a farsangolások időszaka; bölcsinkben is sor kerül
farsangi mulatságra!
Február 7-én a délelőtti órákban bölcsiseinknek zártkörű
rendezvényt tartunk.
Délután ismételten bulizunk a gyerkőcökkel, kibővítve körüket volt
csanásainkkal, nagytesókkal.
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Délutáni rendezvényünkre 16 órai kezdettel szeretettel várjuk a szolgáltatásunk iránt
érdeklődőket!
Február hónapban 2 új aprósággal bővül bölcsiseink létszáma – kapacitásunk
függvényében továbbra is szeretettel várjuk az apróságokat :)
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
Takács Andrea Mária 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.

ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA

Időpont: 2018. május 16-21-ig ( 6 nap, 5 éjszaka)
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 4 éjszaka szállodában
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
1. nap: Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Nagyváradon a Székesegyház, Püspöki Palota
és a Kanonok sor, Szent László tér megtekintése után folytatjuk utunkat a Királyhágóig, ahol a
történelmi Erdély területére lépünk. Kalotaszegen ( Körösfő, Bánffyhunyad) keresztül érkezünk
Gyalura, ahol a vacsora és a szállásunk lesz. Ha időnk engedi, a bánffyhunyadi református
templomot még megnézzük.
2. nap: Reggeli után utazunk Tordára, ahol a gyönyörűen felújított sóbányát tekintjük meg.
Marosvásárhelyen látni fogjuk a Kultúrpalota, a városháza, a Prefektúra, a színház, az ortodox
székesegyház épületeit. Farkaslakán megemlékezünk a legnagyobb székely íróról Tamási Áronról,
és lesz lehetőség vásárolni is. Székelyudvarhelyen keresztül megyünk Csíkszeredára, ahol a
következő napokban a szállásunk és a félpanzió lesz.
3. nap: Pénteken felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, hiszen a búcsú napján a nagy
tömeg miatt hosszú sorban állásra kell számítani. Már ezen a napon köszöntjük a csodatévő Szűz
Máriát. Az idén új programként ellátogatunk a csíkszentsimoni csíki sörmanufaktúrába, a Szent
Anna tóhoz, illetve kopjafás Nyergestetőre,
4. nap: Csíksomlyói búcsú napja. A katolikus magyarok legnagyobb találkozója, ahol többszázezer
ember jelenik meg. A szentmisén mindenki önállóan veszt részt. Az egész hegyoldal benépesül
ekkor. Aki nem szeretne felmenni a Nyeregbe, a templom kertjében is követheti a misét
hangosításon keresztül. Elmondhatatlan élmény és érzés, amit csak itt lehet megtapasztalni. A
mise után is szabadprogram a búcsúban, illetve a városban.
5. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson keresztül
megyünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A döbbenet ezen a napon sem
marad el, hiszen az út során páratlan élményben lesz részünk. Útközben Madéfalván megállunk a
madéfalvi tragédia emlékművénél.
6.nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Korondon mindenki kedvére vásárolhat még a bőséges
kínálatban vagy nézelődhet. Szovátán, az idő függvényében rövid városnézés. Várhatóan az éjfél
utáni órákban érkezés haza.
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Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
A zarándoklat alatt lehetőség lesz több misén is részt venni! Mindennap és mindig más
templomban, ami még meghittebbé és felemelőbbé teszi a zarándoklatot.
Részvételi díj: 31 000 Ft és 120 euró ( buszköltségek, idegenvezetés,szállás,félpanzió)
Belépő: kb. 30 lei , Nyugdíjas, gyerek: 15 lei
Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 vagy 94/442-143

Molnár Lajos 30/747-9654

Eng. sz.:Grat Travel Service R 12541995/199

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

•

•

•

Weöres Sándor Színház előadásai február hónapban :
Műsoron: Művészet, A falu rossza, A padlás, Home Bank, A jó pálinka itassa magát,
Hétköznapi őrületek, Volpone, Ott és itt, Egy őrült naplója, A dzsungel könyve
Hevesi Sándor Színház előadásai február hónapban:
Műsoron: Szent Péter esernyője, Caligula helytartója, Pán Péter, Evita, A vihar kapujában,
Család ellen nincs orvossága
2018. február 17-18. 14.30. és 19.30 órakor MAMMA MIA!!!
helyszín: Aréna Savaria Szombathely
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2018. február 19. 19.00 órakor a Trio Brio Savaria Szimfonikus Zenekar - Bartók Terem
2018. február 20. 18.00 órakor Dr. Csernus Imre előadása – Bűntudat, megbánás,
elengedés – Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ
2018. március 2. 19.00 órakor Budapest Bár ’Itt van a városi turné’ – Agora Művelődési és
Sportház

Gipszkarton álmennyezetek, válaszfalak szakszerű szerelése, kazettás álmennyezet készítése, tetőtér
beépítése. 24 év szakmai gyakorlat. Keressen az alábbi elérhetőségeken. 30/756-2324 vagy
gipszbau.pappa@gmail.com.
Papp Attila (Gipszbau Papp Kft.)

2018-ban is várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható: téli szélvédőmosó, fagyálló folyadék,
fabrikett, hólapát, útszóró só, koromtalanító, kesztyűk, szerszámnyelek, üvegballon, demizson,
háztartási eszközök, mosószer, öblítő, kézkrém, páramentesítő készülék és tabletta, villanyégők,
elemek, takarmányos zsák, ajándéktasakok, ajándéktárgyak. Garafarm és Rédei vetőmagok,
tavaszi virághagymák, tavaszi lemosó növény védőszerek, és még sok más.
Nyitvatartás változás!!! H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
Szeretettel várunk Mindenkit!
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.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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