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Horváth István polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK A KÖZSÉG LAKÓINAK

Monok Zsuzsanna „Kikelet” Új esztendő küszöbén című versével.
Még néhány röpke pillanat
és új év jár a fák alatt.
Itt az idő számot vetni,
a lelkünkben rendet tenni.

Bűnbánatot gyakorolni,
sérelmeket sutba dobni.
Okulni a vétkeinkből,
felelőtlen tetteinkből.

Szűkösségtől nem szenvedni,
bőség kosarából venni.
Remélni a vágyból álmot,
építeni jobb világot.

Pillanatra megpihenni,
elmúltakra fátylat vetni,
Akarni a szebbet, jobbat;
legyőzni az összes rosszat.

Kint, szorongást elfeledni,
szívből, őszintén szeretni.
Mind ez nem sok, nem is kevés,
ha teljesül – éppen elég.

Beszámoló a 2013 évben végzett munkáról
(december 12-i közmeghallgatásból)
„Idén az átszervezések éve volt. Legfőbb feladatok a hivatal további, lehetőleg jó színvonalon történő
működtetése kis létszámmal, mivel 4 fő a járásnál dolgozik januártól. Helyükre került felvételre 2 fő
(1 márciustól, 1 áprilistól)
Közös önkormányzati hivatal kialakítása, rettenetesen sok adminisztrációval. Katasztrofálisnak tartottam ezt
az átszervezést, amit a kormány nem gondolt át, finoman szólva.
Napelemes pályázat benyújtása, mellékletek beszerzése. (169 oldal) fellebbezés, jóváhagyás. Közben a
pályázatokat átmenetileg a kormány felfüggesztette visszaélések miatt.
Télen pályázatot nyújtottunk be mikrobusz vásárlásra és a Kormorán egyesülettel közösen a napközi külső
felújítására. Sajnos az önkormányzatoknak kevés lehetősége van pályázni, mivel jobban az egyesületeknek
és nonprofit szervezeteknek kínálják a lehetőségeket.
Ezen kívül pályáztunk a régi nevén ÖNHIKI támogatásra, ahol 14,6 millió Ft támogatást kaptunk
decemberben. Ellenőrzés Kincstártól útburkolat megerősítés pályázat József A. utca 2 alkalommal.
Folyamatban van a bírósági per, ahol ügyvédet váltottunk jelenlegi ügyvédünk más irányú elfoglaltsága
miatt. Önkormányzat költségvetésének elkészítése.
ÁMK költségvetésének elfogadása.
Árvízi védekezés több alkalommal. (február, március, november)
MVH ellenőrzés a Művelődési Ház felújításával, elszámolásával kapcsolatosan több alakalommal. Újság
megírása, szerkesztése, nyomtatása. Új honlap készítése, adatokkal feltöltése, naprakész.
Átalakítások-átszervezések folyamatosan
Fogorvos keresés, váltás-átadás - átvétel, leltározás-szerződéskötés
Polgármesteri Hivatal megszüntetése
Iskola átadása a KLIK-nek. Papírhegyek összeállítása.
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Új közös hivatal létrehozása
ÁMK- alapító okiratának módosítása
ÁMK- társulási megállapodás módosítása -Új társulás (jogi személyiségű) létrehozása
ÁMK- igazgatói állás megpályáztatása többször.
Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása
Víz-és csatorna művek önkormányzati tulajdonba vétele. Nagy adminisztráció.
Nyugat-dunántúli regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának módosítása
Hulladékszállítási szerződés lejárása miatt és a törvényi előírások szerint új szerződések, pályáztatás,
szerződéskötés.
Közvilágítási karbantartási szerződés lejárása miatt új pályáztatás, szerződéskötés.
Folyamatos adatszolgáltatás Oktatási hivatalnak, KSH-nak, Katasztrófavédelemnek több száz táblázat
kitöltésével. Árkok tisztítására írtam ki ajánlati felhívást: 3 cégnek meg lett küldve, nem volt jelentkező.
ÁMK igazgatói pályázat újból kiírásra került, mivel nem volt jelentkező. Dr Jójártné Molnár Szilviát
ideiglenesen meg kell bízni átmenetileg az igazgatói feladatokkal. Több helyen meghirdetve a törvény
szerint.
Az Őrségi Vízrendezési Társulás kül,- és belterületi árkainkat tisztították, mélyítették, valamint a község
területén, 3 helyen raktak le 5 db hídgyűrűt helyenként. ( ez a munka a feléjük befizetett adó terhére ment,
a hídgyűrűket önkormányzatunk rendelte meg és fizette )
Ezen kívül több lakossági üggyel, bejelentéssel, személyes problémával foglalkoztam. Folyamatosan
képződő dolgok: kidőlt a fa, beszakadt az út, leszakadt a vezeték, letörött a csap a temetőben, kóbor eb
befogatása, közlekedési tábla kitörése, illegális szemét elhordatása, útpadka feltöltése, munkásaink
gépeinek javíttatása, stb.
Lomtalanítás szervezése. Ajánlatkérés utcanévtábla keretének elkészítésére, tartókra és táblákra.
Fogászaton többször hibaelhárítás intézése a fogászati gép meghibásodása miatt.
Körmenden járási -polgármesteri-jegyzői- megbeszélésen vettem részt,
HVB ülésen vettem részt Körmenden, ahol többek között az aktuális katasztrófavédelmi feladatokról is szó
volt. A csákánydoroszlói vasútállomás felújítását követő előzetes műszaki átadáson vettem részt.
Munkaügyi központ szervezésében tartott téli közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatón és
egyeztetésen voltam két alkalommal is. Az egész őrülten bonyolult.
Vasivíz Zrt közgyűlésén vettem részt Szombathelyen. Bírósági tárgyaláson voltam Szombathelyen az
iskolafinanszírozás korábbi tartozásaival kapcsolatosan. Tárgyaltam a napközi felújítással kapcsolatos
feladatokról több ízben. Összeállításra került a hulladék szállításra vonatkozó ajánlati felhívásunk. Pályázat
útján választunk nyertest. ( 3 felhívás 1 ajánlat) Regisztrálunk a Bursa Hungarica pályázathoz, és
befogadtuk a kérelmeket.
Testületi ülések jegyzőkönyveit, jegyzőkönyv kivonatokat elkészítettük.
Megállapodást kötöttem Császár József vállalkozóval a téli hótolatásokra.
A temetőben a területrendezés –útkavicsozás, árok lefedés, kerítés készítés - megtörtént a testület döntése
szerint, melyeket ajánlatkérés, szerződéskötés előzött meg.
Utcanévtáblák tartójának legyártása megtörtént, kihelyezésük is megtörtént.
A Munkaügyi központtal egyeztetve november 1-től 5 főt foglalkoztatunk, majd december 1-től 6-ot, de 10
főnek tanfolyamra kellett menni kötelezően, így lehet nem lesz hólapátolónk a télen.
Megtartottuk az idősek napját, ahol megköszönöm Bálint László alpolgármester szervező munkáját, valamint
minden közreműködő segítségét is köszönöm.
MÁK ellenőrzés volt a hivatalnál a 2012 évi szociális étkezési normatívák és elszámolások terén.
Részt vettem megbeszélésen, ahol a helyi kisebbség jövőbeni elképzeléseiről volt szó.
A Megyei Polgárőr Szövetség itt tartott gyűlésén vettem részt.
Kistérségi ülésen vettem részt 7 alkalommal. Rövid határidőre való tekintettel összeállítottam és megküldtem
községünk fejlesztési elképzeléseit a 2014-2020 közötti időszakra. Szociális tűzifa igényünket a BM 30 m3
mennyiségben támogatta. A szentgotthárdi erdészettel megkötöttük a megállapodást. Benyújtottuk a
mikrobusz pályázatot, és a Kormorán egyesülettel közösen a napköziset. Előkészítettük a gyermekek
Mikulás várását. Ez technikai okok miatt a Művelődési ház udvarán került megtartásra. Lecseréltük az 5
hirdetőtáblánkat + 1-et tettünk a temetőhöz is.
Munkásaink leveleket, újságot hordtak a faluba, utat javítottak, kaszáltak, általános karbantartást végeztek.
17 nyílt és 10 zárt testületi ülést tartottunk a maival együtt, eddig 119 határozat meghozásával, de a mai
ülésünkön még legalább 30 határozatot kell hozni. 6 társulási ülést tartottam. 1150 iktatószámú - ezen belül
vannak alszámok is - ügyirattal foglalkozott a hivatal eddig. Számlákat nem is iktatunk, pedig abból is több
100 van. ( vannak ügyiratok, melyek elkészítése napokat vesz igénybe, pl. hagyatéki eljárások, és a
hivatalból kiküldött közel 2000 adóértesítő is csak egy főszám)
2013 évi költségvetési rendeletünket a tervezettnek megfelelően hajtottuk végre.
Honlapunkon folyamatosan elhelyeztem a testületi ülések jegyzőkönyveit és a hírlevelünket. Ezekből
mindenki megismerheti az elvégzett munkák gerincét.”
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Egyéb tájékoztatás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013 decemberétől az újság nem kapható az ÁFÉSZ boltokban, mivel nem
járultak hozzá. Kérjük azon vállalkozások jelentkezését, akik az újságot árusítani szeretnék. Nem kívánunk
feleslegesen nyomtatni takarékossági okokból, mivel évente közel húszezer (A/4-el számolva) oldalt kell
másolnunk, nem kis munkával és költséggel. Azok a személyek, akik a jövőben is kérik az újságot
rendszeresen, azok jelezzék a hivatalban és házhoz visszük. (eddig is voltak már előfizetőink) Újságunk mint
eddig, ezután is olvasható honlapunkon a következő helyen: www.csakanydoroszlo.hu/hirlevel
Ebtartók figyelmébe!
Az elmúlt hónapokban igen elszaporodtak községünkben a közterületen felügyelet nélkül köszáló ebek.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét arra, hogy házaiknál ügyeljenek arra, hogy az ebek ne tudjanak az utcákra
kimenni és ott a kora reggel közlekedőket veszélyeztetni.
Újságunk megjelenését követően több alaklommal gyepmesteri szolgáltatást fogunk igénybe venni, ami
sajnos nem kis összeg, de a kóbolrló ebeket el fogjuk szállítatni. A felmerülő költségeket a kóborló ebek
tartóval kívánjuk megfizettetni.
CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
Varga Rita művelődési ház vezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

A mővelıdési ház programjai januárban:
BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.30-tól 16.00-ig, csütörtökön 13.45-tıl 15.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tıl 21.00-ig.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
 bábosok próbálnak szerdán 14.00-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 torna – kedden és csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig. Farkas Béla és Varga Gáborné vezetésével.
 gyerek torna – óvodásoknak és
foglakozásokat vezeti Farkas Béla.

kisiskolásoknak

csütörtökön

16.00-tól

16.45-ig.

A

 Zumba –szerdán 17.15-tıl 18.15-ig.
 társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban.
Egyéb programok, rendezvények januárban:
7-én hüllıshow 16.30-17.30. a mővelıdési házban
28-án bérletes színházi elıadás a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban. A busz a szokásos idıben
(rossz idı esetén negyed órával korábban) indul a megszokott helyekrıl. Szálinger Balázs: Köztársaság
címő színmővét nézzük meg.
Sikerekben gazdag, boldog új esztendıt kívánok!
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Bálint Sándor

Civil Szervezet

Levél a Rönkhúzókhoz

Kedves Csákányiak!
Idén is úgy hozta a sors, hogy ismét rönköt húzhatunk, tolhatunk kicsiny falunkban! A már szokványos
méretes rönk lendületbe hozásához megfelelő létszám szükséges. Éppen ezért kérünk mindannyitokat, hogy
ragadjátok kézen kedveseiteket és jelenlétetekkel, elszántságotokkal, jókedvetekkel lendítsétek előre a
közös megmozdulást. Nem elhanyagolható a szép küllem! Tehát mindenki kotorásszon a ládafiában,
hátha akad ott egy-két bő gatya, szoknya, ümög, kendő!!! Előzetes terveink szerint, február 08-án
(szombaton) követnénk el ezt a közös vidámkodást. Kérünk mindenkit ha ötlete, észrevétele, javaslata,
gondolata támad a rendezvénnyel kapcsolatban, azt tudassa velünk a 442 429-es telefonon, az
info@csakanyicivilek.hu e-mail címen, vagy személyesen.
Üdvözlettel: Bálint Sándor

Kedves Csákánydoroszlóiak!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet segítségével, lehetőségünk nyílt egy
főállású kulturális közfoglalkoztatott felvételére.
2013.12.01-től Késmárky Máté tölti be a munkakört.
• Heti 24 órában kulturális és egyéb feladatot végez a Civil Szervezet részére.
• Heti 16 órában a Nemzeti Művelődési Intézet által kiadott feladatokkal foglalkozik.
A közfoglalkoztatottak tevékenysége:
Közreműködés:
a helyi értékek feltérképezésében,
a kulturális és a településfejlesztésre irányuló adatgyűjtésben,
a helyi közösségek aktivitásának segítésében,
a helyi közösségi terek működtetésében, a helyi rendezvények szervezésében…
Kérnénk minden helyi lakost, egyesületi tagot, vezetőt, hogy az adatgyűjtésben és a helyi értékek
feltérképezésében segítse munkáját, ha felkeresi kollégánk!
Köszönettel: Bálint Sándor Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
Újév. A fogadalmak időpontja, amikor hisszük, hogy reggel valami jobb és boldogabb kezdődik. Elég, ha hagyjuk,
hogy hasson ránk a fizikusok és csillagászok által megállapított kezdet mágiája, lenullázzuk a számlálót, összeállítjuk a
fogadalmak és eskük listáját, amelyet úgysem tartunk be. Már az újévi ebéd után rágyújtunk az első cigarettára, január
közepén már nem hiszünk abban, hogy az év végére folyékonyan beszélünk angolul, a fogyókúrát elhalasztjuk "jobb
időkre", a nyári szabadságra. Addig úgyis mindenki elfelejti. De ezen a kivételes újévi éjszakán még mindig úgy
érezzük, hogy nemcsak újév kezdődik, hanem most kezdődik minden. Kívánjuk sms-ben, telefonon, jobb esetben
személyesen, egy pohár pezsgő koccintásával szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. Aztán, hogy milyen is lesz
az új évünk már csak szilveszterkor derül ki igazán, amikor visszanézve értékeljük a hátrahagyott esztendőt. De még itt
az elején át kellene gondolni, mi is lenne jó, mit is kellene tennünk annak érdekében, hogy a számvetéskor örömmel
gondoljunk vissza az elmúlt évre. Tehetünk-e valamit egyáltalán, vagy csak sodródunk…..? A rádióban, újságokban,
TV-ben, és most már a neten is sok-sok bölcs gondolat hallható, olvasható, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk.
Megtartunk-e ezekből valamit magunknak, ez már rajtunk múlik. Nemrég volt karácsony, a szeretet ünnepe, talán
maradt valami a lelkünkben is. Nem csak a pénztárcánk apadt, és az ajándékok sokaságával próbáltuk az évközben
elmulasztott szeretetet pótolni, hanem egy-egy mosoly, ölelés is elhagyta testünket. Ha az idei évben mást nem is
fogadunk, és tartunk meg, mint a mosolyt az arcunkon, szeretetünket szívünkben, biztosan boldog évünk lesz és igaza
lesz a költőnek…
„Egy erő hatná át A nagy mindenséget, Nem volna más vallás, Nem volna csak ennyi: Imádni az Istent És egymást
szeretni...”
Kívánom, hogy minden olvasónknak, és minden csákányinak teljen egészségben és szeretetben a 2014-es év!
Bálint Sándor Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
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Bálint László

Kormorán Egyesület

Dériné Tóth Andrea

VÉDŐNŐ

Musits József

SPORTEGYESÜLET-TEKE
Labdarúgó Szakosztály

Jelenleg a szakosztálynál az utánpótlás csapatok U-7, U-9, U-11, U-12 a Bozsik program keretein belül
működik, Késmárky Máté vezetésével. Csapataink a tornákon jól szerepeltek. December elején,
Szentgotthárdon a Széchenyi iskola tornatermében volt egy torna, az U-9 és U-11 csapatoknak, ahol szintén
ügyesen játszottak a gyerekek. Máté december 23-án Ausztriába vitte a gyerekeket terembe focizni, ahol
műfüves pályán játszhattak. Szeretném megköszönni azoknak a szülőknek a segítségét, akik részt vettek a
tornákra való utaztatásban. Az U-18 csapat vezetője is Késmárky Máté. Itt már nagyobb gondot okozott az
utazás. Kétszer Gyarmati Tibor, Ivánc polgármestere adta oda a kisbuszukat, melyet László Ferenc
vezetésével tudtunk igénybe venni. Köszönjük nekik! Jelenleg a csapat a 8. helyen áll, a góllövő listát Dancs
Márió vezeti 22 góllal. Az U-21 csapat edzője Moór Péter lett. Itt sokáig az élen állt a csapat, sajnos azonban
néhány vereség után lecsúsztak egy-két helyet. Jelenleg a csapat a 3. helyen telel. A góllövő lista 3. helyén
áll Dancs Márió 19 góllal. Felnőtt csapatunknál továbbra is Gersli Gábor a vezetőedző, Babits Ferenc a
segítője. Az őszi szezon kezdetén igazoltuk Nádasdról Esztergályos Csabát a kapuba, Tóth Andrást
Magyarszecsődről, Takács Szabolcsot a Haladástól, aki sajnos a tavaszi szezont már Ausztriába folytatja. A
kezdeti lendület sajnos kicsit alább hagyott, több vereséget is szenvedtek egymás után. A szerencse sem
volt a csapat mellett, mert ami az ellenfélnek sikerült, az sajnos nekik nem. Így a 13. helyen zárták az őszi
szezont, 15 ponttal.
Az egyesület a TAO pályázaton nyert összegből kerítést készíttet elől, valamint az edzőpálya mögé, hátul.
Szeretnénk a kapukat kicserélni, a meglévőt az edzőpályán elhelyezni. A következő pályázatba is részt
kívánunk venni, aminek a leadási határideje március.
Az egyesület 2014. január 27-én hétfőn 17 órakor tartja éves közgyűlését a pályán.
A vezetőség úgy határozott, hogy szeretne sportbált tartani, melynek időpontja még egyeztetés alatt áll. A
helyszín és időpont kiplakátolásra fog kerülni. Ennek függvényében is várunk mindenkit a bálba.
Szeretném megköszönni mindenki segítő munkáját, az önkormányzatnak a támogatást!
Kívánok mindenkinek Békés Boldog Új Esztendőt!
Dénes Miklós elnök

Remekelnek tekecsapataink

December közepén befejeződtek a tekecsapataink őszi szezonjai. Az NB I és az NB III-as csapatunk is szép
őszi eredményeket hozott. Jobban az NB III-as csapat szerepelt, hiszen az első helyen áll csoportjában, de
az NB I-esek is erőn felül teljesítettek, hazai pályán nem kaptak ki, míg 2 idegenbeli skalpot is begyűjtöttek
és a 4. helyen állnak, a Vasi csapatok közül a legjobbak. Pedig voltak gondok az indulásnál, de a pályára
lépő játékosok hozzáállása dicséretre méltó volt. A csapatmunkát jelzi, hogy az átlageredmények nagyon
közel vannak egymáshoz, egyszer egyik máskor másik játékos teljesített jól.
Mindkét csapatban 8-8- felnőtt játékos szerepelt, az NB I ifiben pedig 5 fiatal, és ami nagyon jó, hogy ebből 3
fiú Csákányi /Kolosits Dániel, Németh Gábor és Sinka Miklós/.
NB I-es csapatunk a 11 fordulóból 6-szor idegenben és 5-ször hazai pályán játszott, 6 győzelemmel és egy
döntetlennel illetve 4 vereséggel, 13 ponttal a 4. helyen áll atabellán, tavasszal 7 hazai mérkőzést játszik
hazai pályán illetve idegenből is lehet pontokat elcsípni, így esetleg oda tudunk érni a dobogóra. Egyéni
eredményben Horváth Roland a legjobb 538 faátlaggal 8 mérkőzésen 4 pontot szerzett, második Sütő Zsolt
534 faátlag, 11 mérkőzésen 5 pontot szerzett. Ifjúsági csapatunk a 8. helyen áll 4 győzelemmel a 12
csapatos bajnokságban. Újonc játékosaink lelkesedése dicséretre méltó, lesz utánpótlása csapatunknak.
Az NB III-as csapat 13 mérkőzésből 11 győzelemmel, két vereséggel 22 ponttal az 1. helyen áll megelőzve
egy ponttal az Arborétum-Herény csapatát. Eddigi teljesítménye alapján a bajnokság esélyese lett a csapat
csak élni kell a lehetőséggel. Egyéni eredménye a csapatkapitány Soós Imrének a legjobb 438 faátlaggal,
Bauer Péter újoncként 435 faátlagot teljesített, harmadik Markovics Péter 431-el.
Csapatunk az idei évben új néven szerepel a bajnokságban,
(Csákánydoroszló-Swietelsky),
hiszen névadó szponzorként a Swietelsky Kft nagyban hozzájárul a bajnokságban való indulásunk,
szereplésünk biztosításához. Mellette támogatónk még továbbra is az Önkormányzat, a Villkász Kft, a Biovéd 2005 Kft Kemestaródfa, a KÖ-KA Kft, a Fülöp-vill Kft Körmend. NB I-es csapatunk továbbra is
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Szentgotthárdon játssza hazai mérkőzéseit vasárnap délelőttönként, az NB III-as csapatunk pedig
Csákányban szombat délután 16 órától a Gyöngygolyó tekézőben. Várjuk szurkolóinkat.
2014 év elején lesz az iskolások részére kiírt Diák Olimpia megyei selejtezői, remélem az iskola tanulóiból az
elmúlt évek gyakorlata szerint egy kis csapattal részt veszünk. Az elmúlt évben Németh Gábor révén ott
voltunk Budapesten a Fradi pályán, Gábor az 5. helyezett lett.
Felnőtt egyéni bajnokságban Márton Szabolcs jutott legtovább, a Nyugati selejtező 5. helyezettjeként
indulhatott volna az országos döntőn, de sajnos nem tudott elmenni.
A CSÁKÁNYDOROSZLÓI TEKECSAPATOK 2013-2014 ÉVI BAJNOKSÁG TAVASZI MÉRKŐZÉSEI
NB I. CSAPAT
2014.02.02. Vasárnap 1000 Csákánydoroszló - Vasasszonyfa
2014.02.08. Szombat
1300 Sopron - Csákánydoroszló
2014.02.16. Vasárnap 1000
Csákánydoroszló - Lauf-B TK
2014.02.23.
Megyei felnőtt egyéni bajnokság
00
2014.03.01. Szombat 14
Herend - Csákánydoroszló
00
2014.03.09. Vasárnap 10
Csákánydoroszló - Pét
2014.03.15
Területi egyéni bajnokság
00
2014.03.23. Vasárnap 10
Csákánydoroszló - ZTK II
2014.03.30
SZÜNET
2014.04.05. Szombat 1400
Horváth TK - Csákánydoroszló
2014.04.13. Vasárnap 1000
Csákánydoroszló - Pápa
HÚSVÉT
2014.04.20
00
2014.04.27. Vasárnap 10
Kaposvár - Csákánydoroszló
2014.05.03
Nyugat-kelet egyéni bajnokság
00
2014.05.11. Vasárnap 10
Csákánydoroszló - Mosonmagyaróvár
00
2014.05.18. Vasárnap 10
Szentgotthárd - Csákánydoroszló

2014.01.25.
2014.02.01.
2014.02.08.
2014.02.16.
2014.02.23.
2014.03.01.
2014.03.08.
2014.03.15.
2014.03.22.
2014.03.29.
2014.04.06.
2014.04.12
2014.04.20.
2014.04.26.
2014.05.03
2014.05.10
2014.05.17.
2014.05.24.

NB III. CSAPAT
00
Szombat 16
Csákánydoroszló- Tanakajd
00
Zalakomár - Csákánydoroszló
Szombat 15
00
Szombat 16
Csákánydoroszló - Gellénháza
00
Vasárnap 10
Sitke - Csákánydoroszló
Megyei felnőtt egyéni bajnokság
Szombat 1600 Csákánydoroszló - Halogy
Szombat 1430 Nárai - Csákánydoroszló
Területi egyéni bajnokság
00
Szombat 16
Csákánydoroszló - Vonyarcvashegy
SZÜNET
30
Vasárnap 08
Herény - Csákánydoroszló
00
Csákánydoroszló - Kondorfa
Szombat 16
HÚSVÉT
Szombat 1430 Perenye - Csákánydoroszló
Nyugat-kelet egyéni bajnokság
Szombat 1600 Csákánydoroszló - Felsőmarác
00
Szombat
16
Csákánydoroszló - Lenti
30
Szombat
08
Budai - Csákánydoroszló
Hajrá Csákány!!!!!
Minden szurkolót szeretettel várunk!!!
Musits József Szakosztály vezető

EGYÉB tájékoztatás

ZARÁNDOKLAT HORVÁTORSZÁGON ÁT MEDJUGORJÉBA
2014. augusztus 4-8. 5 nap/4 éjszaka Szervező: Takó Gábor: 30/300-1661
Utazás: autóbusszal, Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, Ellátás: félpanzió, reggeli + vacsora
Lelki vezető: szervezés alatt. Idegenvezető: Mrakovics Natália
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Program:
1. nap: Indulás 6:00 órakor előre egyeztetett helyről. Utunk első állomásaként Corvin János nyomában
Lepoglava pálos templomába zarándokolunk, majd továbbutazva látogatás Horvátország legősibb Máriakegyhelyére, Marija Bistricába. A horvát nemzeti szentély bazilikájában köszöntjük a Csodatevő Fekete
Madonna kegyszobrát szentmisével. Utána ismerkedés a horvát fővárossal, Zágrábbal (Zagreb). Belvárosi
séta keretében a csoport láthatja a Szent István-székesegyházat, az Érseki palotát, és a Fekete Mária
kegyhelyet. Szállás Duga Resában.
2. nap: Látogatás a lélegzetelállító Plitvicei Nemzeti Parkban. A híres Nagy-vízesés keskeny fapallókon
közelíthető meg, a 16 kisebb-nagyobb tó körül könnyű sétát lehet tenni. Utazás a szállásra Medjugorjéba, a
szállás elfoglalása. (3 éj)
3. nap: Kirándulás a dalmát tengerpartra. Városnézés a Világörökség részét képező Dubrovnikban:
városfal, Domonkosok temploma, Ferences templom. Jó idő esetén fürdési lehetőség.
4. nap: Zarándokprogramok Medjugorjéban: szentmise, információ a medjugorjei jelenésről, időjárástól
függően Jelenési hegy vagy keresztút a Krizsevác hegyén. Ha lehetséges, találkozás valamelyik látnokkal.
5. nap: Reggel indulás haza. Kb. 3 órás séta a mostari hídnál és a belvárosban. Kis ízelítő a mesés kelet
világából, majd irány Magyarország. Érkezés az indulási helyre a késő esti órákban.
Részvételi díj: 68. 000 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz, az idegenvezető és az utasbiztosítás költségét.
Valamint 4 éjszakai szállást félpanzióval és a lelki vezető minden költségét.
Egyágyas felár 13. 500 Ft/fő Külön fizetendők a belépők. Érvényes útlevél szükséges!!!!
Minden kedves utasnak nagyon jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánok!
"Megjelent Takó Gábornak az új könyve, melynek címe: "Egyházközségek az
Őrség kapujában". A könyvben a csákánydoroszlói plébániához tartozó 7 falu
egyházközségének a történetét olvashatják a kezdetektől napjainkig. A
templomok és egyházi események történetén túl az egyházi iskolák eseményeiről
is olvashat az érdeklődő. A papok, káplánok nevein kívül, a reformáció és
ellenreformáció hatásait is megtalálja a könyvben az olvasó, valamint a
csákánydoroszlói plébániához tartozó két szakrális helyről, a Miród-forrásról és a
Mária kertről is olvashatnak.
A könyv 1.200 Ft-os áron megvásárolható. Amennyiben valaki szeretne könyvet
vásárolni, Bálint László zöldségboltjában feliratkozhat.

„Családi napközi információk
2014. januárjától családi napközink új szolgáltatást kínál: hét közbeni játszóházunkban a
gyerekek szüleikkel együtt is játszhatnak, tölthetik tartalmasan idejüket a családi napközi
kis lakóival :) Amennyiben további igény merül fel rá, az óvodából akár csoportosan is vállalja a
gyermekek ovis tornára való kísérését gondozónénink, Kata.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk feltöltés alatt álló weboldalunkon: www.csdcsana.hu
Szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődés, igények jelzése: csdcsana@gmail.com

06-70/4590508 Kockás Liliom – itt a helyem :)”
„Mostan kinyílt egy szép rózsa virág, Akit régen várt az egész világ, Betlehemben kibimbózott zöld ág, Király
nemből méltóság.”
Betlehem te csodás
2013-ban immár negyedik alkalommal családommal és barátainkkal egy régi szép szokást – a betlehemezéstelevenítettünk fel Csákánydoroszlóban. A korábbi évek kedvező tapasztalatai is arra sarkalltak minket, hogy a régi szép
szokást újra hagyománnyá tegyük. Advent utolsó napjaiban rövid kis műsorunkkal jártuk a falut és a
házaknál,családoknál betlehemeztünk. December 20-án pénteken 5 órakor az óvodások karácsonyi műsorán adtuk elő
elsőként rövid műsorunkat és onnan indultunk tovább. Az első nap a Kossuth, a Vasút, a József Attila és Batthány
utcákban jártunk. A második nap a Várkert és a Gyümölcsös utcát jártuk, a harmadik nap a csákányi, a negyedik nap
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pedig a doroszlói falurészben betlehemeztünk. A négy nap alatt több, mint 60 háznál jártunk / A kedvünket az sem
szegte, csak rontotta, hogy közben egyik éjjel a mi házunknál is jártak. Na, nem jókívánságot hoztak hanem a pénzünket
és egyéb dolgainkat vitték el a tolvajok./ A fogadtatásunk mindenhol pozitív volt. Ahová nem engedtek be bennünket
kultúráltan tették és onnan is énekelve távoztunk. Ahová pedig bementünk igyekeztünk vidám karácsonyi hangulatot és
sok-sok jókívánságot vinni. Sok helyre hívtak bennünket, oda már előre megbeszéltek szerint érkeztünk, a többi helyre
spontán mentünk. Néhány házhoz ahová szerettünk volna nem jutottunk el. Vagy, mert nem voltak otthon, vagy, mert
kifutottunk az időből és este 9 után már sehol sem akartunk zavarni. Énekeltünk, zenéltünk- Dávid-gitár, Anna- furulya,
Rita-triangulum, Jenni-csörgődob, Peti és Fanni-rumbatök. Wágner Dávid zenei tudása kiemelkedő, nagyban emelte
dalaink hangulatát, színvonalát. Jó volt énekelni, játszani esténként önökkel, veletek. Köszönjük a vendéglátást, az
ajándékokat és az adományokat.
Végül néhány érdekesség illetve, személyes élmény. A legidősebb hallgatónk Fehér Józsi bácsi volt, a legfiatalabb
Puskás Flóra, a legtöbbször pedig Mosolits Bence látta műsorunkat. A pálinka versenyt Császár József barack pálinkája
nyerte, kicsit megelőzve Mosolits Csabiét, peresze sok helyen vissza kellett utasítani a felkínált híres magyar italt, mert
ha mindenütt elfogadtuk volna a jó szívvel kínált piákat berúgtunk volna, azt pedig nem akartuk. A legnépesebb
hallgatóság Csata dokiéknál és Zsigovits Sanyiéknál jött össze. A templomot nem számítva a legszebb környezetet
László Zsuzsa /Várkert utca/ konyhája adta, ahol egy hatalmas Jézus születését ábrázoló kép előtt énekeltünk. A
legnehezebben Pandur Tibihez jutottunk be a kutyák miatt, Zsigovits Erikát pedig a fürdőkádból ugrasztottuk ki
énekünkkel. A legnagyobb próbatételt pedig Bohus Gabiéknál álltuk ki, ahol közel 30 fokban adtuk elő műsorunkat
jelmezben. Kis csapatunk tagjai úgy köszöntek el egymástól, hogy jövőre újra nekivágunk. Boldog Új évet Kívánok
mindenkinek!
Farkas Béla

Lakosság részére ( ingyenes )

HÍRDETÉSEK

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES
AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481 e-mail: info@styro.hu

Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt: Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős:
Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható:
Autós büfében, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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