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A csákánydoroszlói Falunap és ahhoz kapcsolódó programok 2013-ban
Május 24. péntek Szervezők: Kormorán egyesület
15.00-18.00 Gyermekeknek evezés a patakon
18.00- Sportpályán zene, vendéglátás.
Május 25. Szombat

Szervezők: Önkormányzat-Csaba József ÁMK

08.00-15.00 Utcabajnokság, férfi női labdarúgás
Délután fellépnek: ( közben 16.00- 17.00 óra között gulyásparti)
Csákány -Vegyes kar
Energy dance team
Csákány- Néptánccsoport
Csákány Nyugdíjas bábcsoport
Zumba bemutató
Csákány- NapSzínTársulat – gyerekek
Gasztonyi színjátszók táncos produkciója
Enjoy táncegyüttes ( latin és társastánc )
Gersekaráti Ugrókötelesek
Hende Marcell salsa csoportja
Sipos László szintetizátoros műsora
Rock & Dili Show 30 perc
21.00 órakor Bál. Zenél Unikum
Május 26. Vasárnap

Szervezők: Csaba József Kör

9.00 – 14.00 óráig megemlékezés Csaba József születésének 110. évfordulója
alkalmából
9.00 Koszorúzás Csaba József szülői házánál
9.30 Koszorúzás a faluközpontban
10.00 Ünnepi megemlékezés a Művelődési házban
15.00 órától A Magyarbüksi temető újraszentelése Szervezők: Civil Szervezet Egyesület
Szentmisét celebrál Orsos zoltán plébános
A szervezők hívnak és várnak minden érdeklődőt a programokra.

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET 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
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 17.00-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 a
mővelıdési házban.
• 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 májusban:
 Májusfaállítás elsején a mővelıdési ház udvarán a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú
Egyesület szervezésében. A program 14 órakor kezdıdik.
 9-én 16 órakor kezdıdik a nyugdíjas klub megbeszélése a kultúrházban.
 18-án színjátszós megbeszélés, találkozó és programegyeztetés İriszentpéteren a körmendi
mővelıdési ház szervezésében.
 21-én az utolsó bérletes elıadás Zalaegerszegen. Beaumarchais: Figaro házassága – vígjáték.
Indulás és utazás a szokásos idıben és módon.
 23-án III. Nyugdíjas Találkozó a mővelıdési házban. Vendégeink az egyházasrádóci és a
szentgotthárdi nyugdíjas klub. A program 14 órakor kezdıdik.
 24-25. Falunap. Szombaton a kulturális mősor keretében fellépnek a mővelıdési háza csoportjai
– vegyes kar, nyugdíjas bábosok, NapSzínTársulat, néptánc csoport.
 26-án délelıtt Csaba József tiszteletére tartott rendezvénysorozat. A mővelıdési házban a
program 10 órakor kezdıdik.
 26-án délután a Magyarbüksi temetı újra szentelése. A program 15 órakor kezdıdik.
Varga Rita mőv.ház vezetı
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Civil Szervezet

Bálint Sándor

A Civil szervezet az idei évben több új programot szeretne szervezni az érdeklődők részére!
Áprilisban indítjuk útjára a LEHET(NE) EGY KIRÁNDULÁSSAL TÖBB ...
A kirándulás a mozgásban gazdag életmód egyik érdekes és szórakoztató eszköze. Még egy félnapos is a hétvégén! A
kirándulást érdemes időben tervezni, de a kisebbek pillanatok alatt is rögtönözhetőek. A kirándulás ezer-méterei együtt
gyűjthetők a családdal, a barátokkal, a sportkörrel vagy énekkarral, de élmény például kettesben a "nagy Ő"-vel! Egész
életünk döntések sorozata. Többek között gyakran választunk az egészségesebb és a kedvezőtlenebb között. Az egyik
könnyű választása az egészségesnek a túrázás, a természetben való gyaloglás, vagy a jó levegőn való kerékpározás. A
legalább félórán keresztül tartó járás már mérhető inger a szervezetnek, hiszen intenzívebb munkavégzést kíván a szívés keringési rendszertől. A KIRÁNDULÁS, a GYALOGTÚRÁZÁS, vagy a KERÉKPÁROZÁS:
•
•
•
•

két lábon való haladás vagy a kerékpár hajtása, ciklikus mozgás, testedzés;
mint minden testedzés fejleszti a személyiséget, formálja az életmódot, fokozza az egyéni teljesítő képességet;
a sportpálya a természet, a világ legcsodálatosabb stadionja; megtanítja okosan szeretni és ésszerűen használni
a természetet; - társas kapcsolatokat alakít ki és erősít meg;
elmélyíti a honismeretet és a hazaszeretetet.

A kirándulás tehát az egészségmegőrzés egyik fontos eszköze. Ezért a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú
Egyesüket vár mindenkit, aki ebben részt szeretne venni! Első célunk lesz a bükksi réten virágzó kockás liliom
megnézése. További részletek és pontos időpont a facebook oldalunkon található majd. www.csakanyicivilek.hu

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
Kormorán Egyesület

Bálint László

1 % a helyi vízi sportért
Sok más egyesülethez, civil kezdeményezéshez hasonlóan egyesületünk bevételei között is
szerepelhet az adóból önkéntesen felajánlható 1%. Röviden engedjék meg, összefoglaljam, miért
is kéri egyesületünk a segítséget az 1% felajánlásával egyesületünk működtetéséhez:
Egyesületünk 2008-ban alakult, mint fiatal egyesület Bevételi lehetőségeink korlátozottak,
ugyanakkor egyre ismertebbek, keresettebbek vagyunk, mivel magas színvonalon szolgáljuk ki a
hozzánk fordulókat.
Az adó 1 %-nak egyesületünk részére utalásával az alábbi területeken tudunk jobban teljesíteni:
 rendszeres programjainkon minőségi szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítunk a velük
túrázóknak, programjaink résztvevőinek
 versenycsapatunk ismertséget hoz a községnek, ami egyfajta lehetőség a turizmus
fejlesztéséhez
 több éve már, egyesületünk szervezett formában tisztítja, szépíti a Rába környezetét
 tagjaink a lassan sajnos már rutinná váló árvízi mentésnél rendszeresen ott vannak, igény
esetén egyesületünk tárgyi eszközeit is felhasználják a mentéshez
Ha segít, mi is tudunk segíteni. Gondoljon ránk, amikor az 1 %-ról rendelkezik!

Májusi programjaink:
-3-

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Május 4. versenyzőink megkezdik a 2013. évi országos versenysorozatot Óbudán
Május 11-12. Rába takarítás; résztvevők érkezése 10-én pénteken estétől a Vízi Vándor táborhelyre
Május 24. Kormorán falunap: gyerekek és ismerkedők eveztetése a Vörös patakon – a rendezvény díjmentes
Május 26. hó végi vasárnapi evezés

Túrázz velünk!
Ha szeretnél egy felejthetetlen Rába túrán részt venni, ahol a biztonságodra is odafigyelnek, gyere velünk
túrázni!
Minden hónap végén szervez egyesületünk egy nyílt túrát, amelyhez a túra díját megfizetve bárki
csatlakozhat. Megoldható más időpontban is túraszervezés, egyéni egyeztetés alapján.
Érdeklődni lehet a kormorankenu@gmail.com e-mail címen.
Leghosszabb túránk: Szentgotthárd-Csákánydoroszló: 4.500,-Ft/fő
Csörötnek -Csákánydoroszló: 3.000,-Ft/fő – a Rábalapátolás elnevezésű Országos Versenysorozat
csákánydoroszlói állomásának útvonala!
Rövid túráink:Rábagyarmat- Csákánydoroszló vagy Csákánydoroszló-Körmend: 2.000,-Ft/fő
Bálint László
Kormorán Kenu Egyesület
EGYÉB tájékoztatás

1 napos kirándulások

Postojnai cseppkőbarlang és a Predjamski vár Szlovénia
Időpont: 2013.május 12 /vasárnap/ Részvételi díj: 7900 Ft Belépő / csop. barlang+vár/: felnőtt
25.10 euró diák/ 15-/: 20.10 euró gyerek/5-15/: 16.40 euró

Plitvicei- tavak Horvátország
Időpont: 2013. június 08 /szombat/ Részvételi díj: 7000 Ft Belépő /csop./: felnőtt: 100 kuna
94/ 442-143
gyerek /7-18/: 55 kuna. Jelentkezni lehet: Sipos Éva 30/2882-104

________________________________________________________________________________
Változott a fatimai zarándoklat
Még több látnivaló és félpanziós (reggeli-vacsora) ellátás ugyanannyi pénzért
Zarándoklat Európán keresztül Lourdes-Santiago de Compostela-Fatima-Montserrat
Július 30 - augusztus 10 (12 nap-11 éjszaka)
A zarándokút költsége: 90.000 Ft és 380 €/fő. Az összegeket lehet 3 részletben is fizetni. Először
kellene a 380 €-t, hogy a szállodai szobákat le tudjuk foglalni, majd a további 90. 000 Ft-ot lehet 2
részletben fizetni. Az ár tartalmazza a 11 éjszaka költségét, a félpanziós ellátást, az
autóbuszköltséget, a biztosítást és az idegenvezető költségét. Tel: 30/300-1661.

HULLADÉKGYŰJTÉS
Idén is megrendezzük a szokásos hulladékgyűjtési akciónkat a gyerekek táborozásának
támogatására.
Ideje: 2013 május 11. szombat.
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Kérjük, hogy a felesleges fém és papírhulladékot készítsék össze. A papírt kötegekben
rakják ki az utcára. A fémet szívesen összeszedik mások, ezért kérjük a kapun belül
helyezzék el látható módon, vagy jelezzék hová kell bemenni érte és összegyűjtjük.
Farkas Béla
KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA
2013 április 26-27-én Dunakilitiben rendezték az országúti kerékpáros diákolimpia országos
döntőjét.
9 csákánydoroszlói diák vett részt a versenyen, ahol egyéni indítású időfutam, tömegrajtos
mezőnyverseny volt, valamint a kettő összesítéséből eredő egyéni összetett verseny.
Eredmények:
Zsigovits Nóra – Körmend Kölcsey Gimnázium 1 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem
Mihály Dénes – Szentgotthárd III. Béla Szakképző 2 ezüst és 1 bronz érem
Zsigovits Norbert – Csákánydoroszló Ált Isk. 3 bronz érem
Dávid Szilveszter – Csákánydoroszló 5., 6. hely
Takács Patrik – Csákánydoroszló 6., 7. hely
Farkas Réka – Körmend Somogyi B. Ált Isk. 7., 8., 9. hely
Dicséretes eredményt értek el a többiek is: Sinka Dóra, Ulrich Szilveszter, Horváth Viktor.
Köszönjük Mihály Miklós és Zsigovits László segítségét!
Farkas Béla
„Családi napközi információk
A családi napközi belső terének kialakítása a végéhez közeledik és aki felénk jár, láthatja,
megkezdődtek a kültéri munkák is :)
Továbbra is várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket a szolgáltatás helyének
megtekintésére.
Előző hónapban körvonalazódott a leendő gondozók köre is;
2013. április 6-7 és 13-14 volt a kihelyezett képzés időpontja a családi napközi
épületében.
A képzésen 5 (+2) fő vett részt:
Stariztbüchler Bernadett csákánydoroszlói, Zsilinszky Noémi, Farsang Adrianna
nagyrákosi, Molnár Krisztina gasztonyi, Károly Viktória körmendi lakosok, mint friss
hallgatók, valamint a végzettséggel már rendelkező, Bakóné dr. Czitanovics Viktória
csákánydoroszlói és Marosvölgyiné Nagy Katalin kemestaródfai lakosok.
Az engedélyezéshez szükséges dokumentációk elkészültek, az eljárás folyamatban van;
induláskor a már végzettséggel rendelkező munkatársaink végzik a tevékenységet családi
napközinkben.
Igény esetén – az érintettekkel való egyeztetés után – lehetőséget tudunk biztosítani mind
a szakalkalmazottak, mind a kisegítő személyzet megismeréséhez; igények bejelentése
és információ kérés a már megszokott elérhetőségeken: bakoneviki@gmail.com, 0670/4590508.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
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HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS,
GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481
e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

Szórólapterjesztőt keresünk! Jelentkezni a 30/500-6214-es telefonszámon lehet
munkaidőben.
Gáztüzhely, 4 lángos vezetékes gázról használt, eladó Csákánydoroszlóban 5000,- Ft-ért.
Érdeklődni lehet a következő számon: 0630-8559333

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
Olcsó Mindenes folyamatosan bővülő árukészlettel várja régi és új vásárlóit, a csákánydoroszlói benzinkút
üzletsorán levő boltunkban. Kínálatunk: vegyi árú ,illatszer, kozmetikai cikkek, játékok, ajándéktárgy,
édesség, bizsu, és még sok egyéb más. Ajánlatunk: Női -Férfi parfümök érkeztek minden korosztálynak 480
ft-tól!! Papirsárkány 10 db-os Bomba áron: csak 150 Ft!
Nyitva tartás: Kedd -Péntek 07-15.30 Szombat :07-13-ig
Mindenkit Szeretettel várunk! Ács Szilvia Üzletvezető tel:0630/2916212
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
Csákánydoroszlóban a vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06304525500

Nyárfa

tűzifa olcsón eladó

7000 Ft./m3

Érdeklődni: 06/303676273

Kiscicák ingyen elvihetők. Telefon: 0630 / 332 09 73
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős: Horváth
István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 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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