ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Lomtalanítás
Csákánydoroszló Község Önkormányzata értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy a község közigazgatási területén
az éves lomtalanítás időpontja: 2016. október 15. ( szombat )
Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 730 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé
vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük:
• Lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz
•

Gumiabroncs, 90 cm átmérőig ( háztartásonként 8 db )

•

Üveget tartalmazó nyílászárók (ablakok, ajtók).

A figyelmüket felhívjuk, hogy a következő típusú hulladékok nem kerülnek elszállításra:
- építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
- nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi) - elektromos berendezések- faágak, fanyesedék - veszélyes
hulladék- autóbontási és egyéb bontási hulladékok - szelektív sárgazsákos gyűjtés során gyűjthető anyagok szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék.
A háztartásokban keletkező, nem megbontott elektronikai hulladékok átvételére a Polgármesteri
Hivatal udvarán biztosítunk lehetőséget, október 14 – én pénteken 9 - 13 óráig. A központi helyen
történő gyűjtéssel az elektronikai hulladékok roncsolását szeretnénk megelőzni.
Bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon állnak rendelkezésükre.

Tájékoztatás szociális tűzifaigénylésről:
Önkormányzatunk szeptemberben benyújtotta a Belügyminisztériumhoz a pályázatát tűzifa igénylésre.
Újságunk megjelenéséig még nem kaptunk értesítést arról, hogy milyen mennyiséggel támogatják
községünket. Várhatóan októberben születik döntés a támogatás mértékéről. Novemberi számunkban
tájékoztatást adunk arról, hogy kaptunk-e támogatást, illetve mekkora mennyiséget tudunk az igénylők
között szétosztani. Ezek ismeretében nyílik lehetőség az igénylőknek a hivatalban átvenni a kérelem
nyomtatványokat és azokat kitölteni. Most már látszik, hogy a támogatás elnyerése esetén november vége,
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december eleje között kerülhet sor a fa kiszállítására azon személyeknek, akik igénylésük alapján a
képviselő-testülettől támogatásban részesülnek.

Temetői vízcsapok
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október végén a temetői vízcsapok víztelenítését elvégezzük. addig is arra
kérjük a lakosságot, hogy a csapokat körültekintően kezeljék, és ne hagyják nyitva öntözés után. sajnos
többször előfordult, hogy reggel vették észre, hogy folyik a víz a csapnál. Ez több szempontból sem
kívánatos cselekedet.

Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj
Csákánydoroszló község Önkormányzat képviselő-testületének határozata szerint ismételten részt
veszünk a BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatásában.
Ehhez az Önkormányzat 500.000,- Ft támogatást biztosít a helyi pályázóknak.
Pályázóknak belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Pályázati kiírás "A" típusú - Felsőoktatási hallgatók számára 2016/2017 második és
2017/2018.első félévére vonatkozóan link
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/
"B" típusú - Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára link:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/
A pályázatok benyújtási határideje 2016. november 8. (kedd)
A pályázatot a Csákánydoroszlói Község Önkormányzatához kell benyújtani.

Horváth István
polgármester
ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 szeptember:
Születés: Horváth Ferenc és Domonkos Mirandolína fia Nimród
Fülöp Sándor és Farkas Andrea lánya Hanga
Házasságkötés: Horváth Gábor Miklós és Szénay Alexandra
Elhunytak: Lebics Ferenc Károly,
Dancsics Melinda (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 októberben:
Mindszenthava – İszhó – Magvetı hava
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
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 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 16.00-ig a mővelıdési házban.
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.
 „alkotó ház”: kedden 14.15-tıl 16.00-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. 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.
A foglakozást vezeti: Gombos Boglárka.
 JÓGA: kedden 17 órától 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
Egyéb programok, rendezvények októberben:
október 7.: szüreti mulatság az óvodában. Fellép a nyugdíjas bábcsoport.
október 8.: az ivánci szüreti rendezvényen fellép a nyugdíjas bábcsoport.
október 8.: 16 órakor ingyenes termék-show a mővelıdési házban.
október 15.: 18 órától borvacsora a közösségi házban. Szervezı civil szervezet.
október 20.: 19 óra, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban, Henrik Ibsen: Kísértetek.
október 21.: 17.30 koszorúzás a templomkertben, 18 óra ünnepi mősor a mővelıdési házban.
október 23.: 11 óra állófogadás a közösségi házban.

Varga Rita
mőv.ház vezetı

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus időszakára
A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a
társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. –
november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar
háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak
kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus
alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom
rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából
fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
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A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan
lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és
tabletek segítségével.
Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.
Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?
Magyarország területén 2016. október 10. és november 8. közötti időben a mintába került címeket
számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és az
azonosítószáma.
A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló
fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal
06-80-200-014
ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le!
További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
Kérjük, minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról!

Óvakodjunk a trükkös csalóktól!

A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy
törvénytelen úton pénzhez, értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak
kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket
elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt)
tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordulhat
viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de
FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre,
figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget
veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok,
járókelők) segítségét kérni.
Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel
beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a
valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.
A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd
miután bebocsátást nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.
Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
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Civil Szervezet

Szüreti felvonulás és mulatozás 2016
Szeptember 24-én tartottuk immár hagyományos szüreti rendezvényünket, rendhagyó módon. A
felvonuló menet a focipályától indult és oda is tért vissza. A három megállónál / Fehérék előtt Fő utca,
Mainzék előtt Kossuth utca, Májerék előtt Petőfi utcában / dobolás utána fantasztikus vendéglátásban
volt része a felvonuló közönségnek. Volt ott minden mi szem-szájnak ingere, valódi terülj, terülj
asztalkám! Hálás köszönet a szervezőknek, a vendéglátóknak!
Köszönjük azoknak akik Kolosits Martin és Veidinger Adrián részére adományoztak!
A felvonulás után a focipályán a gyerekeket Lufibohócok várták és arcfestés. Az utcák között
vetélkedőt szerveztünk. Nagy volt lelkesedés és igazán tüzes volt a hangulat, elvégre mindenki győzni
akart. Öt csapat állt a rajthoz. Ügyességi, gyorsasági megmérettetés után az eredmény a következő lett.
Holtversenyben első lett a Fő utca csapata – Kis utca csapata
2. helyezett: Körmendi zsibbadtak csapata
3.helyezett: „Brayer Beach” csapata
4.helyezett: Kossuth utca csapata
A győzteseknek és minden résztvevőnek gratulálunk a sportszerű versenyhez.
Köszönjük Farkas Bélának a tartalmas, szórakoztató, ötletes vetélkedők megszervezését
és lebonyolítását. Köszönjük a zsűritagoknak is a részvételt: Kozó Józsefnek, Sütőné Joó
Irénnek és Császár Józsefné Etának. A versengés után mindenkinek jól esett az ízletes, meleg gulyás,
amit Zsigovits Ibolya, Boldizsár Lászlóné Anna és Mártonné Gaál Gyöngyi készített az önkormányzat
által biztosított hozzávalókból.
Nagyon sok támogatója volt a rendezvényünknek, akiknek ezúton is köszönjük a nagylelkű
felajánlásokat!
Támogatóink, segítőink:
Csákánydoroszló Önkormányzat, Székely Tanya, Kocsi Csárda, Kati Bisztró, Pacsirta Csárda, Laci
Húsbolt, Pintér Ferenc, Ciklámen Presszó, Sütő Zsolt Tekéző, Nagy Attila Felső kocsma,
Csákánydoroszló ÁFÉSZ bolt, Horváth István, Csákányi Pékség, Bálint László, Farkas Béla, Komár
Zoltán, Szeifert István, Szeifert Gábor, Sipos Győző, Laskovits Péter, Zsigovits Zoltán, Lukács
Szabolcs, Lőrinczi Zoltán. Fehérné Anna családja és segítői, Mainz család és segítői, Májer család és
segítői. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához! Reméljük,
hogy sikerült a falu lakosságát megmozgatni és a falu apraja nagyja jól érezte magát!
Köszönettel a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület.

MXM Ismét Motocross Verseny CSÁKÁNYDOROSZLÓBAN
2016. OKTÓBER 8. (SZOMBAT)
Edzések 8.00-tól, Verseny kb 13-tól
A magyarok mellett osztrák,szlovén,szlovák,olasz versenyzők is indulnak.
A hazai kedvenc Zsigovits Norbert /magyar és német junior bajnok/ sajnos nem tud itt lenni,
mivel Ő Magyarországot képviseli a hat napos enduró versenyen Spanyolországban.
MOTOCROSS KUPA
HORVÁTH JENŐ EMLÉKVERSENY
2016. október 8. pénzdíjas verseny az
jubileuma alkalmából. A pénzdíj:
Ezzel a rendezvénnyel szeretnének
szombathelyi motocross OB egyik

ALPEN REISEN jóvoltából. A vasmegyei OB futam 25 éves
250 Euro a Pro Open kategória első helyezettjének.
megemlékezni Horváth Jenő - ről a 25 évvel ezelőtti
fő támogatójáról, vasmegye első motocross bajnokáról.
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Jenő bajnoki címét 1973-ban szerezte CZ-el a junior 250 kategóriában. Az aktív versenyzés után is a
sport közelében maradt szervezőként, támogatóként. Kivételes ember volt. Nem ismert lehetetlent,
bátran bizakodva nézett mindig a jövőbe. Az ő személyisége és szellemisége a mai motocrosshoz való
hozzáállást is nagyban meghatározza még a mai napig is és nagyon sajnáljuk, hogy már nem lehet itt
velünk!
Gueth Richard (Ricsi)

Velemi Gesztenyenapok,
2016. október 8-9 program Velem
Természetesen Őrség! – öko-kiállítás és vásár,
2016. október 22-23. program Őriszentpéter
Natúrpark ízei - Orsolya-napi Vásár Gasztronómiai Fesztivál,
2016. október 22-23. program Kőszeg
Szent Márton napi országos nagyvásár,
2016. november 05-06 program Szombathely
Forrás: http://www.utazzitthon.hu

A cipősdoboz újra akcióban
A szüreti felvonuláson és az azt követő vetélkedőn illetve buliban újra gyűjtést szerveztünk
Kolosits Martin és Veidinger Adrián részére. Közel 10 000 forint gyűlt össze. Köszönjük az
adományokat!
Október 8-án a csákánydoroszlói krosszpályán országos moto-cross verseny lesz. A
cipősdobozt oda is kivisszük és várjuk a további adományokat.
Martin egy heverőt kap az adományok segítségével, Adriánnak pedig a további
gyógykezelését támogatjuk.
Várkert takarítás
Október 22-én reggel 9-kor várjuk a Várkert utca végén a lelkes és segítőszándékú embereket
a csákánydoroszlói Várkert megtisztítására. Az előző évekhez hasonlóan összeszedjük a
szemetet. Támogatóink segítségével apró jutalmakat adunk a gyerekeknek és egy ebédre
meghívjuk a résztvevőket.
Farkas Béla
2016. októberétől a csákánydoroszlói Kockás Liliiom Családi Napközink új gondozó
nénije Benke Viktória csákánydoroszlói lakos.
3 gyermek édesanyja, reméljük, a családjukban jelen lévő szeretetteljes légkör a napköziben is
vele marad és örömmel végzi majd munkáját a kis apróságok között.
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Napközink továbbra is szeretettel várja az apróságokat, akár rendszeres jelleggel, akár
időszakos felügyelet formájában.
Információ, jelentkezés: Bakóné Vikica, 06-70/459-0508.
Takács Andrea Mária ügyvezető
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft

HÁZIAS JELLEGŰ SÜTEMÉNYEK ÉS TORTÁK
Megújult választékkel várjuk kedves
vendégeinket a Ciklámen Eszpresszóban.
Kiegészültünk egy cukrászműhellyel és
helyben sütjük a házias jellegű
süteményeket és tortákat a hét minden
napján. megrendeléseket felveszünk
süteményre és tortára. Szeretettel várjuk
régi és leendő vendégeinket.
Tisztelettel: Nagy Lászlóné Vasút u. 70/B. Tel: 0630 478 63 25.
ALMAVÁSÁR
Értesítem Tisztelt Vásárlóimat, hogy november 04.-05.-én alma vásárt rendezünk a
csákánydoroszlói zöldségboltban. Fajták: Golden, Jonagored, Navvajó, Idared, Brébörn
Egységár: 10 kg felett 180 Ft
Bálint László
„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,
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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,
Gravírozás, Nyomtatás. Csákánydoroszló, Fő út 61.
Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481, ajandekbazis@gmail.com.
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16

évfordulóra.

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.
1994-es évjáratú 2107-es bordó Lada friss műszakival, sok tartozékkal eladó. érdeklődni a
következő telefonszámon lehet: 0630 332 09 73.
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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