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Horváth István polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2014. október 12-i önkormányzati választás eredményei községünkben
Polgármester jelöltek

Szavazatok száma

Horváth István Mihály
Bálint László

396
235

Megválasztva
igen/nem
igen
nem

Képviselő jelöltek
Szeifert István
Bohus Zsolt
Maincz Gábor
Kozó József
Farkas Béla
Bauer Péter
Zsigovits Erika
Dénes Miklós

479
410
407
393
359
263
229
228

igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem
nem

Megalakult az új Képviselő-testület
2014. október 27-én megalakult a 7 fős új Képviselő-testület Községünkben. Spang Vilmos HVB
elnök az alakuló ülésen ismertette a választás végleges eredményét, egyúttal megköszönte a
választópolgárok részvételét a választásokon, illetve a szavazatszámláló bizottságok egész napos
munkáját is. Az alakuló ülésen a Képviselő-testület megválasztotta a település alpolgármesterét
Farkas Béla személyében.
Polgármesterként én is szeretném megköszönni azok bizalmát, akik szavazatukkal támogattak, és
legjobb tudásommal, hitemmel igyekszem minden ember rendelkezésére állni gondjaik orvoslása,
a falu fejlődése, az itt élő emberek komfortérzetének növelése, a közösségi együttlét erősítése
érdekében. Bízom abban, hogy a megválasztott képviselők a jövőben is csak Csákánydoroszló
érdekét szem előtt tartva járnak el a döntéseik során, azt pedig őszintén remélem, hogy az
újonnan megválasztott fiatal képviselők új lendületet adnak a település életének, hiszen a
megjelenő pályázati források miatt kidolgozott projektjavaslatokra lesz szükség.
Az alakuló ülésen a Képviselő-testület konkrét ügyben is döntött: döntés született arról, hogy az
Önkormányzat támogatja a fedél nélkül maradt Horváth Ottó és családja más lakóházban történő
végleges elhelyezését akként, hogy ehhez kamatmentes kölcsönt biztosít a családnak azzal, hogy
az életveszélyessé vált épületet egyúttal le kell bontani, aminek mikéntjéről további adatok
ismeretében (bontási költség és engedélyezés stb.) születhet döntés.
Talán itt lehet helye annak is, hogy tájékoztassam Önöket: október 28-án Gaál Róbert vízügyi
igazgató Úr járt nálam, aki személyesen tájékozódott a Dózsaliget problémájáról már olyan
szempontból is, hogy egy védmű megépítéséhez milyenek az adottságok, körülmények. Mindez óvatosan kezelve – biztató településünknek, talán a szeptemberi nagy árvíz híre, az árvíz után
megfogalmazott nyílt levelünk eljutott a döntéshozókig. Várjuk és elvárjuk a segítséget központi
szintről továbbra is.
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai novemberben:
SZENT ANDRÁS HAVA – İSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 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 – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak – szerdán 16.15-kor. A foglakozásokat vezeti:
Farkas Béla.
Egyéb programok, rendezvények novemberben:
 7-én a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület közgyőlése 18 órakor az
új közösségi házban.
 11-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre, a busz 17.30-kor indul. Az elsı darab
– Ray Cooney: A miniszter félrelép címő bohózata.
 15-én ünnepeljük az Idısek napját. A rendezvény 14 órakor kezdıdik.
 22-én az iskolai SzM tartja szokásos bálját a mővelıdési házban. A rendezvény 19
órakor kezdıdik.
 28-án a nyugdíjas bábcsoport szerepel Iváncon. Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol
címő meséjét adják elı az óvodásoknak és a kisiskolásoknak a helyi mővelıdési házban.
Szeretnék köszönetet mondani a nyugdíjas bábcsoport támogatásáért Fálmann Istvánnak, aki
5000,- Ft-ot és Horváth S. Hajnalkának, aki szintén 5000,-Ft-ot adományozott a
bábcsoportnak, amiből kellékeket vásároltunk az új darabunkhoz. Még egyszer hálás köszönet
a támogatásért!
Farkasné Varga Rita
Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László

VÉDŐNŐ
SPORTEGYESÜLET

Dériné Tóth Andrea
Dénes Miklós
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Musits József

TEKE
EGYÉB tájékoztatás

A fogászati rendelés ismételten elindult, és folyamatos lesz.
A betegek időpont egyeztetéssel felkereshetik dr. Somogyi Richárd fogorvosunkat.
Elérhetősége: fogászati rendelő 442-001 Mobil: 0630 20 98 173
Meghívó
Négynapos SZENT MÁRTON NAPI libavacsora
A csákánydoroszlói Kati Bisztróban 2014. november 8-11-ig
A MENÜ

B MENÜ

Libaragu leves
Sült libacomb, pezsgővel érlelt
almás káposztával, törtburgonyával
Ludláb torta

Libaragu leves
Sült libamell tormás
burgonyapürével, sült almával
Gesztenyerolád

Asztalfoglalás a 442 104-es telefonon Kérjük a megrendeléseket előre jelezzék a friss sütés
érdekében. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Kati Bisztró dolgozói
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját

2014. november 22-én 19 órai kezdettel
a csákánydoroszlói Kulturházban
megrendezésre kerülő

„ Iskolai SzM- bálra”.

A fergeteges hangulatról Horváth Tamás „Csuta”
Az ízletes vacsoráról a KATI- Bisztró csapata gondoskodik.
Asztalfoglalás 06/30-5225844 telefonszámon, vagy az iskola Titkárságán lehetséges.
Támogató jegy: 500,- Ft Vacsorás jegy: 2.100,- Ft
Megjelenésére feltétlen számítunk! Támogatásukat köszönjük!
Az iskola Szülői Munkaközössége

Családi napközi információk
Október hónapban hirdetetteknek megfelelően november hónapban is várjuk a gyerekeket új
szolgáltatásainkkal:
Munkatársaink - Bakóné dr. Czitanovics Viktória, Startitzbüchler Bernadett és Mártonné Gaál
Gyöngyi – szabad beosztásuk alapján
- szerdai napokon elkísérik ovis tornára a jelentkező gyermekeket
- egyéni egyeztetés alapján – azért, hogy a gyermekek kipihent, élményekkel rendelkező szülőkkel
élhessenek – akár esti programok idejére is vállalnak időszakos gyermekfelügyeletet
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- a havonta megszervezett nyílt foglalkozás témája novemberben: KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A
MIKULÁS JÖTTÉRE :) 2014. november 29-én 16:00-18:00 óra között. Sütünk sütit, alkotunk és
énekelünk együtt :)
Érdeklődés: Bakóné Vykyca
06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com Minden gyermeket
szeretettel várunk :) Kockás Liliom Családi Napközi – ahol jó gyereknek lenni :)
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Figyelem!!! Kedves ismerőseim, vendégeim! Új szolgáltatással bővült a tevékenységi köröm. A
neve: FLABÉLOS!!! Ha fogyni szeretnél, vagy formálni testedet, vagy az éppen meglévő izmokat
szálkásítani, akkor itt a helyed! 10 perc FLABÉLOS kezelés,50 perc intenzív aerobiknak felel meg.
A szolgáltatás nyár óta folyamatosan igénybe vehető. További részletek: 06 30 240 83 07
Szeretettel várom meglévő és új vendégeim!
CSÁSZÁR ZSANETT

Immunerősítés a legerősebb antioxidánssal. Green Gold Imune (az antioxidáns védőpajzs)
kapszula 4 féle tengeri algát tartalmazva hatékonyan védi egészségünket és jótékony hatással van
a következő betegségekre: allergia, reflux és gyomorbántalmak, cukorbetegség, vérnyomás és
Ízületi fájdalmak, koleszterin. Német termék, ISO minősítéssel. Bővebb infó: 30-396-41-39
MEGNYITOTTAM!
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt távol-keleti léleknyugtató
zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek, ami a léleké, testnek, ami a testé!
Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 5.
(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy telephelyünk Csákánydoroszló, Fő út 61 szám alá
költözött! (hátul az udvarban) Telefon: 94/ 200 481, e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-17 óráig, Péntek -14 óráig, Hétvégén zárva.
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.
Dr. Sütő Zoltán
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
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
Házi tojás kapható Csákánydoroszló Körmendi u. 19. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Szeifert Istvánné
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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