ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás szociális tűzifa igénylésről
Előző számunkban írtunk az igénylési lehetőségekről. A Minisztérium október végén döntött a
támogatás mértékéről. Községünk esetében a támogatás 51 m3 Ez a mennyiség az igénylők
számától függően személyenként 1-2 m3 lehet.
Ennek ismeretében tájékoztatjuk az igénylőket a következőkről:
Az igényléshez a hivatalban kell nyomtatványt kérni és azt értelemszerűen kitöltve vissza kell hozni
a hivatalba legkésőbb 2016. november 18. (péntek) 13.00 óráig.
A hivatalban az összesítések elvégzése után a képviselő testület fog dönteni a kérelmezők
támogatásának mértékéről.
Azok a személyek, akik támogatásban részesülnek, erről határozatot kapnak és értesítést a fa
kiszállításának várható időpontjáról, ami várhatóan december 17-ig megtörténik.
A minisztérium által adott támogatáshoz önkormányzatunk önerőt vállalt és vállalta a kiszállítási
költséget is. Az előző évekhez hasonlóan a támogatott személynek sem a fáért, sem a fuvarért
fizetni nem kell, csak a fa átvételét aláírásával kell igazolni.
Többen kérdezték, hogy miért nem kapnak MÜLLEX-es csekket?
Korábban már tájékoztatást adtunk újságunkban arról, hogy a szilárd háztartási hulladék szállítás
díjfizetése változni fog. Még mindig nem kaptak számlát és csekket a lakók, amit sokan
kifogásolnak.
Itt ismételten közzétesszük ennek okát, korábbi cikkünket újra közzétéve.
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
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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.
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti
Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18 és 55 év közötti, érettségi vizsgával
rendelkező, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok
jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A
résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén –
sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12.
hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész - szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász
Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény: a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér, a
vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó
220 300 Ft/hó alapilletmény + pótlékok, + teljesítményjuttatás.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a
rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.
Érdeklődni a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Toborzó Csoportjának vezetőjétől, Varga Dóra r.
főhadnagytól a 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C. sz. alatt személyesen, vagy az alábbi
elérhetőségeken:
• 06-94/521-011, 15-21-es mellék, +36-20/449-4265,
• humszolg.vasmrfk@vas.police.hu, vargad@vas.police.hu.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 október:
Születés: Meszes Adrienn és Keszei Tamás lánya Keszei Regina
Pfneiszli Viktória és Luka Endre fia Luka Martin
Pintér Hedvig és Dékány Krisztián fia Dékány Lénárd
Házasságkötés: Elhunytak: Takács Lajosné, Fejér Balázs Győző, Szabó József,
Páci Gábor, Velő Zoltán

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
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Művelődési ház
A mővelıdési ház programjai novemberben:
SZENT ANDRÁS HAVA – İSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 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 novemberben:
 november 4.: 18 órakor győlés a mővelıdési ház kistermében.
 november 5.: családi rendezvény a közösségi házban.
 november 9.: 11 órakor elıadás az internet veszélyeirıl általános iskolásoknak a
könyvtárban.
 november 12.: 14 órától Idısek napi rendezvény a közösségi házban.
 november 19.: 10 órától a közösségi ház takarítása, 14 órától civiles közgyőlés.
 november 19.: pálinka est a közösségi házban.
 november 22.: Bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Francis Veber:
Balfácánt vacsorára címő vígjátékát nézzük meg. Indulás 17.30-kor a
benzinkúttól, felszállás a szokásos helyeken.
 november 24.: Bérletes színházlátogatás Szombathelyre. Shakespeare:Ahogy
tetszik címő vígjátékát nézzük meg.
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 november 26.: 10 órától 17 óráig „alkotó ház” kicsiknek és nagyoknak,
gyerekeknek és lelkes anyukáknak a kultúrházban. Délutáni teázással,
beszélgetéssel. Teasüteményt szívesen fogadunk!
 november 27.: családi rendezvény a közösségi házban.
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Teke hírek
A bajnokság kezdete előtt jubileumi ünnepséget tartottunk, hiszen 20 éve működik
tekecsapatunk, ekkor indultunk először a megyei bajnokságban. Megemlékeztünk elődeinkről,
akik az induláskor csapatunk tagjai voltak, eddigi eredményeinkről és a jövőről is beszéltünk.
Csapatunk nagyon szép fejlődésen ment át, amatőr szinten első csapatunk a legmagasabb
osztály felé kacsintgat, és nagyon jó ifjúság nevelő tevékenység folyik nálunk. NB I-es
csapatunk ifi csapatában 5 míg az utánpótlás csapatunkban 6 fiatal tekézik rendszeresen.
Abban, hogy tudunk működni ebben nagy szerepe van az Önkormányzat által kapott
segítségnek illetve a sportolók odaadó munkájának valamint szponzorainknak.
Jövő évtől egyesületünk már jogosult lesz az adó 1% igényléséhez, kérjük aki tudja részünkre
címezze meg adóbevalláskor.
A helyi tömegsport szintű kisbajnokság szép számú tekét szeretőnek ad sportolási lehetőséget.
Sportágunk már kinőtte a Joó Kálmán által épített 2 sávos pályát, de egyenlőre csak álom,
hogy 4 sávos pályán tudjunk itthon sportolni. Nem kis gond Szentgotthárdra járni edzeni,
játszani nem beszélve a jelentős anyagi teherről.
Szeptember elején elkezdődtek a bajnokságok, az NB I-es csapat nagyon jól indult, 6
meccsből öt győzelemmel és egy döntetlennel jelenleg a tabella 1. helyén áll2 ponttal
megelőzve a második Herenddel. NB III-as csapatunk az 5. helyen van 3 győzelem, egy
döntetlen és 2 vereséggel. Szenior és ifjúsági korosztályos játékosaink egyéni bajnokságokon
indultak, mindegyikük a megyei selejtezőről a területi versenyre jutott, az országos
megmérettetés decemberben lesz.
Csapatainkról friss híreket, programunkat és eredményeinket meg lehet találni honlapunkon,
az alábbi linken: https://sites.google.com/site/csakanydoroszloite/

Csapataink eredményei:
NB I. CSAPAT
Csákánydoroszló – Pápa
6-2
Szentgotthárd - Csákánydoroszló
4-4
Csákánydoroszló – LAUF-B TK Zeg.
5-3
Péti MTE - Csákánydoroszló
1-7
Csákánydoroszló – Arborétum Herény 6-2
Zalaszentgrót - Csákánydoroszló
1-7
NB III. CSAPAT
Csákánydoroszló – Vonyarcvashegy
7-1
Rum - Csákánydoroszló
7-1
Csákánydoroszló - Perenye
7-1
Gellénháza – Csákánydoroszló
4-4
Csákánydoroszló – Pecöl
7-1
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6-2
5-3

Musits József
ADVENTI KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN
2016.december 10.

Program.
1. Gödöllői Királyi Kastély megtekintése.

Magyarország egyik legnagyobb és legimpozánsabb barokk kastélya is
ünneplőt ölt az adventi időszakban. Számos programmal várja vendégeit. A
csoport a kastélyt járja be helyi vezetéssel.
2. Magyar Állami Operaház meglátogatása.
Az Operaház Európa egyik legszebb Operaháza, Budapest jelentős 19.
századi épülete. Gazdag díszítése, káprázatos színvilága, pompája
felejthetetlen élményt nyújt.
3. Karácsonyi vásár a Vörösmarty téren és a Szent István téren, a Bazilika előtt.
Kulináris élmények, kulturális műsorok, zsűrizett kézműves portékák, ádventi
koszorú, óriási karácsonyfa, fények, ádventi díszbe öltözött üzletek,
ínycsiklandó ételek, forralt bor, meleg tea várja az érdeklődőket. Az ünnepi
hangulat garantált.
Befejezésként a buszos városnézés során megcsodálhatjuk még a város
fényeit, a gyönyörűen feldíszített utcákat, épületeket.
A Budapesti Karácsonyi Vásár méltón került be Európa tíz legszebb vására
közé.
Belépők: 3500ft / felnőtt,
1750ft / diák és nyugdíjas (62 év felett,
igazolványok kellenek)
Busz és tárlatvezetés költsége: 6500ft
Jelentkezés: Sipos Éva 30 / 288 2104, 94 / 442-143

Vas megyei Gyermekvédelmi Központ tájékoztatása
2016. november 23-án Szombathelyen a nevelőszülőzést népszerűsítő programot,
előadásokat szervezünk. Ezzel szeretnénk elérni, hogy minél több gyermek
családban nőhessen fel, ha a vér szerinti családjából ki is kellett emelni., s
gyermekvédelmi gondoskodás alá (állami gondozásba) kellett helyezni. Erre a
törvény is kötelez bennünket, hogy a 12 éven aluli kiskorúak ne gyermekotthonokban
nőjenek fel.
Vas
megyei
Gyermekvédelmi
Központ
Szentgotthárd Információ: Tel.: 0670-4365-970

Nevelőszülői

Tanácsadója
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Programok a környező településeken.
2016. november 19.
Katus Attila Roadshow
Körmend, Városi Sportcsarnok
Katus Attila, hatszoros világ- és kétszeres Európa aerobic bajnokkal 60 perc Best
Body aerobic, 30 perc Életmód tanácsadás.
KATUSBODY, KATUSFOOD kiállítás!
2016. november 26.
Advent 1.
Körmend, Szabadság tér
Ünnepváró programok a város központjában.
Óriás Adventi Kalendárium nyitogatás, a Szabadság-téren kinyit az Élet utcája.
2016. november 27-től
Karácsonyváró
Vasvár, Főtér
Minden adventi vasárnapon kulturális programmal és gasztronómiai meglepetéssel
várják a városi és a civil szervezetek a vendégeket.
2016. november 11. és november 25.
Vacsoraestek a Csodaszarvas Tájparkban
Rábahídvég - Csodaszarvas Tájpark, péntek esténként 19 órától
November 11. : Libanap
November 25. : Szárnyasok a Tájpark gazdaságából
Márton napi túra- A Lugos völgy természeti értékei
Kondorfa,
2016.11.12 10 óra
Szervezett túra, természetismereti program
Találkozási hely: Kondorfa Táv: 5 km Túravezetési díj: felnőtt: 950 Ft/fő diák,
nyugdíjas: 650 Ft/fő Információ: tel.: +36 94 548 034 email:
tourinform.orseg@gmail.com
Infromáció: tel.: +36 94 548 034 email: tourinform.orseg@gmail.com
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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.
„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,
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.
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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.

Két személyes ágy matraccal, ágyráccsal és levehető matrachuzattal,
számítógépasztal, mobil asztal, 5 db alufelni Mazda 626-ra 5 lyukú eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 20 / 993 7396.

Sarok

NAVON (M-490) GPS eladó, magyar nyelvű menüvel. Idén lett frissítve, 46 európai térképet
tartalmaz. Érdeklődni a következő számon lehet: 30 / 357 6378

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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