Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván
Csákánydoroszló Község Önkormányzata
községünk
községünk minden lakójának!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Képviselı-testületünk októberi ülésén hosszas vita után bírálta el a szociális tőzifa iránt
beérkezett igényeket. A támogatásban részesülık a rendeletünknek megfelelıen és a
rászorultság mértékének figyelembe vételével kapták meg a tőzifát. Az elbírálásban
részesülık értesítést kaptak a döntésrıl és a kedvezı elbírálásban részesülık számára az
önkormányzat ingyen már ki is kiszállította.
- Befejezıdött a temetıi utak teljes felújítása november végén. Korábban már
beszámoltunk róla, hogy az önkormányzat pályázat segítségével újíttatta meg a temetı
úthálózatát a Németh Térburkoló Kft-vel. Az egyház tulajdonában lévı területek akkor
még elmaradtak - a Püspökség engedélyével – így az aszfaltozása és térkövezése késıbb
kezdıdhetett el, amihez az önkormányzat saját erejébıl finanszírozta meg a munkálatokat,
így decemberben már a teljesen a templomig felújított temetıi utak várják az oda
látogatókat.
- M8 gyorsforgalmi út Körmend- Rábafüzes országhatár közötti szakasz megvalósítása,
önkormányzati területek kártalanítása ügyében kereste meg önkormányzatunkat a
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. A beruházás megvalósulása a kisajátítás alapjául
szolgáló közérdek, ezért a képviselı testületünk elfogadta az önkormányzati árkok
részben történı kisajátítását, és az ehhez felajánlott kártalanítási összeget.
- Közvilágítás korszerősítését tárgyalta a testület. A korszerősítés lényege az lenne, hogy
az energiatakarékos lámpák felszerelését tervezi a jelenlegiek helyett. Az elıkészületi
munkákat az önkormányzat jövı év tavaszáig kívánja elvégezni és amennyiben kedvezı
ajánlat érkezik, a megvalósítás jövı nyárra tervezhetı.

Döntött a grémium a felsıoktatási hallgatók pályázatairól:
A képviselı testület mindkét esetben kedvezıen bírálta el a beérkezett pályázatokat.
Igyekezve ezzel is segíteni a tehetséges, szociálisan rászoruló vagy jó tanulmányi átlagú
helyi lakosú fiatalokat, akik messze vihetik községünk hírnevét.
BURSA HUNGARICA felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat keretében 12
hallgató nyújtott be sikeres pályázatot és részesült támogatásban. Támogatásban
részesülık: Bérdi Bence, Horváth Martin, Bálint Máté, Mihály Dénes, Bedıcs Nóra,
Horváth Dániel, Bodó Vanessza, Mosolits Bence, Borbély Balázs, Farkas Anna, Majoros
Anett, Kovács Tamás.
Helyi Kiválóságokért Ösztöndíj pályázat keretében 3 hallgató nyújtott be pályázatot.
Támogatásban részesülık: Bedıcs Nóra, Bálint Máté, Márton Jennifer.
Csákánydoroszló község Önkormányzatának képviselı-testülete testületi üléssel
egybekötött közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklıdıket.
A közmeghallgatás helye: Mővelıdési Ház, ideje: 2017. december 11. 16.00 óra
A közmeghallgatáson elmondásra kerülı tájékoztató vázlatosan a 6. oldaltól olvasható.

A Csákánydoroszlói Polgárır Egyesület kitüntetésben részesült
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 61. évfordulójára emlékezve ás a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulója tiszteletére díszünnepséget rendezett az
Országos Polgárır Szövetség október 19-én. Dr. Simon Miklós az Országgyőlés
Honvédelmi és rendészeti bizottságának alelnöke ünnepi beszédében méltatta a 26 éves
polgárır mozgalom szorgalmát és munkáját, ami által jobbá és biztonságosabbá teheti
országunkat. A közbiztonság egyik meghatározó
ereje, ami egyben a kitartó munkájuk eredménye,
amit önkéntesen a közösség szolgálatában töltenek.
Az ünnepi beszédet követıen elismerések átadására
került sor, ahol az Országos Polgárır Egyesület
elnöksége az „ÉV POLGÁRİR EGYESÜLETE”
kitüntetésben
részesítette
a
Csákánydoroszlói
Polgárır Egyesületet, amit Boldizsár László elnök
vehetett át.
Gratulálunk nekik! Sok sikert és kitartást kívánunk
a munkájukhoz!
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Karácsonyi Zsibvásár
2017. December 9. szombat 8:00-11:00 órakor
Alkudj, keress, költs!
Helyszín: Csákánydoroszló, Vasút u.4.
Művelődési ház udvara
(rossz idő esetén a Művelődési házban)
KARÁCSONYI DÍSZEKET IS VÁRUNK!
Jelentkezni: Polgármesteri Hivatalban vagy a
94/542-002 telefonszámon lehet!
Az árusoknak 15 asztalt tudunk biztosítaniárusonként egyet-jelentkezési sorrendben!

Lakossági hírek
Gyurján János idén is várja a hozzá
ellátogatókat (Csákánydoroszló, Fı
u.102.) hogy megtekinthessék az
udvarában kialakított karácsonyi
mesevárost. December 3-tól - január 01ig minden nap délután 17:00 – 20:00
között több mint 15000 LED lámpa fog
kigyúlni és gyönyörködtetni az
érdeklıdıket. Rengeteg újdonság lesz
idén, ami tavaly még nem volt. Érkezik a
Mikulás december 3-án, de lesznek Las
Vegas-i fények, szarvasok, még a háttér
is havazni fog.

Ezúton köszönjük meg Király Róbertné (Gyöngyi) felajánlását, mivel idén is Ő adta ingyen a
község karácsonyfáját, mely a művelődési ház elé lett felállítva.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017. NOVEMBER
Születés: Horváth Balázs és Horváth Petrik Franciska fia Horváth Máté
Házasságkötés:
Elhunytak: Bohus István (Doroszlói u.), Papp Ferenc (Fő u. lakos volt)
Klemencsics Vince (Kossuth u.), Kónya Zoltán (Körmendi u)
Friedli Ferenc (Kis u.)

3

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2017. DECEMBER

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai decemberben:
KARÁCSONY HAVA – TÉLELİ – ÁLOM HAVA –ADVENT HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,


színjátszó csoportok: kicsik próbálnak : csütörtökön 14.00-tól 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-tól 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotóház” gyerekeknek: kedden 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési házban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a mővelıdési
házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Jóga: csütörtökön 16.30-tól 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 kötélugrók: kedden délután 17 órától edzenek a mővelıdési házban. A foglalkozást
Gombos Boglárka vezeti.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében.
Egyéb programok, rendezvények decemberben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-án a nyugdíjas klub fellépése Kemestaródfán az Idısek napi rendezvényen
4-én véradás 17 órától 19 óráig a mővelıdési házban
5-én 9 óra 30-tól Ringató, foglalkozás kicsiknek a kultúrház nagytermében
5-én 17 órakor érkezik a Mikulás a mővelıdési ház udvarára
6-án délelıtt 10 órakor Mikulás napi mősor az alsósoknak.
6-án délután 13 órától 16 óráig Mikulás disco a felsısöknek
7-én A Weöres Sándor Színházban bérletes elıadás. Yasmina Rezi: Mővészet címő
komédiáját nézzük meg.
9-én délelıtt Zsibvásár a kultúrház udvarán
11-én közmeghallgatás a Mővelıdési Házban 16.00 órakor
12-én bérletes színházlátogatás a Hevesi Sándor Színházba. Mikszáth Kálmán: Szent
Péter esernyıje címő vígjátékot nézzük meg.
13-án 17 órakor kezdıdik a zeneiskolások karácsonyi hangversenye a mővelıdési
házban.
17-én civiles karácsonyi gyertyagyújtás a templom elıtt, a mise után.
19-én 9 óra 30-tól Ringató, foglalkozás kicsiknek a kultúrházban.
20-án délután karácsonyváró betlehemes mősor az iskola udvarán.
22-én zártkörő rendezvény a közösségi házban.
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29-én óévbúcsúztató a nyugdíjas klub szervezésében. A program 14 órakor kezdıdik a
kultúrházban.
30-án születésnapi rendezvény a mővelıdési házban.
31-én zártkörő szilveszteri rendezvény a kultúrházban.
31-én zártkörő szilveszteri rendezvény a közösségi házban.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!
Kormorán kenu egyesület
Egyesületünk 2017. november 25-én megtartotta évzáró közgyűlését, ahol a hivatalos évzárást
követően jóízű vacsora mellett tagjaink kedélyes beszélgetéssel zárták a napot. Köszönjük minden
tagunknak ez évi tevékenységét, december 30-án szeretettel várjuk tagtársainkat évzárónkon a Vjzi
Vándor táborhelyen 14.00 órai kezdettel. Ezúton kívánunk tagtársainknak és Csákánydoroszló
lakóinak Áldott, Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
Vezetősége"
Kockás liliom hírei

2017. december 14-én rendhagyó Baba-mama klub 15:30 órától a Kockás Liliom Családi
Bölcsiben!
Várjuk együtt a karácsonyt, készüljünk együtt a szeretet ünnepére!
Klubunkba várunk szeretettel minden jelenlegi és volt csanásunkat, bölcsisünket családjával illetve
minden kedves szolgáltatásunk iránt érdeklődőt!Csákánydoroszló lakosainak kívánunk Békés,
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet! Kockás Liliom Családi Bölcsőde Csapata

2017- ben is Regélő Kincsek a karácsonyfa alá!
A megszokott minőségben már ismert és új kincsek idén.
Bővebb információ, rendelés: Bakóné Vikica; 06-70/459-0508, bakoneviki@gmail.com.
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CCHR tájékoztatása
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára,
akiket
sérelem
ért
a
pszichiátriai
kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
"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.
Minden
információt
bizalmasan
kezelünk!"
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu

Közmeghallgatás tájékoztató anyaga az elmúlt évről:
Tájékoztatást kívánok adni az elmúlt évben végzett munkákról.
Újságunkban a jelentősebb dolgokról minden ügyben tájékoztatást adtunk, de most kicsit
bővebben. Akinek kérdése van, az a tájékoztatás után bármelyik témával kapcsolatban
kérdezzen.
Adatokat szolgáltattunk az EFOP pályázathoz, ami benyújtásra került.
Ajánlatkérést küldtünk ki az iskola felújítás műszaki ellenőrzési és közbeszerzés
bonyolítóra. feladataira.
Állami főépítésznél voltam több alkalommal, rendezési tervekkel kapcsolatosan.
Árvízi helyzettel foglalkoztam 2 alkalommal. Szerencsére nem lett árvíz, de közel volt.
Aszfaltoztunk a Dózsaligeti területen a fahíd előtt és után.
Breitenfurti kiránduláson vettem részt.
Diákmunkások és gyakorlaton levő fiatalok felvételét intéztem a munkaügyi központnál és
az otp-ben.
Egyeztetés a Művelődési központtal értéktár ügyben.
Egyeztetések a földmérőkkel a Vasút utcai megosztásokról. Elkészült a megosztás,
kérelmezés a közútkezelő felé folyamatban van, napokon belül lezárul.
Előkészítettük és lebonyolítottuk az idősek napját
Erdőfelügyelőségnek megküldtük a művelésből való kivonással kapcsolatos
dokumentumokat, a kivonás díját megfizettük.
Értéktár-bizottsággal ülést hívtam össze pályázat benyújtására.
Értéktári anyagok gyűjtése, előkészítése bizottságnak.
Fakitermelési pályázat kiírása Csaba József utcára.
Fekvőrendőrt és korlátozó táblákat rendeltem az óvodához. Elhelyezésük még idén
megtörténik terveim szerint.
Hó eltakarítás szervezése, tolatás, lapátolás, homokozás só beszerzés, sószóró
beszerzés, hétvégén is dolgoztunk szükség szerint.
Hódügyekkel foglalkoztam, folyamatosan kell a patakon gátat bontani.
Hungarikum pályázat előkészítése, egyeztetések, de nem lehetett beadni, mivel a beadási
határidő előtt 2 héttel lezárták a befogadást.
Illegális szemétügyekkel foglalkoztam több alkalommal.
Internet bekötését intéztem a közösségi házba.
Járdaleválasztás a Körmendi-Vasút utcákban: az előszerződés megköttetett, elutaltuk a
földhivatali illetékeket, így a véglegesítésre várunk.
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Jégpálya készítésében vettem részt.
Katasztrófavédelmi megbeszélés, egyeztetés megyei vezetőkkel irodámban.
Kavicsbánya ügyekkel foglalkoztam több fórumon. Reméljük nem lesz bánya.
Két alkalommal voltam a körmendi rádióban interjúra. Témák: iskola felújítás,
Csaba József utcai telkek, tornaterem építés, temető felújítás.
Kis utca végén árokbeszakadás volt. Zsaluzás, betonozás szervezése.
Koordináltam a falubusz használatát. Számtalan lakossági problémával foglalkoztam.
Körmenden közbiztonsági fórumon vettem részt több alkalommal.
Közmunkások felvétele, többszöri egyeztetés a munkaügyi központtal.
Közösségi ház kazánjával kapcsolatos minden ügy intézése. Több napomat vette igénybe.
Közmunkások napi munkáját irányítottam, szerszámmal, gépekkel láttam el őket és
szükség esetén gépeiket javíttattam.
Közvilágítás korszerűsítésre ajánlattevőknek adatlapokat töltöttünk ki.
Különféle nyomtatványokat kérdőíveket töltöttünk ki több helyre több témában.
Lakásomon vendégül láttam Nagyajta polgármesterét és családját.
Lomtalanítás megszervezése, bonyolítása.
Megállapodást írtam fadarálásra önkormányzati területeken.
Megjelentettem újságunkat és folyamatosan frissítettem honlapunkat
Megkezdtük a község közterületeinek karbantartását 5 fő közmunkással, kaszálással,
árkok tisztításával, stb. áprilistól dolgoztak.
Megrendeltem és felszereltettem az óvoda kapujára egy biztonsági zárat.
Megrendeltem 3 db szemétgyűjtőt, ami a községben lett kihelyezve.
Mikulás ünnepség előkészítése, lebonyolítása.
Óvodával kapcsolatos több ügyet intéztem. Személyi és tárgyi dolgokat.
Rendeltem a defibrillátorhoz Ped-pac-ot, mivel lejárt az eredeti.
Rendőrségi egyeztetés – fórum polgármestereknek az irodámban a kapitányságvezető
asszonnyal.
Sportöltöző felújítással kapcsolatos egyeztetések több alkalommal.
Szociális tűzifa pályázat, megrendelés, kiszállítás, dokumentálás intézése.
Szombathelyen voltam tájékoztatón a településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatosan
több alkalommal. Fórumok tartása.
Tárgyaltam a fogorvossal, aki márciusig kíván dolgozni. Keresi, hogy ki venné át a praxist.
erről tájékoztattam a szomszédos településeket.
Tornaterem építésével kapcsolatosan többször anyagokat küldtem Budapestre.
Tornaterem rendezési tervét egyeztettem tervezővel, főépítésszel, az eredményt
megküldtem Budapestre.
Traktor és konyha pályázataink hiánypótlása határidőre minden nyűgével megtörtént.
Veszélyes fák kivágatása iskolánál, temetőnél.
Zsibvásárok előkészítésében vettem részt.
Minden helyi rendezvényen 1-2 kivétellel részt vettem, ahova meghívtak.
Egyéb rendezvényeken, megbeszéléseken voltam a megyén belül és néha megyén kívül.
Testületi ülések: a maival együtt 15 ülést tartottunk, 100-nál több határozatot hoztunk. A
hivatalban 1100 -nál több ügyet iktattunk, amik csak a főszámok, alszámokkal együtt ez
több mint 2000 irat.
Beruházásaink:
Temető felújítás 2 menetben. Az első állami támogatással a nyáron megvalósítva, –
adósságrendezésben részt nem vevők támogatása, 2016-os pályázatból 19,5 millió Ft - a
második menet novemberben önerőből. A temetőnkre idén 22 millió Ft-ot költöttünk. A
munkákat minden nap ellenőriztem.
Iskola-felújítás folyamatban van, melynek értéke 105 millió Ft. A teljesítési határidővel
problémák vannak, de idén elkészülhet. A munkákat naponta ellenőriztem.
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Sportöltöző felújítása, önkormányzati segítséggel, ami pályázati pénzből valósul meg
nagyrészt és önkormányzati hozzájárulással, ami közel 4 millió Ft. Ez a kiadás a már
évekkel ezelőtt lekötött pénzünkből tud teljesülni. A munka megkezdődött.
Egyéb ügyek:
Tornaterem építésének előkészítése, számtalan dokumentum megküldése Budapestere.
A közbeszerzési eljárás napokon belül indul.
KLIK – iskolabővítési pályázathoz adatok közlése, fejlesztés jövőre indulhat.
ŐNP Rába parti beruházáshoz adatok hozzájárulások megadása. Sajnos az
engedélyeztetési folyamat jelenleg áll különféle hiányosságok miatt, ami nem tartozik az
önkormányzatra.
Járdaleválasztás Vasút-Körmendi utca: Lassú folyamat a bürokrácia és hatóságok
változása miatt. Ezért késik a buszvárók megépítése.
Közvilágítás korszerűsítésének lehetőségeiről egyeztetések.
Csaba József utcai telkek kialakításával kapcsolatos ügyek:
Telkek kiméretése, engedélyeztetése, földhivatali bejegyzések megtörténtek.
Művelésből való kivonás eljárása, a díjat befizettük.
Villamosítás megrendelése, ami tervezés alatt van. Díjat befizettük.
Fák letermelése következik a területről, ajánlatkérés megtörtént.
Jövőre vissza van a vízellátás megteremtése, majd utána a csatornázás.
Rendezési terveink:
Négy alkalommal kellett módosítani a jelenleg érvényben levőt.
M8, ÖNP, Körmendi utca, Tornaterem ügyek miatt. Minden esetben közel 20 hatóságnak
megküldeni több alkalommal, ezért tolódik az új tervünk tavaszra.
TAK elkészítése kötelező jelleggel. Fórumok, egyeztetések tartása.
Az új nagy rendezési tervet ezek után tavaszra tudjuk véglegesíteni.
Pályázataink:
Több pályázatot nyújtottunk be és azokat hiány pótoltuk minden alkalommal a kért
határidőre.
Minden pályázat hatalmas adminisztrációval jár. Legalább 50 oldalasak, de vannak akár
100 oldalnál nagyobb anyagok is.
Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Traktor és munkagépek
8,2 millió Ft (önerő vállalás 15%)
2017 január
2017 szeptember
Döntés alatt

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Humán program Nádasddal közösen EPOP pályázat
20 millió Ft körül községünkre
2017 március
Több alkalommal
Döntés alatt

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Konyha felújítás
9,6 millió Ft (önerő vállalás 15%)
2017 április
2017 október
Döntés alatt
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Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Értéktár pályázat
2 millió Ft lett volna
2017 július (anyag összeállítva, de előbb állították le a beadást)
-

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Szociális tűzifa
2 millió Ft
2017 szeptember
2017 szeptember
1,2 millió Ft (önerő 10%+ a szállítás ) A fa kiszállításra került.

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Működőképesség megőrzése (ÖNHIKI)
6,7 millió Ft
2017 szeptember
2017 szeptember
Döntés alatt

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Kossuth utca járda aszfaltozás
1,6 millió Ft
2017 szeptember
2017 szeptember
1,6 millió Ft (önerőt kell hozzá tenni, mivel többe kerül)

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Sportöltöző felújítás egyesület nevében, önkormányzat intézi
13,7 millió Ft
2016 május
2017 nyár
13,7 millió Ft (önkorm. további hozzájárulás nagyobb a költség )

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Szennyvíz projekt (KEHOP) több településsel közösen
Községünkre kb 10 millió Ft (karbantartás, felújítás)
2016 december
2017 tavasszal több alkalommal
Folyamatban van, 2018-ban kezdődhet

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Számítógépekre
0,2 millió Ft
2017 január
nem volt
a kiíró nem jelentkezett

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Közlekedésbiztonsági pályázat
0,5 millió Ft
2017 április
nem volt
Oklevelet nyertünk ( országosan 15 település támogatott)

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:

Bölcsőde építés
50 millió Ft
2016
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Hiánypótlás:
Támogatás:

2016
Elutasítva 2017 ősz. Indok: Körmenden van szabad kapacitás.

Tárgy:
Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:
Támogatás:

Egészségház felújítás
33 millió Ft
2016
2016
Elutasítva 2017 ősz. Nevetséges indokokkal.

Tárgy:

Iskolabővítés (KLIK)
Rábaparti informácisós központ (ÖNP)
Tornaterem ( állami)
1,2 MILLIÁRD Forint összesen, valós becsült értéken.
2017
Adatok megküldése folyamatosan mindig határidőre megtörténik.
A pályázatokat nem az önkormányzat nyújtotta be, de a
pályázathoz szükséges dokumentumokat mi szolgáltattuk.

Összeg:
Beadás ideje:
Hiánypótlás:

Pályázatok összesen: Az elmúlt évben elnyert pályázatokon 150 millió Ft - al gyarapodott
községünk. (ezen felül van még az iskola belső felújítása, melynek összegét nem
ismerem, mivel az KLIK fejlesztés volt.) Megvalósítás előtt álló beruházások, melyek 2018ban lesznek, 1200 millió Ft - al fogják, gyarapítani községünket.
Horváth István
polgármester

SUZUKI SWIFT VAN 1998-AS évjáratú, májusig műszakival, jó állapotban eladó.
Ár 139.000,- Ft Tel.: 0630 / 346-6244
Petra Fodrászat.Szeretettel várok minden megszépülni vágyó meglévő és leendő vendégeimet.
Hajhosszabbítás, tartós hajegyenesítés, ombre, balayagefestés, alkalmi frizura, fonások. Csákánydoroszló,
Körmendi u. 15/C. Bejelentkezés: 06-70-314 4951.

MEGNYITOTTAM!!!
Szeretettel várok minden kedves vendégemet komfortos masszázsbirodalmamba.
Szolgáltatásaim: Relaxáló test masszázs, Csokoládé masszázs, Méz masszázs, Lávaköves masszázs,
Professzionális arc masszázs, Herbál masszázs, Cellulit masszázs, Testtekercselés, Aromaterápiás masszázs,
Fekvı szolárium KINESIO TAPE Folyamatos akciókkal várok minden új és törzsvendégemet.
Bármilyen további információér keressen bizalommal. Csákánydoroszló. Körmendi utca 35. BODA-BALLA
DÓRA 06/306534738 facebook: Dóra masszázsbirodalom
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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.
Csákánydoroszlóban a Telek utcában építési telek ELADÓ , kb 1200 m2, érdeklődni lehet a 06 70 586 4451
számon.

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.

„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.
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. További
részletek: 06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR ZSANETT
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, telefon: 06 1 445 0235
ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 7.00- 14.30
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
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
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Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: téli szélvédőmosó, fagyálló folyadék, fabrikett, hólapát.
útszóró só, koromtalanító, kesztyűk, szerszámnyelek, üvegballon, demizson,háztartási eszközök,
mosószer, öblítő, kézkrém, páramentesítő készülék és tabletta,villanyégők, elemek, takarmányos
zsák és még sok más. Rendelhetők: elektromos gépek (Einhell). Karácsonyi dekorációk, adventi
gyertyák, kül- és beltéri Ledes fűzérek, ajándéktasakok, ajándéktárgyak.
AKCIÓ!!! Pepo alágyújtós decemberben és januárban 390 Ft/csg. Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitvatartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
Üzletünk ünnepi nyitvatartása:
dec. 24. és január 7 között üzletünk zárva tart. Első nyitvatartási nap jan. 8.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

•
•
•

HORGÁSZ SZAKÜZLET – ÁLLATELEDEL ÉS TAKARMÁNYBOLT
CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ UTCA 35. (VOLT KERTÉSZBOLT HELYÉN)
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!
HORGÁSZTERMÉKEINKET MEGTALÁLJA
A WWW.CARPLINE24HUNGARY.HU
WEBOLDALUNKON IS.

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, Kis Kertészboltban.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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