ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Képviselı-testületünk augusztusban a nagy nyári forróság ellenére is dolgozott és 2
testületi-ülést tartott, ahol elfogadták a Polgármester úr beszámolóját a két ülés között
elvégzett munkájáról. Szó volt többek között arról, hogy
- a Püspökség és a képviselı-testület hozzájárulásával folytatódhat a temetıi utak és
járdák felújításának munkálatai. Ezt az önkormányzat saját erıbıl fogja finanszírozni, így
azok a területek is felújításra kerülnek, amelyek az egyház tulajdonában vannak.
- Képviselı-testületi határozatot hoztak a Körmendi és a Vasút utca járdáinak üzemeltetési
vállalásáról. Az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülésével lenne lehetıségünk
arra, hogy a közeljövıben pályázati forrás segítségével felújítsuk a járdákat.
- Ismét kiírásra került a szociális tőzifa iránti igénylés lehetısége az 5000 fı lélekszám
alatti települések részére. Ebben az évben is éltünk a pályázat benyújtásának
lehetıségével, a pozitív elbírálás esetén, informálni fogjuk a lakosságot.
- Csaba József utcai telkek kialakítása céljából az önkormányzat kérelmet nyújtott be az
erdészet felé, ahol az erdıterület termelésbıl való kivonását kérte. A településrendezési
tervvel
összhangban,
az
engedélyt
megkaptuk,
így
képviselı-testületünk
hozzájárulásával, önkormányzatunk megrendelte a villamoshálózat kiépítését is.
Önkormányzatunk értesítést kapott két pályázatunk elutasításáról:
- Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás keretein
belül szerettük volna az egészségházat felújítani. (tetıt és nyílászárókat cserélni és külsı
szigetelést elhelyezni) Az elutasítás indokaként szerepel, hogy a projekt keretében
szolgálati lakás nem valósul meg. A fejlesztéssel érintett szolgáltató nem mőködik együtt
más szakterületekkel vagy egészségfejlesztési irodával. Ezen kívül még volt kifogás,
amivel nem értünk egyet.
- „A foglalkoztatás és az életminıség javítása családbarát, munkába állást segítı
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címő pályázati felhívás segítségével lett
volna lehetıségünk bölcsıde mőködtetésére községünk területén. Támogatási
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kérelmünket elutasították, mivel a térségközpont Körmend városában mőködı, már
meglévı bölcsıde kapacitás többlettel rendelkezik, a település részérıl felmerült igényeket
képes teljesíteni. A tervezett intézmény fenntarthatósága ezért kockázatot jelent.
A két elutasított pályázattal kapcsolatosan a következı megjegyzéseim lennének, amit a
lakossággal is meg kívánok osztani:
2014 ıszétıl közel 30 pályázatot nyújtott be az önkormányzat kisebb- nagyobb összegekre
pályázva, melyek között néhány egyesület által beadott is volt, de az önkormányzat
valamilyen formában kapcsolódott hozzá, vagy önerıvállalással, vagy a projekt
összeállításában. Minden pályázati elıkészítés anyagi áldozatokkal jár (pályázatíró,
tervezés, kötelezıen szakértık megbízása stb.) Nyertes pályázat esetén az elıkészítés
költségei nagyrészt elszámolhatók a pályázatban, így visszatérülnek. Nyeretlen
pályázatok esetén az elıkészítés költségei kidobott pénzek. Az egészségház felújítási
pályázat és a bölcsıdeépítési pályázathoz az „ablakon kidobott” összeg több mint 2 millió
Ft. Érthetetlen számomra, hogy a bölcsıdék építését több okból szorgalmazza a kormány,
de mégsem támogatja. A nevezett 2 pályázatra kidobott pénzt inkább használtuk volna fel
értelmes dologra, ami nagyon sok minden lehetne. Felhasználhattuk volna épületek
felújítására, beiskolázási támogatásra, nyugdíjasok támogatására, vagy még hosszan
sorolhatnám.
Köszönjük a lakosság nevében:
A doroszlói játszótéren és az utcán elhelyezett padok elkészítéséért köszönetet mondunk a
Csákánydoroszlói Önkormányzat nevében Horváth Györgynek és Miháczi Lászlónak.
Továbbá köszönjük a környéken lakóknak, hogy rendben tartják az említett területeket!
Horváth István
polgármester

LOMTALANÍTÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot a község
közigazgatási területén az éves lomtalanítás idıpontja:

2017. szeptember 30. ( szombat )
Kérjük, hogy a fenti idıpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegesség
vált tárgyakat szállítójármővel megközelíthetı közterületre helyezzék ki.
Lomtalanítás során a méretüknél fogva győjtıedényekben nem elhelyezhetı hulladékok
győjtését végezzük:
•

Bútor, ágybetét, matrac, szınyeg, egyéb berendezési tárgyak, eszközök

•

Gumiabroncs, 90 cm átmérıig ( háztartásonként legfeljebb 8 db )

Szeptember 29 – én pénteken 8 -18 óráig a háztartásokban keletkezı, nem megbontott
elektronikai hulladékok átvételére, a Polgármesteri Hivatal udvarán biztosítunk
lehetıséget. A központi helyen történı győjtéssel az elektronikai hulladékok roncsolását
szeretnénk megelızni.
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a következı típusú hulladékok kirakását kérjük
mellızni:
- építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb)
- nagy mérető gumiabroncs (pl. traktorgumi)
- elektromos berendezések
- faágak, fanyesedék
- veszélyes hulladék
- autóbontási és egyéb bontási hulladékok
- szelektív sárgazsákos győjtés során győjthetı anyagok
- szabványos edényzetben is elhelyezhetı hulladék.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező felsőfokú
(egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan tanulmányokat folytató
magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal való
kitöltése. A pályázati űrlap 2017. augusztus 31-től beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Csákánydoroszlói
Kirendeltségén,
(Csákánydoroszló
Fő
u.
39.
),
vagy
http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati űrlap
tartalmazza. A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2017. szeptember 30.

Horváth István
polgármester
ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 AUGUSZTUS:
Születés:
Nyári Ferenc és Németh Veronika fia: Zalán
Házasságkötés: Elhunytak:
Németh Jánosné József Attila utcai lakos
Cikutasz Andonisz, Schrőder Zsuzsanna, Berliner
József (szoc. otthon lakói)

Csákányi Sportegyesület hírei

Nyertes pályázat: Csákányi Sportegyesület a Csákánydoroszló Község
Önkormányzat támogatásával nyújtott be pályázatot a sportöltözı külsı
homlokzatának teljes felújítására a tetı cseréjére, és az épület energetikai
korszerősítésére. A felújítás fedezetét a VP-9-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás
„Településképet meghatározó épületek külsı rekonstrukciója, energetikai
korszerősítése” címő pályázattal és a önkormányzat által finanszírozott 15 %
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önrésszel kívánjuk megvalósítani. Az elıkészületi munkák
megkezdıdtek. A pályázat kifizetése utófinanszírozott, ami
annyit jelent, hogy az elvégzett munka után kapjuk meg a
pályázott összeget, így a kivitelezés 3 szakaszban fog
történni. Elsı szakaszban a tetı cseréje, a második
szakaszban az épület külsı szigetelése, a harmadik
szakaszban a főtés korszerősítése kerül megújításra. A
befejezés 2018. májusára várható.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni Sipos Éva tanárnőnek és Molnár Lajos bácsinak, a sok
fáradozást és türelmet, amivel hozzásegítettek minket az Értéktár Vetélkedőn elért
eredményünkhöz! Köszönjük, hogy megjutalmaztak bennünket egy felejthetetlen
kirándulással Erdélyben! Köszönjük a törődést, a gondoskodást, az egy életre szóló
szép élményeket és emlékeket!
Mindig szeretettel gondolunk rájuk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Bauer Rebeka, Fálmann Dániel, Herczeg Emese, Szántó Dóra ( 2017.08.20.)

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

szeptemberben:

Szent Mihály hava, İszelı, Földanya Hava
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái: még szervezés alatt, szeptember közepétıl
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 16.00-ig a mővelıdési házban.
felnıttek: szerdán vagy csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési
házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.00-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.
 Kötélugró csapat: szervezés alatt, kezdés szeptember közepétıl. Edzés
csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési házban. A foglakozást vezeti:
Gombos Boglárka.
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 Jóga: kedden 16.45-tıl 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 Zumba ÚJRA!: kedden 18.30-tól 19.30-ig a mővelıdési házban. A foglakozást
vezeti: szervezés alatt
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében.
Egyéb programok, rendezvények szeptemberben:
 9-én a nyugdíjas klub szervezésében a badacsonyi szüretre kirándulnak, busszal.
 25-én ıszi sütögetés az udvaron, a nyugdíjas klub szervezése.
 30-án szüreti felvonulás a civilek szervezésében.

Ismét indul a színházi évad Zalaegerszegen és Szombathelyen.
Bérletes elıadások - 2017/2018 Szombathely
İSZI BÉRLET
Szép Ernı: Vılegény - színmő - éppen a háború elıtt, Pesten, ráadásul három
felvonásban
Mihail Ugarov: Oblom-off - színmő két részben
I. A. Goncsarov Oblomov címő regényének motívumai alapján
Georges Feydeau: Kis hölgy a Maximból - bohózat
Yasmina Reza: Mővészet – komédia
A szombathelyi Ráday ıszi bérlet ára 9700,-Ft, utazás egyénileg.
Bérletes elıadások - 2017/2018 Zalaegerszeg
Ray Cooney: CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG vígjáték
Tim Rice - Andrew Lloyd Webber : EVITA musical
Mikszáth Kálmán: SZENT PÉTER ESERNYİJE vígjáték
Székely János: CALIGULA HELYTARTÓJA dráma
Arthur Miller: AZ ÜGYNÖK HALÁLA dráma
Déry Tibor - Pós Sándor - Presser Gábor - Adamis Anna : KÉPZELT
RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL musical
A keddi Hetényi, középiskolás bérlet ára 9.900,- Ft, az utaz ási költség
1500,-Ft/alkalom, amely változhat.
A korábbi helyeket tartják nekünk, a lemondást jelezni kell. Jelentkez ni
szeptember 30-ig lehet az alábbi telefonsz ámon. Kérek mindenkit, hog y
idıben jelezzen felém.
Varga Rita
06706113840

Kockás Liliom családi napközi hírei
Család bölcsıde információk
„Ahhoz, hogy egy gyermeket felneveljünk, egy egész falu kell”
Kassai Lajos
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„A parasztok még tudták, hogy kell embert nevelni. Józan ésszel, gyakorlatiassággal,
tisztességgel, szeretettel életrevaló, az élet nehézségeit kezelni tudó emberré segíteni.
A munkától nem félni, a javakat megbecsülni, amit kapunk, elfogadni. A lelkünket
tisztán tartani, emberséget, felelısségvállalást tanulni.
Örülni, szomorúnak lenni, ha kell a veszteséget elviselni.
A természettel együtt élni, tüzet-vizet-földet megismerni. A lelkünket az égig
felemelni.
Hogy hogyan tudták ezt véghez vinni? Talán józan paraszti ésszel.
Talán példamutatással. Talán önneveléssel. Talán a Jóisten segítségével.
Talán egy picike szeretettel.”
Sárvári Andrea gyermekgondozónk gondolatai
Azért, hogy Andival és kisgyermekgondozónkkal, Timivel megismerkedhessen a
szülık és apróságok, Családi bölcsıdénk 2017. szeptember 26-án, a délelıtti
órákban nyílt napot tart.
Várunk szeretettel minden érdeklıdıt, aki betekintene mindennapjainkba, a
picurkák délelıtti életébe!
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
 Bakóné dr. Cz. Viktória (Vikica) – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com;
 Takács Andrea ügyvezetı 06-30/630-5580, takacs.andrea@kapocs.eu.
Takács Andrea
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.
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„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.

További részletek:
ZSANETT

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.
06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR

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

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: 94/394078, 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

Várok
szeretettel
mindenkit
Csákánydoroszlóban
a
Telek
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

utcában

Edina

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.
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Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: fűnyíró damil, medenceszerek, zománc és
lazúrfesték,ecset, befőzési kellékek: befőttesüveg, celofán, gumigyűrű, szörpös üveg.
Rendelhetők :elektromos gépek (Einhell), és MTD fűnyírók. Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitvatartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
NYITÁS: 2017.SZEPTEMBER 30.-ÁN!!!
CARPLINE24 HUNGARY HORGÁSZ SZAKÜZLET – ÁLLATELEDEL ÉS
TAKARMÁNYBOLT
CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ UTCA 35. (VOLT KERTÉSZBOLT HELYÉN)
EGY HÉTIG 15% KEDVEZMÉNY MINDEN TERMÉK ÁRÁBÓL!
TERMÉKEINK:
•
•
•

HORGÁSZFELSZERELÉS: CSALIK, TIGRISMOGYORÓ, PELLET, SÁTRAK, ÁGYAK,
SZÉKEK… MINDEN, AMI A PONTYHORGÁSZATHOZ KELL!
HÁZIÁLLAT TAKARMÁNYOK: KUTYA ÉS MACSKA ELEDEL, KONZERVEK, KUTYATÁP
ALLERGIÁS KUTYÁKNAK, FELSZERELÉS (PÓRÁZ, NYAKÖRV, JÁTÉKOK... )
HASZONÁLLAT TAKARMÁNYOK: SZÓJA, SERTÉS, BAROMFI ÉS NYÚL TÁPOK,
PREMIXEK

•

MINŐSÉGI TERMÉKEKKEL VÁRJUK MINDEN EDDIGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓNKAT
SZAKÜZLETÜNKBEN. CSÁKÁNYDOROSZLÓ FŐ UTCA 35.

•

HORGÁSZTERMÉKEINKET MEGTALÁLJA A WWW.CARPLINE24HUNGARY.HU
WEBOLDALUNKON IS.

PRÉMIUM GOLD SILVER ÁRON!
A megújult csákánydoroszlói AVIA kúton bevezetésre
került a speciális adalékanyagot tartalmazó Gold
Diesel és Gold 95 üzemanyag! Tisztább motor,
nagyobb teljesítmény már az első tankolástól!

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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