ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
Csákánydoroszló község Önkormányzat képviselő-testületének határozata szerint
ismételten részt veszünk a BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatásában.
Ehhez az Önkormányzat 500.000,- Ft támogatást biztosít a helyi pályázóknak.
Pályázóknak belépési pont: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Pályázati kiírás "A" típusú - Felsőoktatási hallgatók számára 2016/2017 második és
2017/2018. első félévére vonatkozóan link
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica10/
"B" típusú - Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára link:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica11/
A pályázat benyújtási határideje 2017. november 7.
A pályázatot a Csákánydoroszlói Község Önkormányzatához kell benyújtani.

611 milliós beruházás Csákánydoroszlóban a Rába árterén
Csákánydoroszlóban a Rába partján az Őrségi Nemzeti Park pályázata 611 millió forintot nyert
ökoturisztikai építkezésre. Olyan interaktív táborhelyet illetve természetvédelmi fogadóközpontot
fognak építeni és kialakítani, ahol a Rába és a Csörnöc-völgy Natura 2000 terület értékeinek
bemutatása és vízi turizmus népszerűsítése lesz a cél. A vízi és kerékpáros turistákat fogják
kiszolgálni, amihez 85 millió forintos eszköz beszerzésre is lesz lehetőség. Az épületegyüttes
tervdokumentációi már elkészültek, az önkormányzat módosította a település rendezési tervét,
jelenleg az építési engedélyezési eljárás van folyamatban. Közbeszerzés útján kiválasztják a
kivitelezőt és várhatóan egy év múlva fogják átadni a komplexumot.
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Tájékoztatás a folyamatban levő és várható beruházásokról
Temető:
A nyáron elkészült a temető felújítás, mely
önkormányzati tulajdonú részen történt meg. A
képviselő-testület döntése szerint az utak
felújítását folytatjuk egyházi területen egészen a
templomig. Ehhez a munkához az egyház is
hozzájárult. Az aszfaltozás és a térkövezés
várhatóan még októberben megvalósul az
önkormányzat
költségvetéséből.
Türelmüket
kérjük ahhoz, hogy a munkavégzés alatt várhatóan
egy hétig a templom környékén közlekedési
nehézségek lesznek.
Iskola-felújítás:
A felújítások augusztusban kezdődtek és
várhatóan novemberben befejeződnek a munkák
teljes mértékben.
Tornaterem építés:
A tervek készítése már júliusban megkezdődött.
Több egyeztetés volt a helyszínről és különféle
felmérések készültek. Az engedélyes tervek
várhatóan év végéig készen lesznek, így tavasszal
megkezdődhet a TORNATEREM ÉPÍTÉS. Az
elképzelések és a tervek szerint 2018.
szeptemberében átadásra is kerülhet a régen várt
épület.
A Magyar Közlöny 153. számában (2017.
szeptember) megjelent, hogy községünkben az
iskola területét kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a kormány.

Iskola bővítés:
Több fórumon elhangzott, hogy a KLIK által
benyújtott iskolafejlesztési pályázat nyertes lett.
Ez egy 590 millió Ft-os fejlesztést tartalmazott. El
kell mondani, hogy ebben is volt tervezve
tornaterem. Mivel 2 tornaterem nem fog épülni,
ezért a fejlesztésből a tornaterem rész ki fog
maradni. Arról nincs információnk, hogy a
tornaterem költségei (200-250 millió Ft) helyett
terveznek-e valami mást, vagy a bővítés értéke
ekkora összeggel csökkenni fog. A lehetőségek
keresése folyamatban van. Részletesen olvasható
az Iskolai hírek között.

ZSIBVÁSÁR CSÁKÁNYDOROSZLÓBAN
2017. október 14. szombat
8:00-11:00 h között
Most minden feleslegessé vált tárgyadat (könyvek, játékok, babaruhák, szerszámok, bútorok,
sportszerek, gyűjtemények stb.) eladhatod vagy elcserélheted, esetleg olcsón kincsekre is lelhetsz!
Helyszín: Csákánydoroszló, Vasút u.4.
Művelődési ház udvara
(rossz idő esetén a Művelődési házban) Az első 10 jelentkezőnek asztalt tudunk biztosítani.
Jelentkezni a Csákánydoroszló, Polgármesteri Hivatalban vagy a 94/542-002-es telefonszámon
lehet! Helypénz és regisztráció nélkül bárki árusíthat. Helyfoglalás: érkezési sorrendben.
SZELEKTÍV (SÁRGA ZSÁKOS) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK:
OKTÓBER 10.

NOVEMBER 7.

DECEMBER 5.
Horváth István
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 SZEPTEMBER:
Születés:
Házasságkötés: Elhunytak: Németh Istvánné (Fő u.49.),
Viola Márton és Nagy József (szoc. otthon)

Iskolai hírei

Soha nem látott mértékű fejlesztések iskolánkban
A nyáron befejeződtek azok a munkálatok, melyek főleg a felső tagozatos épületünk
elhasználódott és tönkrement berendezéseit újították meg, de jutott belőle az alsó tagozatra is.
Teljesen kicseréltettük a neonvilágítást mindkét épületünkben.
A felsős épületben mindkét emeleten új járólap került a közlekedőkre, néhány osztályban és a
lépcsőházban hiányzott a falburkolat – pótoltuk. Megújult az emeleten az egyik vizesblokk,
valamint minden osztályban, a könyvtárban és az irodákban új padlóburkolatot raktak le.
Az alsós épületnél megszépült a kerítés lábazata, és új külsőt kapott a raktárépület is.
Emellett még jelentős mennyiségű szemléltető eszköz és sportszer is gazdagította az iskolát.
A forrást fenntartónk, a Szombathelyi Tankerületi Központ biztosította mintegy 21,5 millió
forint összegben.
Jelenleg önkormányzatunk pályázatának, a TOP-3.2.1-15 számú pályázatnak a
kivitelezése zajlik, melynek forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok keretében támogatja a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságán
keresztül önkormányzatunk részére, mintegy 115,6 millió forint értékben.
Ennek keretében a felsős és politechnika épületünk energiatakarékos üzemeltetésére lesz
lehetőség.
Külső hőszigetelést kapnak a falak és a tetők, minden külső ajtó és ablak hőszigetelt lett, a
kazánok a kornak megfelelő kondenzációsra lesznek cserélve, külső-belső hőmérsékletszabályozásra kerül sor, minden radiátor szintén cserére kerül, az iskolaépületre 14 kW
teljesítményű napelemes kiserőművet telepítenek, amihez még hozzájárul egy akadálymentes
parkoló az udvarban, akadálymentes bejárat az utca felöl, a földszinten pedig egy
akadálymentes mosdó.
A pályázat befejezése előre láthatóan 2018 tavasza lesz.
További örömhír, hogy Magyarország Kormánya a 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében
megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos
intézkedései között szerepel egy „A” típusú tornaterem megépítése az iskolánkhoz.
Az építkezés 211 millió forintba kerül, az épület bruttó alapterülete 25x38 méteres lesz, a
küzdőtér mérete 15x30 méteres. Természetesen rendelkezik a hozzávaló kiszolgáló
helyiségekkel és felszereléssel is.
Elhelyezése az előzetes tervek szerint az udvar déli oldalának középső részén lesz, a
megvalósítás ideje pedig várhatóan a jövő évben.
Még egy iskolai pályázatról is született döntés a nyár végén. Ez pedig az EFOP-4.1.2-17
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a
minőségi oktatás megteremtése érdekében. Tankerületünknek, az Emberi Erőforrások
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Minisztériumához beadott pályázatát sikeresnek ítélte a bíráló bizottság, melynek keretében
590 millió forintos beruházás folyik majd az elkövetkező 3 évben 2020. augusztus 31-ig.
A felső tagozatos iskola, bővítésre kerül az északi oldalon: további 2 tanterem, 2
csoportszoba, 2 fejlesztő helyiség és természettudományi labor, tágas közösségi tér épül,
kiszolgáló helyiségekkel. A felsős iskola és politechnika elmaradt belső részei felújításra
kerülnek és kialakításra kerül a két épület között egy szilárd burkolatú udvar megfelelő
tanulói terekkel.
Ebben a sikerben elévülhetetlen érdemei vannak V. Németh Zsolt államtitkár úrnak,
országgyűlési képviselőnknek, iskolánk fenntartójának a Szombathelyi Tankerület
munkatársainak, Vas Megye és Csákánydoroszló Önkormányzatának és az iskola
munkatársainak.
Hálásan köszönöm segítségüket és partnerségüket.
Kozó József
intézményvezető

SZM - bál:

2017. november 18.

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai októberben:
MINDSZENT HAVA – İSZHÓ – MAGVETİ HAVA
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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.
 Zumba: jelenleg szünetel
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében.
Egyéb programok, rendezvények októberben:
2-án 17 órától 19 óráig véradás a kultúrházban.
6-án 17 órától zártkörő rendezvény a közösségi házban.
14-én 8 órától „ZSIBI” a mővelıdési ház udvarán.
14-én délután családi rendezvény a közösségi házban.
19-én bérletes elıadás a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Mihail
Ugarov: Oblon-off – dráma.
 20-án emlékezünk meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 17.30.
koszorúzás a templomkertben, 18 órakor ünnepi mősor a mővelıdési házban.
 20-án 19.30. „Civil értéknap” filmvetítéssel egybekötött beszélgetés a
mővelıdési házban a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
szervezésében.
 28-án családi rendezvény a közösségi házban.






Ismét indul a színházi évad Zalaegerszegen. Korlátozott számban még lehet
jelentkezni!
Bérletes elıadások - 2017/2018 Zalaegerszeg
Ray Cooney: CSALÁD ELLEN NINCS ORVOSSÁG vígjáték
Tim Rice - Andrew Lloyd Webber : EVI TA musical
Mikszáth Kálmán: SZENT PÉTER ESERNYİJE vígjáték
Székely János: CALIGULA HELYTARTÓJA dráma
Arthur Miller: AZ ÜGYNÖK HALÁLA dráma
Déry Tibor - Pós Sándor - Presser Gábor - Adamis Anna : KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL musical
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A keddi Hetényi, középiskolás bérlet ára 9.900,- Ft, az utaz ási költség
1500,-Ft/alkalom, amely változhat.
A korábbi helyeket tartják nekünk, a lemondást jelezni kell. Jelentkez ni
szeptember 30-ig lehet az alábbi telefonsz ámon. Kérek mindenkit, hog y
idıben jelezzen felém!
Varga Rita: 06706113840

Kockás liliom hírei
Négy éves a Kockás Liliom Családi Bölcsőde :)
Köszönjük azon családok érdeklődését, akik szeptember 26-án,
nyílt napunkon jártak nálunk – reméljük, jól érezték magukat!
Szeretettel várjuk vissza őket és várunk minden szolgáltatásunk
iránt érdeklődőt 2017. október 11-én 15:30 órától tervezett
születésnapi rendezvényünkön.
Amivel várjuk az apróságokat és szüleiket: kézműves foglalkozás, finomságok,
dalok és táncok és jó társaság :)
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
Bakóné dr. Cz. Viktória – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com;
Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580, takacs.andrea@kapocs.eu.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

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
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.
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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.
NÉZZEN a KÖRMÉRE! Nagy Mária Lidi Kézápoló és Műköröm építő
Várom Önöket, IVÁNC-on a könyvtár épületében Nyitás: szeptember 5-én (kedd)
Időpont egyeztetés: 0630 725 32 37

„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.

További részletek:
ZSANETT

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.
06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR

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
ÜGYVÉDI IRODA Körmend Dr. Sütő Zoltán ügyvéd
Iroda: Körmend, Szabadság tér 12. Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel,
Polgári és büntető peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások. Ügyfélfogadás:
telefonos egyeztetés szerint Elérhetőségek: Mobil: 30/9975533, Telefon: 94/394078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
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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 Üzletvezető
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 utcában Edina
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: fűnyíró damil, medenceszerek, zománc és
lazúrfesték,ecset, befőzési kellékek: befőttesüveg, celofán, gumigyűrű, szörpös üveg.
Rendelhetők :elektromos gépek (Einhell), és MTD fűnyírók. Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitvatartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
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.

PRÉMIUM GOLD SILVER ÁRON!
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.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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