ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyák napi köszöntı
Színes szárnyú kismadár csicsereg az ágon,
tarka szegfő mosolyog a meleg napsugáron
Virág, madár, s az én szívem ıszintén kívánja:
Édes anyát a jó Isten éltesse, megáldja.

Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2017. április 10-én tartotta képviselő-testületi
ülését, melyen szó volt többek között Horváth István polgármester két ülés közötti
munkájáról, és szabadságtervének elfogadásáról. A Csaba József ÁMK 2018-2025 közötti
továbbképzési programjáról és beiskolázási tervéről.
Rádió 8 Körmend Kft. által üzemeltetett 99,8 FM adóállomás támogatásáról döntött a
képviselő-testület. Arról már értesülhettek, hogy a 99,8 frekvenciája a körmendi
önkormányzathoz tartozik a jövőben. Az új koncepcióban az igényes zenei szórakoztatás
mellett a helyi és régiós hírek gyors közlését szeretnék biztosítani, a tematikus műsorok és
magazinok mellett. Számunkra is fontos, hogy bekapcsolódjunk Körmend és a környező
települések friss híreinek és információinak áramlásába, mert a rádión keresztül tudjuk a
településünket bemutatni, a híreinket és sikereinket eljuttatni mások számára a helyi
egyesületekkel együttműködve.
Helyi Kiválóságokért
ösztöndíj pályázatot hirdetett meg önkormányzatunk
a
Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező
felsőfokú(egyetemi, főiskolai),nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan
tanulmányokat folytató magánszemélyek részére. Ebben az időszakban Bedőcs Nóra és
Márton Jennifer élt ezzel a támogatási formával.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az önkormányzati rendeletek
betartására!

A 4/2016 (V.3.) településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet szabályozza:
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Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetés szabályait. 17.§ (4) bekezdés alapján
az avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 8:00 - 18:00 h közt
megengedett.
Az erdőterületeket érintő tűzesetek kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti
tényezők megváltozása miatt a Földművelésügyi Minisztérium azonnali hatállyal
feloldotta az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és
fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területekre kiadott általános
tűzgyújtási tilalmat. Az általános tűzgyújtási tilalom feloldása ellenére az erdőkben
továbbra is csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakban lehet
tüzet gyújtani úgy, hogy az a környezetre ne jelentsen veszélyt. A tüzet nem szabad
felügyelet nélkül hagyni. Nem zárható ki, hogy a következő tűzgyújtási tilalom,
felülírja a településünk szabályzatát. Erről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

•

A település lakóinak vasárnapi pihenéshez való jogát is szabályozza. A 10.§
(11) bekezdés alapján azokat a kerti munkákat, amihez benzinüzemű kerti gépek
(fűnyíró,kapálógép stb.)szükségesek, lehetőségeik szerint hétfő és szombat között
végezzék el.

FALUNAP 2017.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2017.május 27-én
25.alkalommal megrendezett falunapunkra a focipályánál. Találkozzunk rokonainkkal,
barátainkkal, ismerőseinkkel és töltsünk el egy vidám délutánt az önkormányzat által
szervezett falunapon. Fogadják szeretettel azokat a kulturális műsorokat, amit a falu lakói és
más neves művészek adnak elő nekünk.
2017. május 26-án pénteken veszi kezdetét a Kormorán Kenu egyesület által rendezett
hagyományőrző jellegű gyermeknapi evezés a tavon. Tervezetten a víz meghódítása mellett
a parton is változatos programokkal várják a gyermekeket és az őket kísérőket.
2017. május 26-án 17: 00 órakor Buday Mihály festőművész kiállításának megnyitója a
Közösségi házban
Megnyitó beszédet mondja: Horváth István polgármester
2017.május 27-én szombaton délelőtt a focibajnoksággal folytatódik a falunap, kézműves
foglalkozás, arcfestés, légvár, fajátékok gyerekek szórakoztatására
16:00-tól Csákánydoroszló - Haladás öregfiúk mérkőzés
13:00-tól indulnak a gyerekprogramok, légvár, fajátékok és a buborékfoci
14:00-tól III. Palacsintafesztivál
15:30 zenés, interaktív gyerekműsor
16:00- tól helyi fellépők műsora (vegyeskar, színjátszók, néptánc, citerazenekar,
hastánc, ugrálókötél )
Csákánydoroszló Községért kitüntető díj átadás
18:30-tól operett válogatás zalaegerszegi Hevesi Sándor színház művészeinek
előadásában
19:00-tól RETRO Magic Duo zenél 60-,70-, 80-as évek slágereiből
20:00-tól Csuta Duó húzza a talpaalávalót az esti bálra
Délelőtt megrendezett focibajnokságra nevezni a Csákánydoroszló Község
Polgármesteri Hivatalban lehet 2017.május 19-ig. Nevezni bárkinek lehet, nem feltétel
hogy csákánydoroszlói lakos legyen.
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Délután tartandó buborékfocira is várjuk a nevezéseket. 4 fős csapatok jelentkezését,
kortól és nemtől függetlenül szintén a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni. Feltétlenül
számítunk a kis és nagy kamaszok jelentkezésére.
Mindenkit szeretettel várunk.
Rendezési tervünkről néhány mondatban:
Községünk korábbi rendezési terve 10 éve készült, amit több okból felül kell vizsgálni és
módosítani kell. az új rendezési terv elkészítését már több mint egy éve elkezdtük, de
különböző okok miatt csúsztak a határidők. Első körben először az M 8-as autópálya terveit
kellett elkészíteni, ami alapja a végleges tervnek. A tervezés során a még hatályban levő régi
terveket kellett módosítani két esetben. Egyik módosítás az Őrségi nemzeti Park kérésére
történt egy Rábaparti beruházás miatt, ami márciusban lezárult. Továbbá a Körmendi utca
telekrendezései miatt újabb módosítás lefolytatása vált szükségessé, ami a végső
szakaszában van, és májusban elfogadásra kerül. a végleges új rendezési terv elfogadására
várhatóan a nyár folyamán kerül sor.
„Babakötvény”, újszülöttek támogatása:
Csákánydoroszló község képviselő-testülete több mint egy évtizede úgy döntött, hogy
minden újszülöttnek 50.000,- Ft-ot ad úgy, hogy azt a helyi takarékszövetkezetben helyezi el,
amit a kedvezményezett vehet majd fel. Az eredeti elképzelés szerint az elhelyezett pénz „jól
fog” kamatozni és az értéke növekedni fog. A kamatok fokozatos csökkenése miatt a betétek
után járó kamat évente már csak 5 Ft körüli. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
50.000,- Ft értéke mivel gyakorlatilag nem növekedik, ezért azt az érintettek felvehetik a
takarékszövetkezetben, amiről értesítést kapnak. Az önkormányzat megküldte a
takarékszövetkezetnek a hozzájárulást ahhoz, hogy a megállapodással ellentétben a
kedvezményezettek felvehetik a pénzt, kivéve azok, akik a megállapodásban foglaltaknak
nem tettek eleget. Az önkormányzat egyeztetett a pénzintézettel arról, hogy a több mint 100
személy 2017. június1-től kezdődően a pénzt felveheti, ha kéri. Kérjük az érintetteket, hogy
előzetes bejelentés alapján keressék fel a takarékszövetkezetet a pénz felvételével
kapcsolatban. Az idei évtől megszüntettük a pénzintézetnél az újszülötteknek történő
pénzelhelyezést és azt egyenesen az érintetteknek fizetjük ki. Ez már meg is történt a 2016ban születettek esetében. A 2017-ben született gyermekeknek járó támogatást 2017
decemberben fogjuk kifizetni. A decemberi kifizetés oka a következő: Az 50.000,- Ft-on felül
felosztásra kerül – már a 2016-os évre is megtörtént - az újszülöttek között Szeifert István
képviselő éves tiszteletdíja, amit erre ajánlott fel. Miivel évközben nem ismert a létszám ezért
nem tudni, hogy mennyivel kell megemelni az 50.000,- Ft-ot. Az újszülöttek számától
függően ez az összeg újszülöttenként 60.000,- Ft és 65.000,- Ft között várható.

Szilárd hulladékszállítással kapcsolatos lakossági bejelentések, ügyek intézésének
elérhetőségei: STKH Nonprofit Kft 9400 Sopron, Mátyás király utca 34.
Telefon: 99/505-380 E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 ÁPRILIS:
Születés:

Spilák-Bank Judit és Spilák Bence György lánya
Emma, Nunkovics Roland és Dudás Karolina lánya
Emma, Napsugár
Házasságkötés:
Nagy Péter és Takács Viktória
Elhunytak:
Holtay István (Fő utca)
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Művelődési ház

A mővelıdési ház programjai

májusban:

PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 16.00-ig a mővelıdési házban.
felnıttek: csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotó ház”: kedden 14.15-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
mővelıdési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 pingpong szakkör: pénteken délután 14.30-tól 15.30-ig a mővelıdési ház
nagytermében. A foglalkozást Farkas Béla vezeti.
 aerobick Enikıvel: táncos fitness gyerekeknek. Pénteken 13.30-tól 14.30-ig a
mővelıdési ház nagytermében. A foglalkozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Kötélugró csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési házban. A
foglakozást vezeti: Gombos Boglárka.
 Jóga: kedden 16.45-tıl 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 ovis torna: szerdán 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozást vezeti: Farkas Béla.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
Egyéb programok, rendezvények májusban:
 2-án 17 órától véradás a közösségi házban.
 2-án az utolsó bérletes színház Zalaegerszegen. Molnár Ferenc: Liliom címő
darabját nézzük meg. Indulás a szokásos idıben.
 5-én családi rendezvény a közösségi házban.
 11-én színházi elıadás az óvodásoknak. A program 10 órakor kezdıdik a
mővelıdési házban.
 12-én a nyugdíjas klub tart bográcsos-langallós partyt a kultúrház udvarán
délután 14 órától.
 18-án bérletes színházi elıadás a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. Ben
Jonson: Volpone címő darabját nézzük meg.
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 27-én festménykiállítás megnyitó a közösségi házban.
 27-én falunap a focipályánál.
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Kormorán kenu egyesület
2017. májusi programjaink
május 1. Jennesdorf-Szentgotthárd a kezdő túránk; információ Bálint László egyesületi elnöknél
május 20. délelőtti órákban kezdődően a pályázati segítséggel felújított világháborús emlékmű átadása
május 26. hagyományőrző jelleggel gyermeknapi evezés a tavon. Tervezetten a víz meghódítása
mellett a parton is változatos programokkal várjuk a gyermekeket és az őket kísérőket.

Felújult a doroszlói temetőben a kő kereszt!
Doroszlói családok összefogásával folytattuk a temető rendbetételét, most, a keresztjét újítottuk fel.
Öröm számunkra hogy felmenőink nyugvóhelye rendezett.
A munkálatokat Horváth Tibor (Jakab) és Horváth Elemér végezték, ez úton is szeretnénk köszönetet
mondani mindkettőjüknek!
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Kockásliliom családi napközi hírei
2017. április 21-én a Föld Napja alkalmából
családi bölcsődénk az érdeklődök részére közös
éneklést szervezett. Bagdi Bella-Kovács Zoltán
Gyújts egy gyertyát a Földért című dalát
énekeltük a gyerekekkel, szülőkkel és
nagymamával - köszönjük nekik, velünk
voltak:)
2017. január 1. óta az önkormányzatoknak
biztosítani kell a kisgyermekek ellátását, ha a
településen 40 vagy több három év alatti
gyermek él, vagy jelezték szülők az ellátás
iránti igényt. Nyitottak vagyunk arra, hogy az
önkormányzattal ellátási szerződést kössünk,
hogy
eleget
tudjon
tenni
ellátási
kötelezettségének.
Családi
Bölcsődénk
szeretettel várja a kicsiket.

Májusi programok Körmenden
•

•
•
•

2017. május 5-7. között az Exit Cirkusz 2017 lesz Körmenden a Penny Market
mögött a Kauz réten. Különleges egzotikus állatprodukciókat láthatnak a cirkusz
porondján. Jázmin a púpos teve, a sivatag hajója, Paco az intelligens szamár, perui
lámák, pónilovak, holland törpekecskék, idomított kacsák és libák, bengáli,burmai és
álarcos szibériai cicákkal, felejthetetlen macska revüt mutatnak be, idomított
csivavák, border collie kutyák és kopasz kutya, mississippi alligátor, sivatagi
varánusz, zöld leguán, óriás sarkantyús teknõs, óriáskígyók és tigrispitonok.

2017.május 7-én Egészségnap a Bibliaházban 13:00 órakor
2017. május 13-án Szudáni napok kiállítás megnyitó lesz 17.00 órától
2017. május 14-én Beach Börze a Bárkaházban Körmend a Rábaparton 15:00-18:00
óra között (babaholmik, gyerekruhák, cipık, kismamaruházat és egyéb holmik
vására)
________________________________________________________________

Májusfaállítás: A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. A májusfát csoportba
szervezıdve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt.
Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény
vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak.
Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kísérte.

Májusfa kitáncolás: A májusfák kidöntése járt együtt általában nagyobb ünnepélyességgel,
táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a
májusfára mászás. Azé lett a tetejére erısített ital, akinek ez sikerült. Némely településeken
hagyományırzı rendezvényként éledt újjá a rendszerváltást követı idıszakban a
májusfaállítás szokása, egy közös, községi fa felállításával – az adott község fıterén vagy
valamelyik frekventált közterületén –, majd május végén a kidöntésével. Ilyenkor általában
az állításhoz és a kidöntéshez egyaránt kapcsolódhat valamilyen települési ünnepi
rendezvény, táncos mulatság.
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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.
„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,
94/200481, ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16
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: 94/394-078,
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
RENAULT CLIO (1) friss műszakival, jó gumikkal, 150 ezer km-el, szép állapotban eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 0630 346-6244

Várok szeretettel mindenkit Csákánydoroszlóban a Telek utcában
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Edina

Családi ház eladó! Összkomfortos, tehermentes, felújított összközműves telken. Fűtés gáz,és vegyes kazán. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0694 / 442 064.
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.

Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: vetőmag, műtrágya, kerti szerszámok, művirág,
műanyag áru, Agrofólia, növényvédő szerek, vegyi áru, élő és művirágok és még sok más.
Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitva tartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
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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