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Horváth István polgármester

Eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk községünk lakóinak.
2014. decemberi közmeghallgatáson tájékoztattam a jelenlevőket az idei évben végzett munkákról,
melyet röviden itt is közzé teszek.
• Vizkárelhárítási terv elkészítése
• „Sada-ház” megvásárlása folyamatban van
• Horváth Ottóéknak házvásárlás bonyolítása
• Bírósági per befejezése
• Választások lebonyolítása 3 alkalommal idén
• ÁMK alapító okirat módosítás
• ÁMK igazgatói állás megpályáztatás
• Hulladékszállítási pályázat kiírása. Közbeszerzés. Nem érkezett ajánlat.
• Rendezési terv felülvizsgálat, módosításokkal elkezdődött
• Új fogorvosi megállapodás átadás-átvétel.
• Védőnő beállítása sok adminisztrációval.
• Önkormányzati polgárvédelmi szervezet létrehozása.
• Pályázatok benyújtása, folyamatban levők kezelése, megvalósítása, azok elszámolása.
Útaszfaltozási pályázatok BM támogatásból –20 m Ft- 3 utca megvalósult (+ hivatali felújítások, terasztető
csere, bejárati ajtó csere, asztal és szék vásárlás) Busz pályázat benyújtása –nyertes 10 millió Ft támogatás.
Iskola felújítási pályázat 1 hónap alatt benyújtva (70 m Ft 100% támogatással) Eredmény még nem ismert.
Tornaterem adatok összeállítása megküldése Budapestre. Térfigyelő kamerákra pályáztunk, de nem nyert.
Önhiki pályázaton 2,2 millió Ft támogatást kaptunk. Szociális tűzifa pályázat 32 m3-t kaptunk kiszállítása is
megtörtént. Közösségi ház felújításával számos egyeztetés és adminisztráció. Még nincs lezárva
Árvíz volt számtalan alkalommal. Szeptemberi volt a 2009-esnek megfelelő. Ezzel kapcsolatosan azóta is
adományok fogadását és szétosztását rendezzük.
Közmunka program nyári-téli. Foglalkoztatottak felvétele. Nagy adminisztráció
Folyamatosan dolgoztak a közterületeken. Önkormányzati programok szervezése ( falunap, idősek napja,
Mikulás gyerekeknek, A mai a 14. testületi ülés, 4 társulási és 4 kistérségi ülésünk volt.
Néhány helyi rendezvényen vettem részt. Nagyon sok lakossági üggyel foglalkoztam, és ahol tudtam
segítettem. Május hónapban közmunkások nélkül a 2 állandó fő közterületeken dolgozott, leveleket hordott
és egyéb hivatali ügyeket intézett, így kissé megkéstünk a kaszálási munkákkal.
Őrségi vízrendezési társulattal megbeszéltük az utak árkok karbantartását, részben teljesítették -árvízi
problémák akadályozták a munkát többször. A hivatalban korszerűsítettük a telefon és internet hozzáférést,
valamint szervert állíttattunk be az adatok biztonságos tárolása miatt. Kiosztottuk sikeresen a községünkbe
leszállított 213 db komposztáló ládát. Intézményvezetői állásra kiírt pályázat nyertesét, aki a jövőben dr
Sütőné Joó Irén lesz. 10 tonna finn aszfaltot rendeltem, amivel az útjainkat járdáinkat kátyúztattuk.
M8- megbeszélés a tervezőkkel Lakossági ügyekkel foglalkoztam, számtalan esetben.
Összeállítottuk a Vas megyei területfejlesztési elképzeléseket községünkre vonatkozóan.
Kormányhivatalnak, államkincstárnak kötelező adatszolgáltatást végeztünk.
Megbeszélés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóval gátépítés kapcsán
dr Takács Árpád dandártábornok katasztrófavédelmi igazgató, dr Baán Mihály alezredes védelmi bizottság
vezetője. Egyeztetések a közös hivatal további működéséről, Körmenddel, Szarvaskenddel. Végül
maradtunk Körmenddel közös hivatal működtetésére, számtalan ok miatt.
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Pénzügyi helyzetünk:
Többször kellett költségvetésünket módosítani, mivel váratlan kiadások és bevételek keletkeztek.
Tartalékainkhoz hozzá kellett nyúlni, mivel sok nem várt kiadásunk lett.
Sajnos a pályázati önerőkhöz felhalmozott pénzeink megkezdtek apadni, ami a jövőben sem fog megállni.
Csökkenő állami normatívák, csökkenő saját bevételek és állandóan növekvő kiadások miatt.
Közmeghallgatáson Bálint László kérésére tájékoztatást adok a község pénzügyi helyzetéről, ami az október
8-i állapotnak megfelelő (ott elhangzottak alapján). Elmondtam a gyűlésen, hogy egy adott napi állapot nem
meghatározó, mivel néhány nappal később, akár több millió Ft is kifizetésre kerülhet, így azonnal változik a
pénzügyi helyzet.
Bankszámlánkon és lekötött számlánkon összesen 47 m Ft volt az egyenleg. Az utolsó negyedévben még
számtalan kifizetni valónk van, ami korábbi szerződésekből, egyéb kötelezettségvállalásokból származik.
Ezenkívül az évvégén várható elszámolások miatt is jelentős többlet kiadások keletkeznek.
Csak a 100 ezer Ft feletti várható kiadások a 4. negyedévben összesen 22 m Ft. Ebből fakadóan év végén
25 m Ft lehet a záró pénzállomány becsléseim szerint. Ez az összeg terveink szerint a 2015-2016 évi
pályázataink önerejére, fordítandó.
Köszönet az adományozóknak
Csákánydoroszló Község polgármestereként a nyilvánosság előtt szeretném megköszöni az árvízkárosultak
nevében azon nagylelkű adományokat, amiben embertársaink részesítették a bajba jutottakat az idei
szeptemberi árvízelöntés után.
Az árvíz levonulása után folyamatosan csörögtek a telefonok a Hivatalban, és mindenki aziránt érdeklődött,
hogy hogyan tudna segíteni. Az ország legkülönbözőbb részeiből és külföldről is érkezett segítség.
Horváth Ottó és családja nevében külön szeretném megköszöni azt a névtelen, nagy összegű felajánlást,
amely – az önkormányzati és a Gysev Zrt, mint munkáltatói támogatásával kiegészítve – lehetővé tette a
családnak azt, hogy idén karácsonyra már beköltözhessenek új otthonukba. Bevallom, hogy amikor
tudomást szereztünk a felajánlott pénzadományról, nem akartuk elhinni, hogy mindez megtörténhet. Jelezni
szeretném, hogy a pénz és a többi adomány is arra fordított, amire a felajánlások szóltak, az új
otthonteremtés és annak berendezése megvalósulhatott.
A szeptemberi árvíz másik károsultját –akinek lakása szintén lakhatatlanná vált – az Önkormányzat helyezte
el önkormányzati tulajdonú bérlakásban.
A baj hamar és sokszor váratlanul jön, ugyanakkor nagyon jóleső érzés volt megtapasztalni azon önzetlen
megnyilvánulásokat, amelyek embertársainkon keresztül elértek hozzánk. Karácsony küszöbén
Csákánydoroszló Község Önkormányzata és a bajba jutottak nevében is szeretném megköszöni ezen
példaértékű segítő szándékot mindenkinek, akitől érkezett, és kívánom azt, hogy soha ne vesszen ki az
emberekből az adni tudás és akarás öröme, szándéka, hiszen „Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz,
megtelik a szíved.”
CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai januárban:
BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ - FERGETEG HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 15.45-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.
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torna – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak – szerdán 16 órakor. A foglakozásokat vezeti:
Farkas Béla.
BOLDOG, BÉKÉS ÚJESZTENDİT KÍVÁNOK!
Varga Rita
mőv.ház vezetı
Betlehem 2014
Tovább folytatva a négy éve újjá élesztett régi hagyományt a 2014-es évben is jártuk a falu házait és betlehemeztünk,
több mint négy napon. A karácsony előtti napokon délutánonként énekléssel és Jézus születését dicsőítő versekkel
kértünk bebocsátást a házakba, ahol rövid műsorral a házban levőkkel /lakók,vendégek/ közösen ünnepeltük a Jézuskát.
Néhány helyen az ajtóban vagy a kapuban énekeltünk egyet és indultunk tovább. Egy különleges kérésnek eleget téve,
Szenteste napján 24-én délelőtt is voltunk még egy helyen. Összesen 66 helyen betlehemeztünk. Csapatunk tagjai:
Farkas Fanni, Laposa Péter, Sinka Dóra, Farkas Réka, Farkas Anna, Vágner Dávid, Farkas Béla. Farkas Anna betegsége
miatt kevesebbet jött velünk, valamint egy napon Farkas Berta keresztlányom is velünk tartott. Sok helyre előzetes
megbeszélés alapján mentünk. Ez nekünk is megkönnyítette a tervezést. A többi házat spontán választottuk ki.
Próbáltunk a megszokott házakhoz bejutni és új, korábban még nem látogatott családokhoz is bekéretőztünk. Általában
szeretettel fogadtak bennünket. Volt ahová nem engedtek be és volt, ahol megijedtek tőlünk. Egy csapat jelmezes,
éneklő figura, ijesztő is lehet a sötétben. Köszönjük az önkormányzat támogatását. A kisbusz segítségével még több
helyre jutottunk el.
Köszönjük a sok-sok bőkezű adományt! Temérdek nagyszerű élménnyel is gazdagodtunk. A legnépesebb közönség
Sinka Mikiék házában volt, ahol 15-en hallgatták énekeinket, de jó sokan voltak Pintér Hédiéknél is. A legidősebb
ember Fehér Józsi bácsi volt a legfiatalabb pedig az akkor 7 hetes Jekkel Zalán, akiknek műsort adtunk. Elképesztő volt,
ahogy Bohus Pityu kitalálta a csapat tagok titkos vágyát. Adtunk műsort skypon keresztül Mátrafüredre. Jójárt doktor
kedves családja pedig nekünk énekelt Csapatunk tagjai úgy váltak el egymástól, hogy jövőre folytatjuk ezt a szép
hagyományt.
Farkas Béla
Bálint Sándor

Civil Szervezet

Újévi Köszöntő
Nem hiszem, hogy akad olyan ember, aki ne ígéretekkel kezdené az újévet. Az ember alapvető tulajdonsága,
hogy vágyik a megújulásra, akarja a szebbet, a jobbat. Vajon van-e olyan, aki egy újesztendő kezdetén ne
mérlegelné az elmúlt évet, és ne készítene összegzést annak hibáiról, erényeiről?
Minden számvetés eredménye egy újabb nehezen betartható fogadalom, és egy, az előző évnél sikeresebb
esztendő megtervezése. Mi, emberek nem vagyunk egyformák. Eltérőek személyes ambícióink, terveink,
értékeink, másképp gondolkodunk. Abban viszont mindannyian egyetértünk: szeretnénk az újév napjait
nagyobb szeretetben, több boldogságban, jobb egészségben, biztosabb egzisztenciában eltölteni. Én magam
sem szeretnék mást, minthogy családomnak sokkal több öröme legyen ebben az esztendőben. Nincs
gyönyörűbb érzés, mint egy mosolytól ragyogó gyermeki szempárba belenézni. Ezekért a mosolyokért élünk,
és ezek a mosolyok éltetnek bennünket. Azonban ma már nem csak rájuk gondolok, nem kizárólag irántuk
érzek felelősséget.
10 évvel ezelőtt a Civil Szervezet alakuló gyűlésén bizalmat kaptunk, ezzel a bizalommal együtt egy új
családot is, melynek több mint 50 tagja van. Ennek a mi nagy családunknak számos közös vágya, reménye
van. Ezek a leghétköznapibb dolgoktól kezdve a legmélyebb érzületekig terjednek. Vágyunk arra, hogy itthon
érezzük magunkat településünkön, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, ahol
biztonságban tudhatjuk magunkat, gyermekeinket és szüleinket.
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Már oly sokszor elmondtam, hogy Önök talán már unják is: azt ígértem, hogy felelőtlenül nem ígérgetek
semmit. Egy vezető szemszögéből nézve az egyik legnagyobb bűnnek azt a fajta felelőtlenséget érzem, ha
valaki tudván, hogy az ígéreteit nem fogja teljesíteni, mégis megteszi, hamis reményekkel áltatva másokat.
Persze hiába a legnagyobb jóakarat, még így is megesik, hogy a felelősen bevállalt kötelezettséget objektív
okok miatt lehetetlen teljesíteni.
Számomra talán az egyik legnagyobb örömömet szeretném megosztani Önökkel. A 10 év alatt történtek
voltak azok, amely ékes bizonyítékát adták annak, hogy Csákánydoroszlóban nagyon sok értékes, önzetlen,
segíteni és tenni akaró ember él. Olyanok, akik szívesen dolgoznak mások öröméért, akikre mindig lehet
számítani, akik mindig készek az együttműködésre. Sok olyan esemény, változás történt nálunk, melyek a
közösségi összefogást példázzák. Az, hogy ilyen közösség tagja lehetek, és a magam erejét ennek a
közösségnek a felvirágoztatására fordíthatom: megtiszteltetés. Hiszem – Shakespeare-t idézve: „Ha
összekapcsoljuk többek életét és munkáját, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön
haladva bárki is eljuthatna.” Voltak sikereink 2014-ben. És voltak kudarcaink is. Mindkettőnek komoly
jelentősége van. Sikereink közösek, örömre adnak okot, s a legfontosabb: példát mutatnak. Mert sokan olyan
gyarlók vagyunk, hogy a mindennapi örömöket, apró sikereket természetesnek vesszük. Nem így érzünk
azonban a kudarcokkal kapcsolatban. Főleg, ha azok nem a saját sikertelenségeink. Általában felnagyítjuk
azokat, és elfelejtjük elővenni és leporolni azt a mérleget, amely arra hivatott, hogy az örömök és a
sikertelenségek arányát összehasonlítsuk. Közhely ugyan, de a kudarcokból is tanulnunk kell. Fordítsuk a
magunk javára. Gondoljuk át, hogy mi az, amit mi magunk csinálhattunk volna másképp, mi az, amit
megtehettünk volna, de nem tettük, és mi az, ami rajtunk kívül álló okok miatt vált sikertelenné. Tanuljuk a
megértést, éljünk a szeretet és a kölcsönös megbecsülés hatalmával. Abban azonban biztos vagyok, hogy az
embernek mindig küzdenie kell, s hogy ezt a küzdelmet soha nem szabad feladnia.
A küzdelmet Én nem adom fel, de itt is szeretném bejelenteni, hogy 2015. február elsejével a Civil Szervezet
elnöki tisztségéről lemondok. Véleményem szerint egy szervezet élén 10 év után szükségszerű a váltás, hogy
új impulzusok és újabb lendület hozza működésbe életünket. Tagként továbbra is szeretném folytatni, és
olyan programokat hozni településünk életébe, amire igény mutatkozik. Engedjék meg, hogy egyik kedvenc
idézetemmel, Ádám szavaival az Ember tragédiájából, kívánjak Önöknek magam, az elnökség, valamint
valamennyi tagunk nevében őszinte szívvel olyan újévet, melyben és melyért érdemes dolgozni, küzdeni.
Madách Imre: Az ember tragédiája, Tizenharmadik szín
„Korántse vonz ily dőre képzelet, A célt, tudom, még százszor el nem érem. Mit sem tesz. A cél voltaképp mi
is? A cél, megszűnte a dicső csatának, A cél halál, az élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga.”
Minden civil szervezeti tag büszke lehet arra, hogy az elmúlt 10 évben 40.000.000 Ft pályázati pénzt
nyertünk településünk számára. Közösségi ház, művelődési ház, magyarbükkösi temető, böllérverseny,
szüreti felvonulás, parlagfű irtás, szemétszedés, tréning a tagoknak, közös kirándulások. Építettünk kemencét
és színpadot is. Köszönöm minden tagunknak, a polgármesteri hivatalnak, képviselő testületnek, egyháznak,
ÁMK dolgozóinak , civileknek, magánembereknek azt a munkát, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt
esztendőkben munkánkat segítették és településünk szebbé, jobbá, élhetőbbé vált.
Bálint Sándor
Kormorán Egyesület

Bálint László

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
Csákánydoroszló Vasút u. 4. www.kormorankenu.hu

VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea, Mesics Éva
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Elérkeztünk egy újabb év végéhez. Röviden szeretnék írni csapatainkról. Kezdeném a legkisebb
korcsoportokkal.
U7-U9-U11-U13 ők a Bozsik programban szerepelnek. Edzőjük Nagy Krisztián és Szabó Dávid.
Nagy lelkesedéssel álltak hozzá a nem kis feladathoz. Heti kétszer volt edzés a gyerekeknek.
Decemberben Körmendre a Határőrség termébe hordtuk be őket, hogy tudjanak tovább edzeni. Az
U7 és U9 korosztálynak „Fesztivál” néven rendeztek tornákat 4 alkalommal. Itt nincsenek
helyezések, de csapataink minden tornán jól szerepeltek. Az U11 és az U13 korosztálynak 6
hétvégén volt alközponti torna. Itt szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyerekek.
Szeretném megköszönni a szülőknek a segítséget, hogy edzésekre, tornákra besegítettek a
gyerekek szállításába.
Az U15 korosztálynál az edzők szintén a Krisztián és a Dávid. Mivel ebben a korosztályban még
nem indítottunk csapatot, egy kis kihívás volt mindenki számára. De úgy gondolom, hogy az
akadályokat le fogjuk küzdeni, és mindig jobban megy a szereplés.
Az edzéslátogatottság nagyon jó volt, sokszor 30-40 gyerek volt az edzéseken. Sokszor igénybe
vették Dékányné Pintér Hedvig segítségét is, köszönet neki. Szeretném megköszönni az
edzőknek, hogy a gyerekeket összefogták, szinte megduplázták a létszámot a tavalyihoz képest.
Az U18 korosztályban nem indítottunk csapatot a kis létszám miatt, mert akik a tavalyi
bajnokságban szerepeltek, azok közül elmentek Iváncra, a többiek meg komolytalanság, nem
törődömség miatt nem jártak ki edzésre. A bizonytalanra meg nem lehetett bevállalni.
Az U21 „ifi” csapatnál Moór Péter időhiányra való hivatkozással nem tudta vállalni tovább az
edzőséget, így Szabó Dávid vette át a helyét. A fiúk hozzáállásán egy kicsit változtatni kell.
Jelenleg a 10. helyen áll a csapat. Reméljük az átigazolás során nem egy el senki, egybe tudunk
maradni, és akkor lehet előbbre lépni.
Felnőtt csapatunknál Gersli Gábor viszi továbbra is a csapatot. Balszerencsével teli szezon volt az
őszi, hisz több sérült játékosunk lett, volt aki nem is tudta folytatni a focit, nagy veszteség volt a
csapat számára. Eltiltások sokasága, ami egyrészt a játékosoknak is köszönhető, ezen változtatni
kell. Sajnos a „csákányi játékosok” egy része kiesett a csapatból, ki ezért, ki azért… Így a tavaszi
szezonra játékosokat kell igazolni, mert nem szeretnénk a mezőny végén kullogni. Jelenleg a 13.
helyen állunk, ahonnan szeretnénk előbbre jutni. Február elején lesz közgyűlés, ahol
elnökválasztás és vezetőség választás lesz, mivel az 5 év lejárt. Esetleg akinek van jelöltje mind
az elnök, mind a vezetőségi tag posztjaira, az jelezze Gersli Gábornál, ő a Jelölő Bizottság elnöke.
A tekecsapat júliustól külön egyesületként működik, így a CSÁKÁNYDOROSZLÓI KÖZSÉGI
SPOREGYESÜLET csak labdarúgó szakosztállyal működik.
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak a támogatását, mindenkinek a munkáját,
hozzáállását.
Békés Boldog Új Esztendőt kívánok az egyesület nevében minden kedves szurkolónak,
játékosnak, támogatónak, vezetőnek és segítőnek.
Dénes Miklós elnök
TEKE

Musits József

Csákánydoroszlói Tekézők Egyesülete 2014 évi beszámolója és a 2015 évi tervek.
Az év eseménye volt, hogy megalakítottuk a Csákánydoroszlói Tekézők Egyesületét, így az 1996 óta
szakosztályként való működésünk után különváltunk. Nem volt egyszerű a különválás, a mai jogi háttér
mellett bonyolult az egyesületalakítás. Köszönjük az ebben segítőknek a közreműködést, különösen Dr Sütő
Zoltánnak az adminisztrációban való segítséget.
Egyesületünk 2014.12.20-án megtartotta az évi rendes évzáró közgyűlését, ahol értékeltük az elmúlt év
eredményeit.
A nyáron befejeződött 2013-14-es bajnokságban az NB I-es csapatunk a 5. helyen végzett 24 pontot gyűjtve
11 győzelemmel 2 döntetlennel és 9 vereséggel, az ifi csapat a 8. helyen végzett 16 ponttal 8 győzelemmel.
Az NB III-as csapat 2. helyezett lett 38 ponttal 19 győzelemmel és 7 vereséggel. Ezzel Ők jogot nyertek
volna az NB II-es indulásra, amelyet többek között anyagi okok miatt nem tudtak vállalni. Így csapatunk Vas
megye legjobb egyesülete lett, hiszen nincs még egy olyan csapat, amely két bajnokságban is ilyen szinten
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szerepel. Egyéni bajnokságokon legjobban az év során ifjúsági játékosunk, Kolosits Dániel szerepelt,
tavasszal a diák olimpián, ősszel az igazolt játékosok egyéni versenyén jutott be az országos döntőbe
Tatabányára, ahol 24. helyezést ért el. Gratulálunk neki.
Csapataink összetételében nem volt változás, csapatszellem jó, hiszen évek óta nincs változás, nem kell
igazolnunk új játékost. Az NB I-ben 9 felnőtt és 6 ifista játékosunk van, az NB III-as keret 9 felnőtt játékos.
A 2014-15-ös bajnokság őszi szezonjában elmaradtak eredményeink a tervezettől. Az előző év eredményei
alapján mindkét csapatot a dobogóra vártuk, ez egyelőre elmaradt. Az NB I-es csapat a hatodik helyen áll
csoportjában, az NB III-as pedig a 8. helyen áll. Egy jó tavaszi szerepléssel még tervezett minimumot el
lehet érni. A tavaszi szezon mindkét csapatunknak már január 17-én kezdődik.
Az ősz során voltak gondok a Szentgotthárdi pálya bérlésével kapcsolatban, nagyon jó lenne, ha helyben
lehetne saját 4 sávos pályánk. Sajnos sportágunk nem tartozik a kiemelt látványsportágak közé, így nincs
lehetőségünk pályaépítésre, és nincs lehetőségünk több milliós működési támogatásra sem pályázni, e
nélkül kell megteremtenünk a működés feltételeit. Itt köszönném meg főszponzorainknak, a Villkász Kft-nek,
Swietelsky Zrt-nek, Csákánydoroszló Önkormányzatának, a Biovéd Kft-nek Kemestaródfa és a KÖ-KA Kftnek/Körmend Kavics/ az elmúlt évi támogatást.
Jelentős kiadásunk a pályadíj, ugyanis a pálya magas rezsiköltsége /víz,villany,fűtés/ miatt ez nem kis
összeg. Ehhez mi nem kapunk támogatást. Ezenkívül az utazási költség is jelentős, hiszen vannak nagy
távolságra lévő csapatok, Pl Pécs-Sopron. Az NB I-es csapatunknál szükség lenne szerelésvásárlásra is,
hiszen 4 éve ugyanabban a mezben lépünk pályára, és a melegítőnk is már megkopott. Sajnos
költségvetésünk nem teszi lehetővé ezt, örülünk, ha a működést fedezni tudja. Játékosaink maguk veszik a
cipőt, vállalták a közelebbi mérkőzésekre és az edzésre az utazás költségeit.
Működési költségünk megsegítésére 2015-ben is rendezünk tekebált, amelyen kérjük minél több
csapatunkat támogató részvételét.
Továbbra is szeretnénk községünk hírnevét a tekén keresztül sokfelé elvinni, jóleső érzés mikor sikereinkről
visszajelzéseket kapunk, hiszen ha a mérkőzésünkre nem is tudnak eljönni de figyelemmel kísérik
szereplésünket nagyon sokan.
Musits József
CSTE elnök
A CSÁKÁNYDOROSZLÓI TEKECSAPATOK 2014-2015 ÉVI BAJNOKSÁG TAVASZI SZEZON MÉRKŐZÉSEI
NB I. CSAPAT
00
2015.01.17. Szombat
14
Csákánydoroszló - Horváth TK
00
2015.01.24. Szombat
14
Sopron - Csákánydoroszló
00
2015.01.31. Szombat
13
ELMAX Pápa - Csákánydoroszló Tekebál
00
2015.02.07. Szombat
14
Csákánydoroszló - Szentgotthárd
00
2015.02.21 Szombat
14
Herend - Csákánydoroszló
2015.02.28. Szombat
1100 Pécs - Csákánydoroszló
2015.03.07. Szombat
1400 Vasasszonyfa - Csákánydoroszló
2015.03.21 Szombat 1315 LAUF-B TK Zeg - Csákánydoroszló
00
2015.03.28. Szombat
14
Csákánydoroszló - Ajka
00
2015.04.11. Szombat
13
Balogunyom - Csákánydoroszló
00
2015.04.18. Szombat 14
Csákánydoroszló - Kőszeg
NB III. CSAPAT
2015.01.17. Szombat 1600 Csákánydoroszló - Nárai
2015.01.24. Szombat 1400 Zsztgrót II - Csákánydoroszló
2015.01.31. Szombat 1000 Csákánydoroszló – Sitke
2015.02.07. Szombat 1300 Lenti - Csákánydoroszló
00
2015.02.21. Szombat 16
Csákánydoroszló - Gellénháza
00
2015.02.28. Szombat 16
Csákánydoroszló - Tanakajd
00
2015.03.07.Szombat
16
Felsőmarác - Csákánydoroszló
2015.03.14.
Területi felnőtt egyéni bajnokság
2015.03.21 Szombat 1600 Csákánydoroszló - Halogy
2015.03.28. Szombat 1430 Perenye Csákánydoroszló
2015.04.11. Szombat 1600 Csákánydoroszló - Budai
00
2015.04.19. Vasárnap 09
Pecöl - Csákánydoroszló
00
2015.04.26. Vasárnap 15
Kondorfa - Csákánydoroszló
00
2015.05.09. Szombat 16 Csákánydoroszló - Vonyarcvashegy
30
2015.05.16. Szombat
14 Nárai - Csákánydoroszló
00
2015.05.23. Szombat 16 Csákánydoroszló – Zalaszentgrót II
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EGYÉB tájékoztatás

Tájékoztatás a rendőrségi körzeti megbízottak elérhetőségéről
A lakosság körében már jól ismert körzeti megbízottjaink elérhetőségét kívánjuk közzétenni, mivel
számtalan esetben kérik a segítségüket a község lakói.
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma: 0620 96 40 716
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma: 0620 40 46 797
Fogadóórát tartanak községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában a következő
időpontban: 10.00-11.00-ig, minden hónap második keddjén. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámokon pedig 0-24 órában elérhetők
sürgős esetekben.

Csákánydoroszló község Önkormányzata gratulál Kolosits Dánielnek, és további
sikeres versenyzést kíván.
Kolosits Dániel: Serdülő Országos Bajnokság (egyéni)
MEGYEI: 9. helyezés Helyszín: Szombathely
TERÜLETI: 7. helyezés Helyszín: Andráshida
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI DÖNTŐ: 12. helyezés (36-ból)
Helyszín: Herend
SERDÜLŐ ORSZÁGOS DÖNTŐ: 25. helyezés (32-ből)
Helyszín: Tatabánya
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik sikereim elérésében
támogattak.
Kolosits Dániel

Családi napközi információk

Dobja el a cigit – szakemberek segítenek a leszokásban!
Régóra dohányzik, néha már tapasztalja az egészségi problémákat,
fontolgatja, hogy le kéne szoknia? A körmendi Tüdőgondozóban a
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019 " Dohányzás leszokást támogató pontok
kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Vas megyében " pályázat
támogatásával 6 alkalomból álló csoportfoglalkozás keretében képzett
szakemberek segítenek megszabadulni a cigarettától.
Várják a jelentkezőket (elsősorban a 18-65 év közötti korosztályból) az
ingyenes foglalkozásokra, melyekre hat alkalommal, hetente egyszer a megbeszélt időpontban kerül sor.
Egy csoport kb.10-12 fős létszámú. Jelentkezni személyesen a tüdőgondozóban, vagy a 06-94-592-575
telefonszámon lehet.
Soha nem késő a dohányzást abbahagyni, az utolsó csikk elnyomása után már másnaptól érezhetők a
pozitív változások. Mint sok minden más, a leszokás is együtt könnyebb, éljen a lehetőséggel, tegyen egy
próbát, csak nyerhet!
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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.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben)
Mobil:30/9975533
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
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: 50,- Ft
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