ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Többen kérdezték, hogy lehet-e igényelni ingyenes tűzifát?
Tájékoztatásul elmondjuk, hogy mi ennek a lehetőségnek a feltétele, és hogyan mehet az igénylés.
Az elmúlt években a Belügyminisztérium biztosított lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok
igényelhetnek a rászorulók részére ingyenes tűzifát. minden évben éltünk a lehetőséggel és
benyújtottuk pályázatunkat. Azt, hogy erre idén is lesz-e lehetőség azt még nem tudjuk.
Az önkormányzat ha élhet a lehetőséggel, akkor az leghamarabb október hónapban történhet meg.
Ha támogatásban részesítenek bennünket, akkor újságunkban azt közzétesszük és kérjük a
rászorulókat, hogy 2 héten belül jelezzék igényüket a hivatalban kérhető nyomtatványon. A
jelentkezési határidő lejárta után néhány napon belül a képviselő-testület dönt arról, hogy kik és
milyen mennyiségben kaphatnak fát. Ezután a fa kiszállítása mielőbb megtörténik az igénylő
házához szállítva. Ez várhatóan december első felében valósulhat meg. Természetesen sem a fáért
és sem a fuvarért nem kell fizetni a támogatott személynek.
Sajnos az igények mindig nagyobbak, mint amennyi fát kap az önkormányzat. Szeretnénk egy
személynek legalább 1-2 m3 fát biztosítani, de általában csak 1 m3 mennyiség jöhet szóba, mivel az
igénylők száma mindig több szokott lenni, mint amennyi a fa mennyisége. Ilyenkor a testület
megpróbálja a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezőket támogatásban részesíteni.

Szelektív hulladékgyűjtésről
Községünkben három helyen található szelektív
gyűjtősziget, annak érdekében, hogy a helyi lakosság
ott elhelyezhesse – válogatottan – a keletkezett
hulladékot és azt ne a kukájában foglalja a helyet.
Sajnos ezek a szigetek rendszeresen szemétdombbá
változtatják a község 3 pontját. Többek elmondása
szerint más településekről is szállítanak ide
hulladékot, de a helyiek is zsákokban elhelyezik ott
a vegyes hulladékaikat, mely a falevéltől kezdve sok
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oda nem illő anyagot tartalmaz. Nem beszélve arról, hogy ezeket a
zsákokat önkormányzatunknak kell összegyűjteni és elszállíttatni. A
jövőben nem kívánjuk működtetni a szigeteket, ha ezek az állapotok
nem szűnnek meg, tekintettel arra is, hogy ezek elszállítása havi 30 – 40
ezer Ft-ba kerül. Éves szinten közel félmillió Ft.
A mellékelt képen pedig látszik, hogy a szelektív gyűjtésre ingyen
kapható zsákokat is helyeznek el, ahelyett, hogy azt a havonta
elhelyeznék az ingatlan előtt ingyenes elszállításra.
Szeretnénk, ha környezetünk tiszta és rendezett lenne, ezért ismételten
elmondom, hogy meg fogjuk szüntetni a gyűjtőket, ha továbbra sem
rendeltetésszerűen lesznek használva.

Egyéb tájékoztatás, a lakosság köréből érkezett észrevételek alapján:
Többen jelezték, hogy a járdán haladva több ingatlan előtt a kerítésen átnyúló növények
akadályozzák a közlekedést és néha balesetveszélyesek. Kérjük, a közterületre kinyúló
növényzeteket levágni szíveskedjenek.
Sokan nem tartják be a tűzgyújtással kapcsolatos rendeletünket, mely szerint csak hétfőn és
pénteken lehet nyílt téren égetni! Sokan nem veszik ezt komolyan, de ne lepődjön meg senki, ha a
katasztrófavédelem fogja eloltani a tüzet. Nem vonatkozik az „égetés” arra, ha valaki bográcsban
kíván főzni az udvaron.
Rendeletünk értelmében a vasárnapi fűnyírást és fűrészelést benzinüzemű gépekkel a
környezetünkben lakók érdekében kérjük, mellőzzék.
Előző számunkba írtuk, de megismételjük, hátha nem olvasták:
Kommunális szilárd hulladékszállításról néhány információ:
Áprilisban kezdte meg működését a NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ
ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt. Budapest 1011 Budapest, Iskola utca 13. ( röviden: NHKV Zrt.
Honlapjukon bővebb tájékoztatás olvasható: nhkv.hu )
Mint eddig is, várhatóan a jövőben is a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft szállítja el a szilárd
hulladékot községünkből. Ha ez a későbbiekben változna, akkor arról a lakosságot azonnal
tájékoztatni fogjuk. A hulladékszállító cég kiválasztása a jövőben nem lesz önkormányzati hatáskör.
A lakosságot érintő változás az, hogy nem a Müllextől fogja kapni a számlát és a csekket, hanem az
újonnan megalakult Zrt - től. Ezért senki ne lepődjön meg, ha nem kap „Müllexes csekket”, hanem
számára ismeretlen cégtől kap számlát. Fel kell készülni arra, hogy az első számlák késve érkeznek,
de így több hónapi számla is jöhet egyszerre. Ha valaki eddig átutalással, vagy csoportos beszedési
megbízással fizetett, akkor ügyeljen a szükséges adatok megváltoztatására.
Horváth István
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 július:
Születés: Kardos Péter és Kardosné Horváth Melinda fia: Zalán
Házasságkötés: Elhunytak:

Szanyi József, Dankovics Ferencné
Murányi Ilona (szociális otthon lakója)

Figyelem! Az orvosi ügyelet telefonszáma 2016. április 1-től megváltozott. Ezek
után, ha valaki az orvosi ügyeletet szeretné hívni a következő számon tudja:
0694/311-100

Művelődési ház

A mővelıdési ház programjai szeptemberben:
Szent Mihály hava, İszelı, Földanya Hava
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbáinak idıpontja egyeztetés alatt, kezdés szeptember 12-tıl.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.30-ig a kultúrházban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
mővelıdési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 aerobick Enikıvel: táncos fitness gyerekeknek. Idıpont még egyeztetés alatt ,
de valószínőleg pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 ZUMBA – kedden 18.30-tól 19.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozásokat vezeti: Lukács Melinda.
 KÖTÉLUGRÓ csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a közösségi házban.
Az edzések a szeptemberi iskolakezdéssel indulnak. A foglakozást vezeti:
Gombos Diána.
 JÓGA: elsı foglalkozás szeptember 2. 18.30. közösségi ház. A foglalkozást
vezeti: Károlyi Fanni.
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 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében
Egyéb programok, rendezvények szeptemberben:
 szeptember 12. hétfı: 17 órától a mővelıdési ház nagytermében TOBORZÁS.
 szeptember 16. péntek: a plébános úr tart győlést a közösségi házban 18 órától.
 szeptember 24. szombat: szüreti felvonulás és vigasság a falu utcáin és a
focipályán a civil szervezet szervezésében. A program 14 órakor kezdıdik.
Indul az újabb színházi évad Zalaegerszegen. A hagyományokhoz híven, kedden este
indulunk színházba. A Hetényi Pál bérlet keretében 9400 Ft-os áron 6 elıadást láthat a
közönség a 2016-17-es évadban.
 Francis Veber: Balfácánt vacsorára – vígjáték
 Dés – Geszti – Békés: A dzsungel könyve – musical
 Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét – színmő
 Eisemann – Szilágyi: Én és a kisöcsém – operett bohózat
 Molnár Ferenc: Liliom – legenda
 Agatha Christie: És már semmi sem avagy Tíz kicsi néger – krimi
Utazási költség 1100Ft/fı/elıadás, melyet két részletben szedek be.
Kérek minden bérlettulajdonost, hogy bérlethosszabbítási szándékát minél elıbb
jelezze felém személyesen vagy telefonon a következı számon:06706113840.
Természetesen újabb jelentkezıket is szívesen látunk a csapatban! Az évadhoz
mindenkinek jó szórakozást kívánok!
Szombathelyi színházi évad ıszi elıadásaira a bérleteket már augusztus 19-ig ki
kellett fizetni. A csütörtök esti, Rádai bérlet ára 9500,-Ft.
 Henrik Ibsen: Kísértetek – dráma
 Shakespeaere: Ahogy tetszik – vígjáték
 Roberto Cossa: A dédi –komédia
 Bakonyi – Szirmai: Mágnás Miska – operett
Minden kedves színházlátogatónak jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kívánok!
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Tűzoltó Egyesület
TAGTOBORZÁS A TŰZOLTÓ EGYESÜLETNÉL!
A csákánydoroszlói Tűzoltó Egyesület várja az egyesülethez jövőben csatlakozni
kívánó fiatalokat! Ha kedvet érzel hozzá és csatlakozni szeretnél, keresd az
egyesület elnökét Dénes Miklóst a további információkért személyesen vagy a
0630 / 693 52 25-ös telefonszámon.
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Civil Szervezet

Szüreti Mulatság
Csákánydoroszló
2016.Szeptember 24.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, rokonait és ismerıseit szüreti
rendezvényünkre.

Tervezett programok:
14 órától jelmezes szüreti felvonulás a falu utcáin.
Útvonal: Focipálya, Gyümölcsös utca, Telek utca, Fı utca (Fehérék
elıtt megálló), Várkert utca, Kossuth utca (közepén megálló), Vasút
utca, József Attila utca, Körmendi utca, Petıfi Sándor utca (középen
megálló), Doroszlói utca, Körmendi utca, Vasút utca, Fı utca, Focipálya.
A megállóknál „kidobolás” és vendéglátás.
A felajánlásokat, bort, harapnivalót hálásan köszönjük!

Felvonulás után a focipályánál:
- Gyerekeknek arcfestés
- Ügyességi versenyek, falu utcáinak versenye
Közös éneklés, mulatozás, beszélgetés!

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
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2016. szeptemberében óvodás korú lett a Kockás Liliom Családi Napközi!
Köszönjük a szülők bizalmát, minden korábbi és jelenlegi munkatársunk odaadó
munkáját, a gyerekek irányába tanúsított szeretetteljes magatartását!
A további munkához üzemeltetőnk, a Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.
munkatársat keres.
Információ: Bakóné dr. Cz. Viktória 06-70/459-0508

Hegyháti Teljesítménytúrák
2016. szeptember 10.
Vasvár (Kistérségben a túra útvonala)
A Vasvári Természetjáró Sportegyesület gyalogos teljesítmény túrát szervez a VasiHegyháton.
Gyalogos teljesítménytúrák 10, 20, 30, 50 km-es távon kerülnek megrendezésre.
Díjazás: emléklap. kitőzı
Információk: Vasvári Természetjáró Sportegyesület, Kiss Gábor
tel.: 0630/334-6300 e-mail: vasvaritse@gmail.com

Mária nevenapi búcsú
2016. szeptember 11.
Vasvár, Domonkos templom
Szombaton este gyertyás körmenet és szentmise a szentkúti
kápolnánál, másnap búcsú.
Információk: Plébániahivatal
tel.: 0694/370-142

Terepfutás a Hegypásztorok földjén
2016. szeptember 17.
Oszkó
További információk
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Hegypásztor kör facebook oldala

Forrás: http://www.vasihegyhatrabamente.hu/Esemenynaptar/Terepfutas_a_Hegypasztorok_foldjen_.html

A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. csákánydoroszlói telephelyén működő
Kockás Liliom Családi Napközijébe munkatársat keres.
Információ: Bakóné dr. Cz. Viktória 06-70/459-0508
„A legszebb szín a világon az, amelytől szépnek érzed magad.” Szandi
kézápolás és műkörömépítés Csákánydoroszló, Felszabadulás u. 2/4.
Bejelentkezés: (70) 550 2070

Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással,
kiegészítő szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen
időpontot. Hívjon: 0630 / 689 85 82 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász,
Csákánydoroszló, Szabadság u. 15. Nyitva tartás péntek, szombat.
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
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.
Egyedi ajándékok gyártása , tervezése, személyre
szabása.
Pólók, Kulcstartók, Fényképes ajándékok, Névnapra,
születésnapra, évfordulóra. Gravírozás, Nyomtatás.
Csákánydoroszló, Fő út 61.
Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481, ajandekbazis@gmail.com.
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16
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ÜGYVÉDI IRODA Körmend Dr. Sütő Zoltán ügyvéd
Iroda: Körmend, Szabadság tér 12. Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel,
Polgári és büntető peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés szerint Elérhetőségek: Mobil:
30/9975533, Telefon: 94/394-078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
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
Ruhajavítás, nadrág felvarrás, zipzárvarrás, ezenkívül gombok,
kötőfonalak, tűk, cérnák és más kiegészítők is kaphatók. Körmend,
Bástya utca 8. – a munkaruházat mellett közvetlenül!!! Zancsics Gáborné
0620/5933493

Családi ház eladó! Összkomfortos, tehermentes, felújított összközműves telken. Fűtés gáz,és vegyes kazán. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0694 / 442 064.

Építési telek eladó a Kossuth Lajos utcában! Új kimérésű, 751 m2, 30% beépítési
lehetőséggel. Közmű az utcában. Irányár: 1,7 millió Ft (alkuképes) Tel: 0630 575 04 73.
Eladó 8 darab Ford 106-os osztókörű felni, 175 x 65 R14-es gumival szerelve.
A gumik a következők: 2 db Good Year 175/65 R14 M+S, 2 db Michaelin 175/65 R14 R+V,
4db Sportiva 175/65 R14 téli gumi.
A gumik használtak, de 3.8-4 mm-es mélységűek. Ára : 2000 Ft/db(gumival együtt) csak 4-4
darab vagy egyben 8 darab eladó. Érdeklődni:0630/9223613
Használt vasalógép Csákánydoroszlóban 10.000,- Ft-ért, használt íróasztal 2.000,- Ft-ért
eladók. Házhozszállítás 10 km-en belül megoldható. Tel: 30 / 6500 446
4 kiscica pedig ingyen elvihető saját fuvarral.

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.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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