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Horváth István polgármester

Balogh József: Mit kívánok
„Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt , csodát, álmot, békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket, emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve, éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet!”
A fenti idézettel kívánok községünk minden lakójának Békés, Boldog Új Évet 2013-ra.
Horváth István
Polgármester
Tájékoztatás a fogászatról.
Dr. Marosits Erzsébet jelenlegi fogorvosnőnk az ősszel bejelentette, hogy december végével
nyugdíjba kíván vonulni. Ezzel egy időben megkezdtük utódjának a keresését. Négy fogorvossal
vettük fel a kapcsolatot, de az egyeztetések eléggé elhúzódtak, ezért késve nyílott lehetőség arra,
hogy ÁNTSZ engedélyt kérjen önkormányzatunk a fogászat további működtetésére. Ebből
fakadóan jelenlegi fogorvosunk még január hónapban rendelni fog. Az új fogorvossal a szerződés
megkötése december 28-án történt meg, mivel további egy hetet késtek a többi aláírók
Felsőmarác, Hegyhátszentmárton és Ivánc részéről. Szeretnénk januárban elvégezni az átadással
kapcsolatos tennivalókat. Február 1-től az új fogorvosunk – Dr. Borsos Márta fogszakorvos - fog
rendelni.
Rendelési idők: kedd: 08.00-14.00, csütörtök: 10.00-16.00
Dr Marosits Erzsébetnek pedig ezúton is megköszönjük eddigi tevékenységét és kívánunk neki
nyugodt, békés örömteli nyugdíjas éveket.
Tájékoztatás hirdetésekkel kapcsolatosan:
A hirdetések között több olyan is van, ami hónapok óta megjelenik, de a hirdetett árút eladták. Így
feleslegesen jelenik meg a hirdetés, valamint az olvasót félre tájékoztatják. A jövőben a hirdetéseket egy
alkalommal tesszük közzé, és ha valaki kéri, akkor hosszabbítjuk meg további egy hónappal. A hirdetések
újságba történő megjelenéséhez kérjük a hirdetés megküldését minden hónap utolsó munkanapjáig
megküldeni szíveskedjenek a következő e-mail címre: iktatas@csakanydoroszlo.hu

Bálint Sándor elnök

Civil szervezet közhasznú egyesület

Meghívó
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, ROKONÁT ÉS ISMERİSÉT
A 2013. FEBRUÁR 02-ÁN TARTANDÓ
BÖLLÉRVERSENYRE ÉS RÖNKHÚZÁSRA.
BÖLLÉRVERSENY HELYSZÍNE A CSÁKÁNYDOROSZLÓI KULTÚRHÁZ UDVARA,
KEZDÉS IDŐPONTJA 8 ÓRA.
*RÖNKHÚZÁS 14 ÓRÁTÓL A FALU UTCÁIN ZAJLIK, UTÁNA ESKÜVŐ ÉS LAKODALOM A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
*18 ÓRÁTÓL BÁL
ZENE: Unicum
FINOM FALATOKKAL ÉS JÓ HANGULATTAL VÁRJUK!

Hová tartunk?

Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még.
Elgondolkodunk múltunkon, jövőnkön. Sok beszélgetésben előjön a kérdés: hová tartunk? Hová tart az
emberiség, a világ, kicsi országunk és benne mi magunk.
Naponta hallani, olvasni, hogy nő az emberek agresszivitása, egyre több az erőszakos cselekedet.
Közönyösek vagyunk, beburkolózunk saját kis világunkba, nem törődünk másokkal. A miértre keresett
válaszok között jönnek a hivatalos és szakértői vélemények, amik igazak meg nem is. Okoljuk a TV-t, a
sajtót, a társadalmat, mindenkit, akit csak lehet, de eszünkbe jut-e magunkat megvizsgálni!? Mi magunk,
hogy cselekszünk, milyen példát mutatunk másoknak. Mielőtt bírálunk, kritizálunk, magunkat átvizsgáltuk-e?
Bármennyire is kicsik vagyunk mi magunk, mégis csak egy kis láncszemet képviselünk a nagy „gépezetben”
rajtunk is múlik, hogy hová tartunk. Próbáljunk az idei évben kritikusak maradni, de ez első sorban magunkra
irányuljon. Tegyünk több jót, mint rosszat, segítsünk másokat, figyeljünk embertársainkra! Nagy rohanások
közepette üljünk le, pihenjünk, és közben gondolkodjunk el: HOVÁ TARTUNK?
Ezek szellemében kívánok újesztendőt mindnyájunknak.
Bálint Sándor Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
UI. Aki elvitte a kemencénkről az időzítő kapcsolót, az hozza vissza, nekünk!
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai januárban
Állandó programjaink:
• a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
• Energy táncpróbák pénteken lesznek – a kicsik 16.45-kor, a nagyok 17.45-kor kezdenek a
mővelıdési házban.
• a színjátszó csoportok próbái: csütörtökön próbálnak a kicsik 14.00-tıl 15.30-ig.
Szombaton az ifik 18.00-tól 20.00-ig. Felnıtt színjátszó próba két csoportban: szerdánként
18.30-tól 21.00-ig a mővelıdési házban.
• néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
• bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16 óráig a kultúrházban.
• torna – kedden és csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig. Farkas Béla és Varga Gáborné
vezetésével.
• Zumba szerdán 17 órától 18 óráig a kultúrházban.
• társastánc gyerekeknek – a korábbi feltételekkel és keretek között folyik a munka a
csoportban Güzmits József vezetésével. A foglalkozások kedden 14.30-tól 16 óráig lesznek a
mővelıdési házban.
• Pingpong mindenkinek! Kedden és csütörtökön a torna után (19 órától) a nagyterem az
asztalitenisz kedvelıié. A foglalkozások felelıse Farkas Béla.
Egyéb programok, rendezvények januárban:
 8-án 13 órakor Veres András szombathelyi megyéspüspök tesz látogatást a mővelıdési házban.
A programot Orsós Zoltán plébános szervezi.
 8-án lesz a következı bérletes elıadás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Lessing:
Bölcs Náthán címő darabját láthatjuk. Indulás, utazás a szokásos helyekrıl és módon.
Boldog, békés új esztendıt kívánok!
Varga Rita mőv.ház vezetı

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
EGYÉB tájékoztatás
Defibrillátor készülék a lakosságért
Önkormányzatunk 2012-ben vásárolt egy defibrillátort, ismertebb nevén újraélesztő készüléket. Sajnos
időközönként előfordul, hogy váratlanul egy személyt újra kell éleszteni. Ezt a készüléket a Szociális otthon
portáján helyezzük el, hogy bármikor bárkinek elérhető legyen. A készülék használatára bárki alkalmas
lehet, ha egy tájékoztatón elsajátítja a készülék kezelését. Ilyen oktatást fog tartani háziorvosunk dr. Jójárt
Tibor. Az oktatás helyéről és idejéről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Kérjük a lakosságot, hogy az oktatáson minél nagyobb számban vegyenek részt.
Ebek chippel történő ellátása
Bizonyára mindenki hallott arról, hogy törvény írja elő az ebek nyilvántartása miatt azok chippel történő
ellátását. 2013. január 1-től kötelező az ebek chippel való ellátása, sőt ebet veszettség ellen is csak akkor
lehet beoltani, ha előtte már ellátták chippel. Községünkben március elejére tervezzük ezt, amit az állatorvos
elvégez 3500,- Ft-ért ebenként. Kérjük a lakosságot, hogy aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, az jelezze a
polgármesteri hivatalban február 15-ig. Az oltás időpontját az érintettekkel február végéig közölni fogjuk.
Ettől függetlenül bárki személyesen is elvégeztetheti az állatorvossal történő egyeztetés után.

Vas Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Kft Értesítése

A POSTA nyitvatartási ideje
2012. december 1-től az alábbiak szerint
módosul:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

08:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-16:00
07:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-15:00
Zárva
Zárva

A 27/1996(X.30.)BM. rendelet 10.§-a alapján
értesítem T-címet, hogy a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást az Önök településén –a korábbi
évekhez hasonlóan– ez év II. részében előre
láthatólag 2012. november 30-tól megkezdjük. A
„sormunkát” csak igazolvánnyal (munkahelyi
igazolással) rendelkező kéményseprők végezhetik.
Az Önök kéményseprője: Gaál Csaba
Lakosság részére ( ingyenes )

HÍRDETÉSEK

Erzsi Himzőkuckója

Új kézimunkabolt nyílt Körmenden, a Rákóczi utca 48-ban (Laura fehérnemű üzlet helyén)
Kézimunka előnyomás terítőkre, ruhákra. Himzőfonalak, tűk, cérnák, szalagok. Divatos hímzett
kiegészítők,táskák, telefontartók, ékszerek.
30
30
30
30
Szeretettel Várjuk: hétfő-kedd 8 – 12
csütörtök-péntek 12 – 16
Tel: 70/3256-105
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
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővíti 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
Megnyitottunk Csákánydoroszló-i benzinkút üzletsorán levő boltunkban. Kínálatunk: vegyi áru, illatszer,
kozmetikai cikkek, papíráru, játék, bizsu és még sok egyéb más. Mindenkit sok szeretettel várunk!
Ajánlatunk: Új áruk érkeztek! Játékok és sok egyéb más széles választékával várjuk vásárlóinkat. Gumi
karkötő most 50%-kal olcsóbb! Csak 50FT!! Nyitva tartás:
Kedd – Péntek 07-1530ig; Szombat: 7- 13ig
Mindenkit szeretettel várunk!
Olcsó Mindenes Ács Szilvia (üzletvezető)
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CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Bozontos, kócos, fénytelen a haja? Tartós hajkiegyenesítéssel mindez a múlté!
Szép egyenes haj, hajvasalás nélkül akár 3 hónapig! Próbálja ki most kedvező áron!
Szeretettel várom:
Horváth S. Hajnalka 06/209275-617;06/306898582
A CIKLÁMEN presszó különtermében az emeleti részében, 50 főig helyet tudunk biztosítani rendezvények,
összejövetelek megtartásához. Étel felszolgálása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.
Várjuk kedves vendégeinket. Ciklámen presszó dolgozói 06/30/478-6325
Tüzifa akció

1m-esre vágott erdeifenyő és gyertyán vegyesen kedvező áron (8500Ft/m3) eladó.
Érdeklődni a 06/30/3676273-as telefonszámon lehet.

A körmendi Allianz biztosító régi üzletkötői ÚJ HELYEN várják ügyfeleiket a Kossuth Lajos u.1 szám alatt
a régi Allianz irodával szemben. Telefon:94/953-134
- Eladó

Csákánydoroszló Körmendi u. 76. sz. alatt családi ház felújított állapotban eladó.
Tel.: 06/30-3676273

- Eladó

Kék színű, 2 személyes ággyá alakítható, ágyneműtartós kanapé kitűnő állapotban
20.000Ft-ért eladó és 1 db 3 polcos, fa TV állvány 5000Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 06/30-4804079 vagy 06/94/442-080-as telefonszámon lehet.

- Eladó

Fenyőág vegyesen, vevő általi szedéssel eladó! 100,-Ft/mázsa áron.
Bakóné Vikica 06-70/459-0508

- Eladó

Peugeot 306 szgk. 1997/12. évjáratú, műszaki érvényessége 2013/11. hó. Irányár:
350 000,-Ft. Érd.: 06-70/4590508 vagy (a gk. műszaki jellemzőiről) 06-70/379-3116.

- Fuvarozás

Szállítást vállalok, ömlesztett, zsákos, raklapos tűzifa, kavics, homok és egyéb áru.
Rakodás daruval is. Érdeklődni: Takács József (Doxa):06-30-9018038

- Eladó

MINIGÁZ alig használt (sütője új). Érd.: 06-30-6281524

- Eladó

Szobabicikli, ruhák, cipők, táskák eladók! 94/442-630

- Eladó

Eladó 1 db kétszemélyes kihúzható heverő. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni:
06/70/553/4267 telefonszámon lehet.

- Építési telek

Csákánydoroszló Telek u. 30. hsz. alatti 800 m2-es építési telek eladó.
Irányár: 1.200.000 Ft. Érd.: 94/442-140

- Eladó

Ülőgarnitúra eladó! Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: 94/442-632

- Építési telek

Csákánydoroszló Körmendi u. 62. hsz. alatti 693 hrsz.-ú 2928 m2 – összközműves
építési telek (víz, szennyvíz, gáz) eladó. Érd.: 94/442-154 vagy 06/30/3001506

- Építési telek

Építési telek 1200m2 a Telek utcában eladó. Irányár:2,2millió Ft. Érd: 06/30/3934258

- Ház eladó

Csákánydoroszló, Várkert utcában 2 szobás családi ház eladó. Érd.: 06/70/7057-180
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős: Horváth
István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 150 pl.- ban. Kapható: Autós
büfében, ÁFÉSZ boltokban, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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