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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás az elmúlt hónapról.
Az elmúlt hónapokban újságunkban közzétettük a képviselő-testület munkájával kapcsolatosan a
nyílt ülésen hozott határozatokat. Többen jelezték, hogy nem sokat mond egy határozat, sok
esetben nem is tudni miről van szó. Ezért most tájékoztatásként leírom, hogy milyen témákkal
foglalkozunk. Az alábbiakban közzéteszem változatlan formában az augusztus 26-i képviselőtestületi ülésre a testületnek kiküldött tájékoztatásomat az első napirendi ponthoz.
Földterület ajándékozási szerződés elkészült Szombathelyen, aláírása megtörtént a testületi
határozat szerint.
Művelődési ház felújításával kapcsolatosan az elszámolásával vannak még tennivalók,
folyamatosan, lassan utalni fognak az MVH-tól, de a 3. ütem még nem került ellenőrzésre , így
annak kifizetése az ősszel várható.
Villkasz Kft-vel a szerződés megköttetett a közvilágítás karbantartására, és a Várkör utca
közvilágítás bővítésére, a testületi határozat szerint. A cég a karbantartást már végzi, a bővítés ősz
folyamán megvalósul.
Ajánlatot kértem a bérlakás egy falának bevakolására (906 ezer Ft ) valamint a melléképület
tetejének javítására. Több tényező nem ismert, de 250-300 ezer Ft körüli. (4. napirend)
Árkok tisztítására írtam ki ajánlati felhívást 3 cégnek meg lett küldve. Testületi ülésen kell
döntenünk az ajánlatokról. (6. napirend)
Illegális szemételhelyezés miatt az ott található iratok tulajdonosait kutattam fel, mivel 240 km
távolságból érkezett. Érdekes történet, de végére jártam. (az elhelyező még nem jelentkezett
nálam) Ülésen részletesen elmondom.
ÁMK igazgatói pályázat újból kiírásra került, mivel nem volt jelentkező. Dr Jójártné Milnár Szilviát
ideiglenesen meg kell bízni átmenetileg az igazgatói feladatokkal. Több helyen meghirdetve a
törvény szerint. Erről tájékoztattam levélben a bíráló bizottság tagjait.
Farkas Tiborné a KIK körmendi igazgatója elmondta, hogy az iskolánk felújításával – tervek
egyeztetésével – már foglalkoznak Budapesten.
Elkezdtem adatokat gyűjteni a hulladékszállítási és a konyhával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
indításához és az ajánlattételi felhívás kitöltését megkezdtem A törvény erejénél fogva a
hulladékszállítási megállapodást a Müllexel fel kell mondani. Az ÁMK konyha átszervezése pedig
számos ok miatt szükséges. Gyűlésen tárgyaljuk mindkettőt. (7.8. napirend) Elkezdtem
összeállítani az utcanév táblák mennyiségét a megrendeléshez. (testületi anyaghoz mellékelve)
V. Németh Zsolt államtitkár urat fogadtuk lakossági fórumra és problémáink megbeszélésére.
Kistérségi ülésen vettem részt valamint bizottsági ülésen – mint elnök helyettes - a körmendi
Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői pályázók meghallgatásán.
Egyeztetéseket folytattam a napközi felújításával kapcsolatosan, megkezdtük annak kipakolását.
Ajánlatot kértem bontási munkákra, az ajánlatot gyűlésen tárgyaljuk. Körmendi vállalkozó adott
ajánlatot, Horváth György helyi vállalkozó eddig még nem nyilatkozott érdemben. ( a kedvezőbb
támogatás miatt az egyesülettel közös beruházást gondolunk, mivel az egyesületi, alapítványi
támogatások kedvezőbbek, mint az önkormányzatiak )
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Feltérképeztük a temetőinket és pontos nyilvántartást fektettünk le. Kovács Júlia és László Zita
csákánydoroszlói lakosok, diákmunkában - Munkaügyi központ támogatásával - nagyon precízen
és pontosan végezték el ezt a feladatot, valamint egyéb hivatali kimutatásokat is pontosan és
gyorsan készítettek. Felhívásokat tettünk közzé a sírhelyek újra váltására újságunkban,
honlapunkon, temetőben több plakáton, és egy megyei lapban.
Levelet küldtem a temetkezési vállalkozóknak, hogy csak akkor temethetnek, ha a hozzátartozó
bemutatja a hivatal igazolását arról, hogy temetés előtt regisztrálták az elhunytat és rendezték a
szükséges díjakat.
Horváth Viktor csákánydoroszlói lakos szintén diákmunkán vett részt, aki főleg a hivatal udvarán,
a temetőben, a játszótéren és a napközi épületében takarított és végzett el különböző rábízott
munkákat. Munkájával teljesen meg voltam elégedve.
Az Őrségi Vízrendezési Társulás kül,- és belterületi árkainkat tisztították, mélyítették, valamint a
község területén, 3 helyen raktak le 5 db hídgyűrűt helyenként. ( ez a munka a feléjük befizetett
adó terhére ment, a hídgyűrűket önkormányzatunk rendelte meg és fizette )
A bérlakás kiváltására – a tervezett nagy felújítás miatt – eladó ingatlanok tulajdonosaival
beszéltem. Beszéltem a szárító új tulajdonosával a továbbiakról. Személyesen találkozunk
hamarosan. Crosspálya melletti útról ismételten tárgyaltam a területtulajdonossal.
Körmendi utcai árok rendbetételével – helyenként mélyítéssel - kapcsolatos többszöri egyeztetés
volt a Közútkezelővel. Vannak vitatott kérdések, de talán rendeződik.
Napenergiás pályázatunk fellebbezésére – beadva május 15 – válaszoltak, hogy 30 nappal
meghosszabbítják a döntési eljárást, de eddig még nem bírtak dönteni.
Munkásaink a közterületeken dolgoztak – szerencsére minimális fűnyírással – főleg a temetőt
rendezték, valamint helyben leveleket hordtak nagy számban. ( kötelező októberig az adózók
értesítése egyenlegükről) A két közhasznú dolgozó szerződése lejárt, így augusztusban az egy
hónapra felvett diákokon kívül csak a két állandó munkásunk dolgozott. Újságunk szerkesztése és
megjelentetése határidőben megtörtént. Új honlapunk beüzemelésre került és azt adatokkal és
információkkal nagy részben feltöltöttem, több új adat is feltöltésre került: jegyzőkönyvek és egyéb
információk, melyek kötelező elemei a honlapnak. Idén eddig több mint 3000 e-mailt fogadtam és a
számomra fontosnak tartottak közül legalább 1500 – ra válaszoltam. Ezen kívül több lakossági
üggyel, bejelentéssel személyes problémával foglalkoztam. Folyamatosan képződő dolgok: kidőlt a
fa, beszakadt az út, leszakadt a vezeték, letörött a csap a temetőben, kóbor eb befogatása,
közlekedési tábla kitörése, illegális szemét elhordatása, útpadka feltöltése, munkásaink gépeinek
javíttatása, stb-stb, de ezek csak problémák, a legfőbb gond, hogy hamarosan megöl bennünket a
felduzzadt bürokrácia.

Horváth István polgármester
CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI
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Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai szeptemberben:
SZENT MIHÁLY HAVA – İSZELİ – FÖLDANYA HAVA
Állandó programjaink:
a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
Energy táncpróbák pénteken voltak – a csoport vezetıje még nem jelentkezett. Idıpont a
késıbbiekben.
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.
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Zumba – a csoport vezetıje még nem jelentkezett – idıpont késıbb.
társastánc gyerekeknek – az iskolában hirdetik, jelentkezık esetén idıpont egyeztetés.

Egyéb programok, rendezvények szeptemberben:
 11-én a nyugdíjas csoport kirándul a Balaton-felvidékre. Sümeg, Tapolca, Nagyvázsony, Tihany,
Balatonfüred. Remélhetıleg egy nagyon kellemes hangulatú napot fogunk eltölteni festıi
környezetben, finom borok társaságában.
 21-én Szüreti felvonulás és mulatság a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
szervezésében a falu utcáin és a mővelıdési ház udvarán.
 30-án, hétfın. Bokor Rudolf Erdélyrıl készült képeivel mesél nekünk a táj szépségérıl, az ott
élı emberekrıl, szokásokról. A vetítéssel egybekötött elıadás 18 órakor kezdıdik a mővelıdési
ház nagytermében.
Varga Rita mőv.ház vezetı
Bálint Sándor

Civil Szervezet
Civiles kirándulás 2013

Az idei nyári kirándulás szervezését sikeresen
megnyertük magunknak; a cél a keresztkúti pihenőhely
volt. Július 6-án, esős reggelen gyülekezett 21 fős
csapatunk a művelődési ház udvarán.
Az útra szükséges utolsó beszerzést követően elindult
konvojunk Kőszeg irányába.
Első
látnivalónak
–
mint
kisgyerekes
kirándulásszervezők – Kőszegen a Marcipánmúzeumot
terveztük be. A múzeumban nemcsak fiaink, de az
egész csapat örömmel csodálta a marcipánműhelyből
kikerülő remekműveket, csodáltuk a szebbnél szebben
megformázott mesefigurákat :) A múzeum pincéjében
pedig várak néhol 3D-s képei, régebbi korok lámpások várták az érdeklődőket. Kifelé
természetesen bevásároltunk marcipánból :) Szálláshelyünk elfoglalása előtt sétáltunk még egyet
a belvárosban.
A keresztúti pihenőhely mélyen a kőszegi erdő mélyén, illetéktelenek elől sorompóval elzárt
területen található. Igazi nyugalom szigete lehet az itt pihenőknek rohanó világunkban :)
Nagyon hamar belaktuk a területet; a gondnok házaspár – Andrea és Tibor – már várt minket és
minden szükséges segítséget megkaptunk tőlük.
Beköltözés, beszélgetős, rendezkedős energia felvétel után elindultunk többéves kirándulási
hagyományunkat követve túrázni; cél az Írottkő kilátó volt.
Kis „csalással” autóval indultunk útnak és több kisebb látnivalót – Hétforrás, Szent Vid kápolna
valamint egy kis kitekintőt – beiktatva eljutottunk
túracélunk hegyének lábáig.
Rövid összekészülődés után útnak indult csapatunk
teljes létszámmal; gyorsabb-lassabb egységekre
bomolva. A 883 méter magas Írottkő vagy Szálkő kilátó
meghódítása mindnyájunknak sikerült :)
Csapatunk nagy része fel is mászott a kilátó 3
emeletnyi magasságának valamelyikére, megcsodálni a
kilátást a Dunántúl legmagasabb pontjáról. Amiért ezzel
a csapattal szeretünk kirándulni: mindenkit türelmesen
megvártak az elsők; volt ideje az utolsó érkezőnek is
felmászni a kilátó akár legfelsőbb szintjére és utána
pihenni egyet :)
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A kilátó tövében történt energiapótlás, cseverészés után elindultunk vissza; ideje volt, hisz
szakácsmesterünk is velünk túrázott és a vacsora összetevői még a hűtőben várakoztak. Legifjabb
túrázóink kipihenve a felfelé utat és megfelelően motiválva - marcipán az autóban – futva tették
meg a lefelé utat, megelőzve a teljes csapatot :)
Természetesen a vacsora időben elkészült és Péterünk
ismét fenségeset alkotott; a várakozás idejét a terület
felfedezésével és kincskereséssel töltöttük :), retro
zenék kíséretében :)
Estére a Kőszegi hegyre is odaért az eső; ideiglenesen
tető
alá
húzódva folytattuk a
beszélgetést,
anekdotázást. Dolli néni a végtelen mesemondást :).
Gondnokunk felajánlotta a sátorozók számára a
turistaházat, de senki nem élt a felkínált lehetőséggel;
az éjszakai alvás – főként az utolsó fekvőknek úgy fél 2
felé – bőven megfelelő volt a sátorban is.
Másnap mindenki pihenten, lelkesen ébredt :); a
reggelit követő ebéd után indultunk hazafelé.
A két étkezés között azért jutott idő a sátrak nyugodt lebontására, eszmecserékre és
meseolvasásra is :)
Hazafele azért még jutott látnivaló: megnéztük a Cáki pincesort (ahol szolgáltatás dömpinggel
találkozhat az előre tájékozatlan utazó) és betértünk a bozsoki bevásárlóközpont fagyizójába.
A hely – bár nem egy nagyvárosban található – tényleg egy bevásárlóközpont érzetét kelti,
többféle üzlet búvik meg az egyszerű házat sejtető bejárat mögött; kisebb felfedezés volt
ismeretlenként megtalálni a fagyizót. A gyors hazaút után mindenki kezdhette otthonában kipihenni
a hétvégi „pihenést” :) a következő dolgos munkahét előtt :)
Jövőre veletek újra; valahol :)

Bakóné Vykyca civil szervezeti tag kirándulásszervező
Bálint László

Kormorán Egyesület

Kormorán Kenu Egyesület
9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4.
honlap: www.kormorankenu.hu
Szeptemberi programjaink
Augusztus hónapban is folytatódik a túrabajnokság

7-én. versenycsapatunk számára folytatódik az Országos Túrabajnokság, helyszín:Dunakiliti
14-én Csákánydoroszlót is érintő Rába Maraton elnevezésű verseny
Időjárástól függően túrák szervezésére is teremtünk lehetőséget :) 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 (36 fkm): Szentgotthárd-Csákánydoroszló: 4.500,-Ft/fő
Csörötnek -Csákánydoroszló (24 fkm): 3.000,-Ft/fő – a Rábalapátolás elnevezésű Országos
Versenysorozat útvonala! Rövid túráink:Rábagyarmat- Csákánydoroszló (15 fkm) vagy
Csákánydoroszló-Körmend (15 fkm) : 2.000,-Ft/fő
Bálint László elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea
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SPORTEGYESÜLET-TEKE

Szeptember elején kezdődnek a teke bajnokságok, NB III-as csapatunk aug. 31-én kezd Tanakajdon, NB Ies csapatunk 7-én szombaton Szombathelyen játszik a Vasasszonyfa csapatával. A csapatokat érintő
változás, hogy Márton Szabolcs nem áll a csapat rendelkezésére, leigazoltuk az NB III-as csapathoz Bauer
Pétert illetve Körmendről Szupper Lászlót, valamint az NB I –es csapathoz Pungor Gézát. Az NB I-es
kerethez került Tóth Zsolt, valamint ifjúsági csapatunk bővült Kolosits Dániel, Németh Gábor illetve Sinka
Miklós leigazolásával. A jó képességű fiatalok szeretik a tekét, jó érzékük van hozzá,megfelelő hozzáállással
komoly utánpótlása lesz csapatunknak. Csapatunk az idei évben új néven szerepel a bajnokságban,
(Csákánydoroszló-Swietelsky), hiszen névadó szponzorként a Swietelsky Kft, aki többek között útépítésekkel
is foglakozik, nagyban hozzájárult a bajnokságban való indulásunk, szereplésünk biztosításához. Mellette
támogatónk még továbbra is az Önkormányzat, a Villkász Kft, a Bio-véd 2005 Kft Kemestaródfa, a KÖ-KA
Kft, a Fülöp-vill Kft Körmend. Sajnos községünkből nagyon kevés támogatást kapunk, így másutt kell a
támogatókat megkeresni ahol eddig pozitív hozzáállást tapasztaltunk. NB I-es csapatunk továbbra is
Szentgotthárdon játssza hazai mérkőzéseit vasárnap délelőttönként, az NB III-as csapatunk pedig
Csákányban szombat délután 16 órától a tekézőben. Várjuk szurkolóinkat.
A CSÁKÁNYDOROSZLÓI TEKECSAPATOK 2013-2014 ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI MÉRKŐZÉSEI
NB I. CSAPAT
2013.09.07. Szombat
1400 Vasasszonyfa - Csákánydoroszló
2013.09.15. Vasárnap 1000 Csákánydoroszló – Sopron
2013.09.21. Szombat 1300 Lauf-B TK Zeg - Csákánydoroszló
00
2013.09.29. Vasárnap 10
Csákánydoroszló – Herend
00
2013.10.12. Szombat 14
Pét – Csákánydoroszló
00
2013.10.19. Szombat 15
ZTK II - Csákánydoroszló
00
Csákánydoroszló – Horváth TK
2013.10.27. Vasárnap 10
00
2013.11.09. Szombat 13
Pápa - Csákánydoroszló
2013.11.17. Vasárnap 10 00 Csákánydoroszló - Kaposvár
2013.11.30. Szombat 1400 Mosonmagyaróvár-Csákánydoroszló
2013.12.15. Vasárnap 10 00 Csákánydoroszló-Szentgotthárd
NB III. CSAPAT
2013.08.31. Szombat
2013.09.07. Szombat
2013.09.15. Vasárnap
2013.09.21. Szombat
2013.09.29. Vasárnap
2013.10.12. Szombat
2013.10.19. Szombat
2013.10.26. Szombat
2013.11.10 Vasárnap
2013.11.16. Szombat
2013.11.30 Szombat
2013.12.07. Szombat
2013.12.14. Szombat

00

16
Tanakajd - Csákánydoroszló
00
16
Csákánydoroszló - Zalakomár
0830 Gellénháza - Csákánydoroszló
1600 Csákánydoroszló - Sitke
0900 Halogy - Csákánydoroszló
1600 Csákánydoroszló – Nárai
00
15
Vonyarcvashegy - Csákánydoroszló
00
16
Csákánydoroszló - Herény
00
14
Kondorfa - Csákánydoroszló
00
16 Csákánydoroszló - Perenye
1600 Felsőmarác - Csákánydoroszló.
1300 Lenti - Csákánydoroszló
1600 Csákánydoroszló – Budai

Musits József Szakosztály vezető

EGYÉB tájékoztatás

BÚCSÚZIK A NYÁR

Sok minden történt a nyáron. A nyári szünet első három hetében napközis táborokat szerveztünk a
művelődési házban /és még sok egyéb helyszínen -a faluban és a falun kívül/. Nagy örömünkre sok gyerek
és szülő döntött mellettünk és gondolta úgy, hogy velünk tart, és igyekszik tartalmasan, diáktársaival együtt
tölteni a szünidő első heteit. Sok programot valósítottunk meg, minden résztvevő talált kedvére való
elfoglaltságot.
Köszönet azoknak az embereknek és cégeknek, csoportoknak, akik segítettek abban, hogy a gyerekek
minél jobban érezzék magukat és minél színvonalasabb legyen a program.
Megpróbálom felsorolni támogatóinkat, remélem, nem hagyok ki senkit. Ha ez mégis előfordulna elnézést
kérek! Csákányi Kenyér Bt., Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ivánc és Kondorfa, a körmendi mentőállomás
Bognár Zoltán állomásvezető, dr Csata László, körmendi rendőrkapitányság, Csaba József ÁMK konyhája,
Csilinkó Józsefné, Kati Bisztró, Kocsi Csárda Gasztony, ifj. Balla Árpád, Bérdi Andrea, Kovács Sándor és
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Császár Zsanett, Aztán júliusban elmentünk Balatonberénybe táborozni. 60 gyerek és 6 felnőtt kísérő vett
részt az Erzsébet –táborban. Kedvező áron 6000 illetve 14 000 forint volt a költség gyerekenként.
Utána az erdélyi barátainkkal töltöttünk el szép napokat Csákánydoroszlóban és azon kívül.
Szeptembertől Őriszentpéteren fogok tanítani.
Minden kedves volt tanítványomnak sok sikert kívánok az iskolában és az életben!
Továbbá köszönöm minden tisztelt szülőnek, támogatónak a segítségét, akik az elmúlt 19 év során
támogatást nyújtottak a munkámhoz! Köszönöm!
Farkas Béla
„Családi napközi információk
2013. szeptember 1-jétől családi napközink szeretettel várja azokat a kisgyermekeket, akinek szülei dolgoznak vagy
rövidebb/hosszabb ideig gyermekük nélkül intéznék ügyes-bajos dolgaikat!
Mire kínálunk lehetőséget?
- heti 3-4-5 napon át rendszeres napközbeni ellátás; teljes vagy félnapos rendszerben
- igény szerinti (szabad helyek függvényében) időszakos gyerekfelügyelet; akár 1 órára is
- óvodába/iskolába menet gyermekért egyéni megbeszélés alapján
- egyéni egyeztetéssel kapacitás alapján gyermekfelügyelet
érdeklődés, igények jelzése: csdcsana@gmail.com 06-70/4590508
Kockás Liliom – itt a helyem :)”
Lakosság részére ( ingyenes )

HÍRDETÉSEK

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

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
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Tájékoztatom Önöket, benzinkút shopja melletti boltunkat,(Olcsó Mindenes) 2013. október 1-gyel
tecnikai okok miatt bezárjuk! Köszönjük minden vásárlónknak a vásárlást, és szeretettel várunk
akciókkal, és bő árukészlettel minden vásárlót a készlet erejéig!
Ács Szilvia (üzletvezető)
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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