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CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG PROGRAMTERVEZETE 2013
s.sz Program neve

SZÁM

Szervező

Időpont

Helyszín

1 Ovodás SZM bál

Ovi SZM

2013.02.16

műv.ház

2 Március 15-i ünnepség

Műv.ház

2013.03.14

műv.ház

3 Véradók köszöntése
4 Evezés hálaadó szentmisével

Vöröskereszt

2013.03.23

műv.ház

5 Májusfa állítás

Kormorán Egyesület
Civil szervezet Egy.

2013.04.28
2013.05.01

műv.ház

6 Rába takarítás

Kormorán Egyesület

7 Falunap

Kormorán Egyesület

2013.05.24

Rábapart-Camping

8 Falunap

Önkormányzat

2013.05.25

Sportpálya

Rábapart-Camping

2013.05.11-12 Rába folyó

9 Falunap

Civil szervezet Egy.

2013.05.26

Büksi temető

10 Nyugdíjas találkozó

Műv.ház

2013.05.23

műv.ház

11 NapSzín társulat évz. előadása

Műv.ház

2013.06.08

műv.ház

12 NapSzín társulat évz. előadása

Műv.ház

2013.06.15

műv.ház

13 Rábalapátolás

Kormorán Egyesület

2013.06.22

Rába folyó

14 Napközis tábor (egy hét)

Taródfa Bt-Műv.ház

2013.06.17

műv.ház
műv.ház

15 Napközis tábor (egy hét)

Taródfa Bt-Műv.ház

2013.07.05

16 Kormorán nap

Kormorán Egyesület

2013.08.3-4 Rábapart-Camping

17 Motocross verseny!

Motocross egyesület

2013.08.20

18 Nyugdíjas kirándulás

Műv.ház

2013.09.11

19 Szüreti műsor gyerekeknek

Műv.ház

2013.09.0… óvoda Csd

20 Szüreti műsor gyerekeknek

Műv.ház

2013.09.0… óvoda Ivánc

21 Szüreti fesztivál

Civil szervezet Egy.

2013.09.21

műv.ház

22 Motocross verseny!

Motocross egyesület

2013.09.28

Crosspálya

23 Október 23-i ünnep

Múv.ház

2013.10.22

műv.ház

24 Idősek napja

Önkormányzat

2013.11.10

műv.ház

25 Iskolai SZM bál

Iskola SZM

2013.11.0… műv.ház

26 Zeneiskolás bemutató
27 Téli fesztivál
28 Nyugdíjas klub szilvesztere

Zeneiskola
Civil szervezet Egy.
Műv.ház

2013.12.11
2013.12.28
2013.12.30

Crosspálya

műv.ház
műv.ház
műv.ház

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Tájékoztatás a község 2013 évi költségvetéséről
Csákánydoroszló község képviselőtestülete több alkalommal tárgyalta a 2013 évi költségvetést, tekintettel
arra, hogy a bevételi és a kiadási főösszeg között nagy különbség mutatkozik. A csökkenő állami
finanszírozás miatt, ami eddig normatív alapon volt, jelenleg feladatfinanszírozású. Az elmúlt évhez
viszonyítva – a költségek lefaragása után is 15,5 millió Ft-os hiányt találunk a 2013 évi költségvetésben. A
helyi bevételeket nem tudjuk tovább növelni, mivel az a lakosságra még nagyobb terhet jelentene. Minden
nem kötelező önkormányzati kiadás lecsökkentésével is a kötelező feladatokra sem elegendő a bevétel. (pl.
nem kötelező feladat az egyesületek támogatása, községi rendezvények, szociális ellátások egy része stb.)
Nagy teher a kötelezően finanszírozandó óvodai nevelés, gyermekétkeztetés stb. Várhatóan a jövőben a
nem kötelező feladatokra szánt összegek össze fognak zsugorodni, vagy akár meg is szűnhetnek.
Határire megalakult a közös hivatal
Létrejött – megalakult - a közös polgármesteri hivatal Körmend várossal 2013. március 1-től kezdődően.
Az ehhez szükséges dokumentumok elkészítése után a megállapodás aláírásra került. A közös hivatal
felállásáról és az itt helyben elvégzendő feladatokról, személyi állományról következő számunkban
olvashatnak.

CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI

Dr. Jójártné Molnár Szilvia

Február 16-án este bálozók serege érkezett a nemrégiben felújított, gyönyörűen feldíszített kultúrház
nagytermébe. Érdekes jelmezekbe bújt emberek jelentek meg, esetenként fejtörést okozva, hogy vajon kit
rejt a jelmez álarca. Az óvodás SZM hagyományos bálját a választmány elnöke Bodó Csabáné Betti nyitotta
meg, köszöntötte a bálozókat. Ismertette, hogy a jótékonysági bál bevételéből mi mindent szeretnénk
megvalósítani. A megnyitó után következett a Rejtő Jenő bohózat, melyet Farkas Béla konferált fel a tőle
megszokott humorral.
A színjátszók a tavalyi SZM bálra álltak össze egy csapattá, s az elmúlt évi siker inspirálta őket arra, hogy
szeretnék folytatni a „színészkedést”, s nem is egy, hanem két csoport jött létre. Farkasné Varga Rita
szakmai hozzáértése, igényessége biztosíték volt arra, hogy idén is elkápráztatnak bennünket. A fiatal
szülőkről csak az elismerés hangján tudok szólni, amiért kitartóan, szívesen jártak a próbákra, s ezért nem
maradt el a bombasiker. A színjátszók névsora a következő: Bodó Csabáné, Spaits Istvánné, Szendi Klaudia,
Takács Szilvia, Farkas Béla, Pandur Tibor, Albert Ferenc, Bakó Krisztián. A bohózat után a Bakó házaspár
táncos előadása következett. Köszönet érte, hogy minden évben készülnek külön műsorszámmal. Az utolsó
fellépők a táncos lábú anyukák voltak, akik idén énekeltek is. Szépek voltak, lelkesek voltak, a hálás
közönség tapssal jutalmazta a hónapok óta tartó próbák eredményeként létrejött produkciót. A táncos lábú
lányok a következők voltak:Bokorné Agg Zsanett, Jungné Szarvas Krisztina, Pandurné Laczó Piroska, Takács
Szilvia, Siposné Ivacska Annamária, Kocsisné Szabó Enikő, Bodó Csabáné, Friedliné Tóth Edina.
A zenét Maximum Zenekar szolgáltatta: Subics Hajnalka és Horváth-Sávoly Krisztián. Ők is ovis szülők, s
szinte megállás nélkül zenéltek egészen hajnalig. Köszönjük a kiváló hangulatot!
11 órakor megválasztottuk a bálkirálynőt, aki az idén Farkasné Varga Rita, a bálkirály pedig Farkas Béla lett.
Ezzel a koronával hálálta meg a szülői gárda az elmúlt 12 évben végzett lelkes munkájukat, melyet
óvodánkért végeztek, hisz idén harmadik gyermekük is iskolás lesz, úgyhogy az óvodától így búcsúztattuk
őket. Éjfélkor tombolasorsolás volt rengeteg ajándékkal, s külön öröm számomra, hogy a fődíj egy festmény
volt, amit Molnár Anita festőművésznő személyesen adott át a nyertesnek. Egy művészeti programmal
dolgozó óvodánál hatványozott jelentőséggel bíró felajánlás volt. A tombola után hajnali ötig tartott a
mulatság, mindenki legnagyobb megelégedésére.
Köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához, a Kati Bisztró finom
vacsorájáért, szép dekorációjáért.
A legnagyobb elismerést a Bodó házaspár érdemli, mert az ő önzetlen, lelkiismeretes szervező munkájuk
nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Köszönjük Betti és Csabi, hogy példát mutattatok önkéntes
munkából. Azt kívánom, hogy az óvodai szülői szervezet a jövőben is ilyen embereket kapjon vezetőül .
A bál bevételéből az egész óvodát elvisszük a Csodaszarvas Tájparkba családi nap keretén belül.
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A gyerekek nevében köszönöm, hogy minden évben lehetővé tették , hogy valami különlegessel tudtuk
meglepni a gyerekeket.
"Óvodánk Sün Balázs csoportjába járó Bakó Dominik és Bakó Levente 2013. február 23-án részt vett a
szentgotthárdi Megacsillag elnevezésű tehetségkutató versenyen. Kis ovisaink a csupa iskolásból álló
mezőnyben verseikkel - Dominik Csukás István: Sün Balázs című versével, míg Levente az Ég a gyertya
kezdetű karácsonyi dallal - a Szentgotthárd Ifjú Művésze bronz fokozatát érte el."

Dr. Jójártné Molnár Szilvia
ÁMK igazgató vezető óvónő
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai márciusban:
BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELİ - KIKELET HAVA
Állandó programjaink:
a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
• Energy táncpróbák pénteken vannak – a kicsik 16.45-kor, a nagyok 17.45-kor kezdenek
• 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
• 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 17.00-tól 18.00-ig a kultúrházban.
• társastánc gyerekeknek – a korábbi feltételekkel és keretek között folyik a munka a
csoportban Güzmits József vezetésével. A foglalkozások kedden 14.30-tól 15.30-ig vannak
• Ovis torna – kedden 15.30-tól 16.30-ig ovis mozogda a mővelıdési házban óvodásoknak. A
foglalkozást vezeti: Farkas Béla
• Pingpong mindenkinek! Kedden és csütörtökön a torna után (19 órától) a nagyterem az
asztalitenisz kedvelıié. A foglalkozások felelıse Farkas Béla.
• Egyéb programok, rendezvények márciusban:
• 4-én dr. Jójárt Tibor tart elıadással egybekötött bemutatót az újraélesztési technikákról,
a defibrillátor használatáról. A program 17.30-kor kezdıdik a mővelıdési ház nagytermében.
 11-én 10 órakor a Babszem Jankó Bábszínház elıadásában az „Erre csörög a dió…”címő elıadást
láthatják az óvodások és az alsó tagozatosok.
 11-én a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület tartja rendes közgyőlését 19
órakor a mővelıdési házban.
 12-én bérletes színházlátogatás a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházba. A Made in Hungaria
címő zenés darabot nézzük meg. Indulás és utazás a szokásos módon.
 14-én ünnepi megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcra a mővelıdési házban. A mősor 18
órakor kezdıdik.
 23-án 15 órától a véradók köszöntése a kultúrházban a Vöröskereszt szervezésében.
Héthatár-PW-net asztalitenisz verseny Csákánydoroszló
2013 február 9.
A három fordulósra tervezett versenysorozat második fordulóját bonyolítottuk le nagy sikerrel a
csákánydoroszló művelődési házban. 40 versenyző vett részt a versenyen 21 gyerek és 19 felnőtt.
Az újságban megjelenésnek köszönhetően a megye távolabbi részéről is jöttek, a helybeli versenyzők és a
szervezők nagy örömére, emelve ezzel a verseny színvonalát és messzire vitték a jó hírét.
Délelőtt a gyermekek versenyét 4 kategóriában rendeztük meg. Az alsós fiúknál és a lányoknál körmérkőzés
döntött az első helyről, a felsős fiúknál a csoportmérkőzések után egyenes kieséses szakasz következett a
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döntőben jutásért. Az egyéni versenyek után sorsolással alakítottuk meg a párosokat, ahol csoportmeccsek
során döntöttük el a végső sorrendet. A gyermekverseny eredményei:
Alsós fiúk:
1. Zakics Richárd
2. Szánthó Barnabás
3. Heigli Renátó

Felsős fiúk:
1. Németh Botond – Ivánc
2. Tuboly Barnabás – Ivánc
3. Simon Achilles – Kemestaródfa

Lány:
Páros:
1. Farkas Réka –
1. Horváth Attila Csd. – Zakics Richárd
2. Tuboly Barnabás – Farkas Réka
Csákánydoroszló
3. Németh Bence Ivánc – Heigli
2. Horváth Vivien –
Renátó
Csákánydoroszló
3. Sótér Anna –
Délután került sor a felnőttek versenyére, ahol a szervezők nagy meglepetésére és örömére Bükről és
Csipkerekről is érkeztek versenyzők, a környékbeli falvak -Ivánc, Kemestaródfa, Gasztony - versenyzőin
kívül.
A szervezők és a versenyzők nagy örömére két hölgy is ütőt ragadott a férfiak mellett. A férfiak négy
csoportban mérkőztek, két első helyezett jutott a nyolcaddöntőbe ahonnan egyenes kiesés során került ki a
bajnok. A felnőtteknél idő hiányában nem került sor páros küzdelmekre.
Eredmények:
Nők:
1. Bérdi Andrea – Kemestaródfa
2. Farkas Réka – Csákánydoroszló

Férfiak:
1. Hetyési Balázs – Bük
2. Berki Balázs – Csipkerek
3. Horváth Zoltán – Csákánydoroszló
4. Zakics Sándor – Kemestaródfa

A versenysorozat február 23-án folytatódik Iváncon.

Farkas Béla

0670 6210198

Civil Szervezet

Bálint Sándor
Böllérverseny és rönkhúzás 2013
Február 2-ára az időjósok esőt jósoltak. A civil szervezet tagjai reménykedve
nézték az eget, hátha nem lesz igazuk az időjósoknak... Igazuk lett és ezzel
egy rendhagyó böllérverseny és rönkhúzás napja lett ez a szombat.
A megnyitón még csak szemerkélt az eső, így népes érdeklődő hallgatta
Bálint Sándor megnyitó beszédét. Ott voltunk, mert ahogy elhangzott: „Én
úgy gondolom azért, mert szeretik a helyet ahol élnek.”
A böllérversenyen az idei évben csupán két csapat mérte össze tudását,
hozzáértését,, és adta oda szabadidejét azért, hogy a rendezvényünket
érdekesebbé, színesebbé tegye és finom falatokkal örvendeztesse meg a
„násznépet”; köszönjük a vaskeresztesi és a csákánydoroszlói csapatnak!
A délelőtti „koldulás” során az eső ráerősített. A civilesek fáradhatatlanul rótták az
utcákat, tájékoztatták az embereket a nagy nap tervezett eseményéről. A kis
csapatoknál egyre több helyen kerültek elő és takarták a színes ruházatot az
esernyők; az eső erősödtével egyre inkább szükség volt a meghívottak által
felkínált, erőt adó frissítőkre, meleg teákra. Köszönjük mindenkinek :)
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A művelődési házhoz visszaérve, ebéd közben megszületett a döntés: a rönkhúzás – amire eddig még nem
volt példa - az idei évben a művelődési házban kerül megtartásra a kitartó, szakadó eső miatt. Az esemény
kezdetéig a résztvevők a művelődési ház nagytermében eszegettek, iszogattak, nótázgattak.
Az idei évben Szőrös lábú, Löttyedt seggű, Gerzson és Büdös lábú Klára esketésére került sor; a 6.
alkalommal megrendezett rönkhúzás eseményeit a résztvevők színpadon imitálva szórakoztatták a
megjelenteket. Hála az időjárásnak, megismerhettük a böllérversenyt zsűriző hölgyek dalos oldalát is :)A
délután folyamán sor került a két aranyérmes böllércsapat megjutalmazására is.
Miután a menyasszonytánc során ellopott ara visszatérve eltáncolta minden lelkes vendéggel táncát,
jöhettek a sztárvendégek:
19:00 órától

Rock and Dili show műsora adta meg a későbbi buli

alaphangulatát. Kántor László énekes lánycsapatában két tehetséges
csákánydoroszlói lánnyal – Markovics Dórával és Márton Georginával –
találkozhattunk. Köszönjük nekik, hogy elhozták a csapatot és igazán
színvonalas produkcióban megmutatták nekünk tudásukat! :)
Az este az Unikum zenekaré volt. Báljuk kezdetén a sztárvendég Kaczor
Feri volt, majd éjfélig az Unikum zenekar tagjai szórakoztatták
közönségüket. Az idei böllérverseny és rönkhúzás megvalósításához az MVH Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák nyertes pályázata nyújtott segítséget 2.352.425-Ft értékben.
A rendezvény fotói megtekinthetők a civil szervezet (http://csakanyicivilek.hu) februári fotótárában:
https://picasaweb.google.com/100514579647754899662/February62013
Köszönjük mindenkinek, hogy a zord időjárás ellenére velünk volt, jól érezte magát és egy igazán egyedi
hangulatú eseményt segített létrehozni! :)

Adó1%. Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 adózóból

mindössze 4 él a befizetett adó1%-ának nonprofit szervezetek felé történő felajánlással. Segítse
Ön is felajánlásával a településünkön működő civil szervezet munkáját!
Felajánlását előre is köszönjük! Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület

Adószámunk: 18896228-1-18

Bakóné Vykyca civil szervezeti tag

VÉDŐNŐ

Egészségnevelési verseny Körmenden
A múlt év novemberében egészségnevelési versenyen vett részt, a vöröskeresztes szakkörösök közül
Gyarmati Julianna, Mesics Réka, és Simon Janka 7.osztályos tanulók. A lányok az előkelő, II.helyezést érték
el. Nagyon jól, talpraesetten versenyeztek, nagy tudásukról, tájékozottságukról tettek tanubizonyságot.
Gratulálunk Nekik!
Együtt mozog a család
Úgy nevelkedtem, hogy a családban fontos volt az, hogy a gyerekektől a felnőttekig mindenki rendszeresen
végezzen valamilyen testmozgást. Ha csak a nagyszüleimre gondolok, akkor az örökké kertészkedő papa és
az örökmozgó mama jut eszembe, aki elbiciklizett boltba, aztán mire feleszméltünk, már a konyhában gyúrta
a buktát, délután mosott, segített az udvari munkában, este pedig kötötte a pulóvert. Aztán nyilván ez
generációról generációra száll, mert a szüleim is kocogtak, gyalogtúráznak mind a mai napig. Így egyértelmű
volt hogy én és az öcsém, unokatestvéreim is sportoltunk. Ennek is köszönhető, hogy ma sem okoz gondot,
ha elkezdünk valamilyen aktívabb rendszeresebb testmozgást. Amikor gyerekeim lettek, egyértelmű volt,
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hogy valamit nekik is sportolni kell. Természetesen a család napirendjébe beépültek szokások. Biciklizés,
családi kosárlabdázás és foci az udvaron, nyáron úszás a Rábán.
Nos ezért is, és mert tanultam az iskolában a testmozgás jótékony hatásait, szívügyemnek tekintem ezt a
témát.
Nyitott szemmel járva, látom, hogy rengeteg az elhízott gyerek, és aki nem sportol. Nyilván sok oka lehet
ennek. Nem látja a gyerek, hogy a szülei is rendszeresen mozognak, kellemetlen számára, mert túlsúlyos,
inkább tévét néz. Nem csinálnak közös családi, baráti mozgásos programot pl: biciklizés, séta, strandolás
stb. Nyilván bizonyos esetekben anyagi oka is lehet. Városi iskolák körül reggel és délután forgalmi dugó
alakul ki, mert a gyerekek nagy többségét autóval viszik. A gyermekek között látványosan több a tartás
hibával, lúdtalppal, bokasüllyedéssel járó elváltozás.
Ez a gyenge izomzatnak, alkati dolognak,
mozgásszegénységnek, táplálkozási hiányoknak tudható be. Sokszor tapasztalom, hogy nem értékelik a
sportolási lehetőséget. A szülők folyton fejleszteni, okosítani akarják a gyerekeiket foglalkozásokkal,
nyelvoktatással már óvodás kortól. Pedig köztudott dolog, hogy az a gyerek, aki rendszeresen mozog,
jobban teljesít szellemileg is. Ahogy a gyermek elkezd járni, egy kis örökmozgó lesz belőle. Az óvodás
korban is a legfontosabb, hogy legyen elég lehetősége friss levegőn mozogni. A kisiskolás korban pedig már
ügyességet igénylő gyakorlatokat is kell végezni. Mozgás koordinációját, egyensúly érzékét, hajlékonyságát,
koncentrációját, reflexeit, labda érzékét, gyorsaságát, izomzatát is fejleszteni kell. Nagyon fontos, hogy
szakképzett testnevelő foglalkozzon a gyerekkel. A nagyobb iskolások pedig elkezdhetnek egy általuk
legkedveltebb sporttal komolyan foglalkozni.
A rendszeres testmozgás jótékony hatásai gyermek és felnőtt korban.
Növeli a szív a tüdő, és az izmok teljesítő képességét. Karbantartja az izületeket, tartásjavító. Csökkenti a
csontritkulás és a meszesedés kialakulását. Stressz oldó. Tisztítja az elmét. A rendszeresen mozgó
emberek izmai emlékeznek. Ezt saját tapasztalatomból is tudom. Ha egy gyermek sokáig nem tud felkelni,
mert súlyos beteg, akkor azokat könnyebb újra talpra állítani, akik betegségük előtt rendszeresen sportoltak,
hiszen izmaik emlékeznek a mozgási formákra. Könnyebb újra formába hozni.
Jobb közérzetet jókedvet, kiegyensúlyozottságot, frissességet biztosít. Biztosan Önök is tapasztalták, ha egy
hosszabb távot futottak, vagy lejátszottak egy meccset, akkor olyan jóleső fáradtság tör az emberre, utána
pedig szinte könnyűvé válik a teste, szárnyal. Ha egyéni vagy csapat sportot űzünk, akkor is megéljük a
kikapcsolódás élményét. Barátokat szerzünk, beszélgetünk, nevetgélünk együtt.
A gyerekek életében nagyon fontos a csoporthoz tartozás. A sport fegyelemre, önfegyelemre,
alkalmazkodásra tanít. A gyermek megtanulja felmérni erejét, képességeit, fejlesztheti magát. Lesz célja.
Lesznek példaképei. Akár egy edző, egy nagyobb korosztályban játszó serdülő, vagy a nagy csapat tagja,
vagy egy világsztár. Az időbeosztása rendszeres lesz. Heti három edzés, előtte megtanul, utána eszik, lazít
stb. Nem lébecol a nagy világban. Küzdeni és kitartani, veszteni és győzni is megtanulnak a gyerekek.
Természetesen ezek érvényesek a felnőttekre is, akik hobbiból sportolnak.
Mozogjanak, sportoljanak rendszeresen gyermekikkel, unokájukkal együtt az egészségükért!!
Dériné Tóth Andrea védőnő

EGYÉB tájékoztatás

Kedves Pácienseim!
Hálásan köszönöm azt a sok kedves levelet, jó szót, búcsúüzenetet, jókívánságot, amelyekkel
elhalmoztak nyugdíjba vonulásom alkalmából.
Köszönetet szeretnék mondani mindazon intézménynek, ill. azok dolgozóinak is, akik munkámban
támogattak.
Kívánok én is mindenkinek jó egészséget és mindig szeretettel gondolok kedves betegeimre,
akikkel sok-sok évet töltöttem együtt és megtiszteltek bizalmukkal.
Dr. Marosits Erzsébet
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Tisztelt Olvasók!
A Csaba József-kör nevében köszönöm az 1%-os adófelajánlásaikat. A 2012.évben 41230 Ft befizetés érkezett. Kérem,
hogy ebben az évben is támogassák a kör munkáját 1%-os felajánlásaikkal!
A kedvezményezett neve. Csaba József-kör
Adószáma: 18893940-1-18
Ebben az évben ünnepeljük Csaba Jóska bácsi születésének 110. évfordulóját, hiszen 1903. jún. 1-jén született. Ebből az
alkalomból 2013. május 26-án ünnepséget szervezünk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az évforduló
megünneplésére és egyéb rendezvényeinkre is!
Spaitsné Sipos Éva

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

7nap/6éjszaka

Időpont: 2013. július 13-20-ig Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 1éjszaka Gyalun, 5 éjszaka Csíkszeredában szállodában, félpanzióval
1.nap. Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Megállunk Királyhágón, érkezés Kolozsvárra.
2. nap: Folytatjuk utunkat Marosvásárhely felé. Érkezés este a szállásra Csíkszeredába.
3.nap: A Sóvidékre látogatunk. Szovátán jó idő esetén lehet fürödni a Medve tóban.
4.nap: Erdély fővárosába, Brassóba kirándulunk.
5.nap: Ezen a napon felkeressük Csíksomlyót.
6.nap: Madéfalván keresztül a Gyergyó medencébe utazunk.. (Gyilkos-tó és a Békás-szoros megismerése)
7.nap: Reggeli után indulás hazafele Útközben látjuk Déva várát, megnézzük Gyulafehérvárat.
Az utazás során még több látnivalóval is találkozunk!
Részvételi díj: 34.000 Ft és 130 euró
Érdeklődni lehet: Sipos Éva
30/2882-104
94/442-143
Grat Travel Service KFT
Eng.szám: R-12541995/1997
A részletes program olvasható a www.csakanydoroszlo.hu oldalon a hírek menüben.
"Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha
tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás
stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot.
Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
HIRDETÉSEK
A családi napközi kialakítása folyamatban van. A bútorzat, biztonsági felszerelések elkészítése, beszerelése
megtörtént. 2013. március 17-től lehetőséget biztosítok az érdeklődőknek a hely megtekintetésére - a
bakoneviki@gmail.com e-mail címen vagy 06-70/4590508 telefonszámon való - előzetes egyeztetés után.
Ugyanezeken az elérhetőségeken van lehetőség kérdések feltevésére, információ kérésre a családi
napközivel kapcsolatban.
Bakóné Vykyca
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
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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 termékkörét, 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.
Ajánlatunk: Valentin napi árúk érkeztek. Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: Kedd – Péntek 07-1530ig; Szombat: 7- 13-ig
Mindenkit szeretettel várunk!
Olcsó Mindenes Ács Szilvia (üzletvezető)
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
Vetőmagok

Zöldségmagok széles választéka és burgonya minigumó már kapható a
csákánydoroszlói Kertészek Boltjában Tel: 442-025

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

Szolgáltatás

Régi háztetők habarcsolását (cserepezés) javítását, palajavítást vállalok.
Neslanovic János (Neszi) Csákánydoroszló Petőfi u. 7. Tel: 0630/684-7508

Szolgáltatás

Kertek – kiskertek – szántását, boronálását vállalom kistraktorral.
Neslanovic János (Neszi) Csákánydoroszló Petőfi u. 7. Tel: 0630/684-7508

Nyulak

Házinyulak eladók. Kb. 2,5 kg/db

Fenyőág

Vevő általi szedéssel továbbra is eladó! Bakóné Vykyca 06-70/4590508

Ár 2000,- Ft/db

Tel: 442-184

Eladó egyedi gyártású, eredeti kovácsoltvas ágykeret! Bővebb információk a Vaterán egyedi, kovácsoltvas
ágykeret Vas megyében néven: http://epitkezesotthon.vatera.hu/butor/agy_matrac/agyracs_agykeret/egyedi_kovacsoltvas_agykeret_vas_megyeben_17196
11366.html"
Hirdetés feladás

Minden hónap 25-ig a következő címre lehetséges: iktatas@csakanydoroszlo.hu
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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