ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A NŐNAP ALKALMÁBÓL SOK
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK, A
LÁNYOKAT, ASSZONYOKAT!

Felhívás a lakossági szilárd hulladékszállítás változásáról
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi Vas megyében is. Településünk
hulladékszállítását megbízott alvállalkozóként, továbbra is a Müllex Kft. látja el.
A
Hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott heti gyakorisággal, változatlan díjak
mellett fogják a gyűjtést végezni. Csákánydoroszló település tekintetében is változás lesz, mert
2017. március 1-től kezdődően a lakóházaknál keletkező hulladékot, heti gyakorisággal minden
pénteken reggel 6-tól szállítják el. A szelektív gyűjtési rend változatlan marad.
Települési Értéktár Bizottság
létrejöttét szavazta meg képviselő-testületünk 2017. február 13-án tartott ülésén. Az Értéktár
Bizottság létrejöttét Horváth István Polgármester bejelentette a Megyei Értéktár felé. A Bizottság
feladata a településen fellelhető értékek beazonosítása, ezek felterjesztése a Megyei Értéktárba
illetve pályázatok segítségével megismertessék, népszerűsítsék, gondozzák a leltárba felvett
értékeket. Értéktár Bizottság tagjai: Bakó Krisztián, Bálint Máté, Farkas Béla, Kiss Sándor, Maincz
Gábor Simon Zsolt. Jó munkát és sok sikert kívánunk nekik!
2017.évi költségvetés:
Csákánydoroszló Község Önkormányzata elfogadta a 2017. évi költségvetést. Előreláthatólag ez az
év nagyon szoros költségvetést igényel. A lekötött betétek egy részének visszavonására lesz
szükség, mert kevesebb normatív állami támogatást kaptunk, illetve a megnövekedett minimálbér
és a garantált bérminimum összegéhez sem kaptak még támogatást az önkormányzatok. Ezek
finanszírozása az önkormányzat feladata lesz, ami a mi esetünkben közel 8.000.000,- Ft-al fogja
csökkenteni a költségvetésünket a tavalyi évhez képest.
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Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program:
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívás a
humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és azokhoz történő hozzáférés javítására
irányuló,a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására. A pályázat
konzorciumban valósítható meg. A konzorciumi tagok: Katafa, Szőce, Halogy, Hegyháthodász,
Hegyhátsál, Daraboshegy, Csákánydoroszló, a konzorcium vezetője pedig Nádasd lesz. A mi célunk
a helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése, a fiatalok közösségépítése, és a közösség
egészségfejlesztése.
Önkormányzati ASP rendszer:
Csákánydoroszló Község Önkormányzata felhatalmazza Körmend Város Önkormányzatát, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztése” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be. Pályázati felhívás
kiterjed az önkormányzatok számára a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, valamint hivatalhivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terheket csökkentse. A pályázat az ASP
rendszerhez való csatlakozási források biztosítását segíti, mivel ehhez a rendszerhez 2018-ig az
összes önkormányzatnak csatlakoznia kell.
Temető felújítás:
Mint korábban írtunk arról, hogy támogatást kaptunk a község temetőjének felújításához.
Pályázatunk az adósságrendezésben részt nem vett települések támogatása révén került
megítélésre. Ajánlatot kértünk 3 cégtől a munkák elvégzésére és a legkedvezőbb ajánlattevő
kiválasztása meg is történt. A temetőben az utakat térkövezni fogjuk, valamint a ravatalozó előtt is
kialakítunk egy térkövezett részt. Néhány évvel ezelőtt lekavicsozott utunk a temetőben
aszfaltborítást fog kapni. A szerződés megkötése után a munkákat május 31-ig kívánjuk
elvégeztetni, de előbb is elkészülhet. Kérjük a lakosság megértését és türelmét ahhoz, hogy a
munkák alatt a temetőben közlekedési nehézségek lesznek, ami eltarthat 3 hétig is az aprólékos
térkövezés miatt.

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 34.§ a) bekezdés alapján a szülő vagy törvényes képviselő április 15-éig
jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
Jelentkezés helye: Csákánydoroszló Község Önkormányzata
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 FEBRUÁR:
Születés:

Horváth Szimonetta és Sattler Alex fia Szebasztián
Fülöp Tibor és Kiss Ildikó fia Péter
Házasságkötés: Elhunytak:
Németh Sándor ( Fő utca)
Czirók Jánosné ( Kis utca)
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Művelődési ház
A mővelıdési ház programjai márciusban:
BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELİ – KIKELET 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: szerdán 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 közösségi 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 márciusban:
 2-án Kormorán vezetıségi győlés a kultúrházban 18 órakor.
 7-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Indulás és felszállás a szokott
helyen és idıben.
 11-én Kormorán Kenus közgyőlés a kultúrház nagytermében 18 órakor.
 14-én ünnepi megemlékezés a mővelıdési házban. A mősor 18 órakor kezdıdik.
 16-án bérletes színházlátogatás Szombathelyre, Moritz Rinke: Vinéta
Köztársaság.
 17-én 17 órakor a NapSzínTársulat elıadása a csákánydoroszlói szociális otthon
lakóinak.
 18-án 18 órakor ráadás elıadás. A NapSzínTársulat estje. Fellépnek a felnıttek
és a gyerekek.
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 19-én 15 órakor filmvetítés Luther Márton életérıl, utána elıadás és kötetlen
beszélgetés.
 29-én 15 órakor a nyugdíjas klub tartja szokásos éves győlését a mővelıdési
házban.

AZ
18481848-4949-ES FORRADALOM
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE
Szeretettel meghívjuk ünnepi mősorunkra!
2017. március 14. kedd,
17.30. – koszorúzás az árvízi emlékmőnél
17.45. – koszorúzás az 18481848-4949-es szabadságharc emlékmővénél
18.00. - ünnepi mősor a mővelıdési
mővelıdési házban
Csaba József
József ÁMK
Csákánydoroszló

RÁADÁS EST
Szeretettel hívjuk, várjuk a csákánydoroszlói
NapSzínTársulat
estjére
a csákánydoroszlói kultúrházban.
2017. március 18. 18 óra
Fellép a felnıtt és a gyermek csoport.
Kvitt, Botrány a Strand hotelben,
hotelben, A titoktartó feleség, Hófehérke és a hét elgyötört törpe
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Teke hírek
Nem túl jól kezdődött a tavaszi szezon csapatainknak, igaz magasra tettük a lécet, ha a dobogó tetejére
akarunk állni a vereségek nem férnek bele. NB I-es csapatunk a győzelmek mellett két nyerhető
idegenbeli és egy hazai mérkőzést vesztett, NB III-as csapatunknak pedig egy vereség és egy döntetlen
lett, talán még ki lehet köszörülni a csorbát, és elérjük célunkat. Vigasz, hogy a sokkal jobb
feltételekkel bíró, négyes pályával rendelkező /ingyen használják bármennyit/ Szentgotthárdot sikerült
legyőzni. Utánpótlásunk fejlődik folyamatosan, most már 7 fiú edz rendszeresen a serdülő
korosztályban, és folyamatosan egyéni bajnokságon vesznek részt. Hamarosan országos
megmérettetésre mennek.

Csapataink eredményei:
NB I. CSAPAT
Pápa ELMAX SE – Csákánydoroszló
Csákánydoroszló – Szentgotthárd
LAUF-B TK Zeg.- Csákánydoroszló

5,5-2,5
7-1
6-2
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Csákánydoroszló - Péti MTE
Arborétum Herény – Csákánydoroszló
NB III. CSAPAT
Csákánydoroszló – Rum
Perenye – Csákánydoroszló
Csákánydoroszló – Gellénháza
Pecöl – Csákánydoroszló
Csákánydoroszló – Nárai
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3-5
2-6
7-1
4-4
6-2
7-1
7-1

December 28-án egyesületünk az alapszabály szerint megtartotta éves közgyűlését, beszámoltunk a
múlt évről és megbeszéltük 2017. évi céljainkat. Január 21-én megtartottuk a Csákánydoroszlói
Tekézők Bálját, a művelődési ház megtelt a bálozókkal. Reggelig ropták a táncot akik bírták és közben
a tombola fődíj, a malac is gazdára talált. Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek, a tombolát szép
számban vásárlóknak és az ajándéktárgy felajánlóknak, szép bevételt sikerült realizálni. Külön
köszönjük Farkas Béla felajánlását, aki megtudta, hogy anyagi gondjaink vannak és segítségükre
sietett, így a tavaszi szezont gond nélkül tudjuk lejátszani.
Kérjük, akinek még lehetősége van adója 1 %-át részünkre utalja, hisz az idei évtől már mi is
jogosultak vagyunk erre és működésünkhöz feltételen szükséges ez a támogatás.
Adó azonosító számunk: 18597716-1-18
Musits József

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN

7 nap/6 éjszaka

Időpont. 2017. augusztus 7-13-ig
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 5 éjszaka szállodában, félpanzióval.
1. nap: Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Nagyváradon a Székesegyház, Püspöki
Palota és a Kanonok sor, Szent László tér megtekintése után folytatjuk utunkat a
Királyhágóig, ahol megállunk és a történelmi Erdély területére lépünk. Kalotaszegen a
körösfői vagy a bánffyhunyadi református templomot csodálhatjuk meg. Vacsora és szállás
Gyalun.
2. nap Reggeli után indulunk Kolozsvárra. Itt megnézzük a gótikus Szent Mihály templomot,
a híres Mátyás szobrot, illetve Mátyás király szülőházát. A buszból látjuk még a város egyéb
nevezetességeit. Segesváron felmegyünk a Várnegyedbe, ahol megtalálható többek között
Drakula szülőháza, a Városháza, és az óratorony. Fehéregyházán Petőfire és hős társaira
emlékezünk. Székelyudvarhelyen keresztül érkezünk a szállásunkra Csíkszeredába.
3. nap: A Sóvidékre látogatunk. Szovátán jó idő esetén lehet fürödni a Medve tóban.
Parajdon lemegyünk a Sóbánya mélyébe. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékezünk a
legnagyobb székely íróra. Korondon kedvére vásárolhat mindenki a bőséges kínálatban .
4.nap: Erdély fővárosába Brassóba kirándulunk, érintve Sepsiszentgyörgyöt. Leghíresebb
épülete a Fekete templom, aminek középkori szőnyeg gyűjteménye egyedülálló.
Prázsmáron egy különleges erődtemplom várja a csoportot. Visszafelé a festői szépségű
Szent Anna tóban gyönyörködhetünk.
5.nap: Pénteken felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, és felmegyünk a
Nyeregbe, ahol a búcsút tartják. Innen utazunk tovább az Ezeréves határhoz, NagyMagyarország keleti határához Gyimesbükkre. Az ősi Rákóczi vár maradványa, de a
legkeletibb magyar vasúti őrház és a magyarság megmaradásának oszlopai felemelő érzést
nyújtanak. Ezen a napon bepillantást nyerünk a Csángók világába, miközben bámulatosan
szép vidéken utazunk. Zsögödfürdőn lesz lehetőség kipróbálni egy mofettát is.
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6. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson
keresztül megyünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A döbbenet
ezen a napon sem marad el, hiszen az út során páratlan élményben lesz részünk. Útközben
Madéfalván állunk meg a madéfalvi tragédia emlékművénél.
7. nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Marosvásárhelyen egy séta keretében megnézzük a
Rózsák tere legszebb épületeit ( Kultúrpalota, Prefektúra, Városháza, ortodox templom…)
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
Részvételi díj: 35000 ft és 135 euró ( autóbusz, pályadíjak, idegenvezetés,szállás,félpanzió)
Belépők: kb. 50 lei + 25 lei, aki fürödni fog a Medve tóban Szovátán.
Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 vagy 94/442-143
Molnár Lajos 30/747-9654
Az utazás Grat Travel Service Kft Zalaegerszeg szervezésében történik. Eng.sz.:R-1254/95/1997

Tisztelt Csákánydoroszlóiak!
Lakossági kezdeményezésre a falu központjában (plébánia kertjében) zászlórudat
szeretnénk felállítani, hogy ünnepeinken nemzeti lobogónkat felvonhassuk, ezzel is emelve
az ünnepek meghittségét. A zászlórúd elhelyezését plébános úr engedélyezte, sőt
támogatja. Arra kérjük Önöket, hogy aki egyetért az elképzeléssel és megengedheti
magának, az anyagilag támogassa ezt a kezdeményezést.
Előzetes számítások szerint 40 család 3.500,- Ft-os támogatásával meg tudjuk valósítani
elképzelésünket.
Hozzájárulások befizetése: Bálint Lászlónál (zöldségbolt) és Zsigovits Erikánál
(takarékszövetkezet) lehetséges.
Várjuk támogatását!
Civil összefogás

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
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

HÁZIAS JELLEGŰ SÜTEMÉNYEK
ÉS TORTÁK
Megújult választékkel várjuk kedves
vendégeinket a Ciklámen Eszpresszóban.
Kiegészültünk egy cukrászműhellyel és
6
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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,
Gravírozás, Nyomtatás. Csákánydoroszló, Fő út 61.
Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481, ajandekbazis@gmail.com.
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16

évfordulóra.

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
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
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2017. MÁRCIUS

Tisztelt Vásárlóim!
Értesítem Önöket, hogy március 10.-11.- én almavásárt tartunk a csákánydoroszlói
Zöldségboltban. A következő almafajtákat kínáljuk megvételre: Idared, Jonagored, Golden
fajtákat, 200 Ft- os egységárban. Előrendelést a boltban felveszünk. Továbbá értesítem
Önöket, hogy bővítettük árukészletünket. Forgalmazunk palackozott tejet és tejtermékeket,
melyek az őrségi tejipar gyártmányai. Továbbra is szeretettel várjuk Önöket!
Tisztelettel: Bálint László
Újra kertészbolt nyílik Csákánydoroszlóban, a Körmendi út 15 szám alatt.
Kapható: vetőmag, műtrágya, kerti szerszámok, művirág, műanyag áru és még sok más!
Nyitás: március 3. Szeretettel várunk mindenkit! Spang család
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.
Két személyes ágy matraccal, ágyráccsal és levehető matrachuzattal,
számítógépasztal, mobil asztal, 5 db alufelni Mazda 626-ra 5 lyukú eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 20 / 993 7396.

Sarok

NAVON (M-490) GPS eladó, magyar nyelvű menüvel. Idén lett frissítve, 46 európai térképet
tartalmaz. Érdeklődni a következő számon lehet: 30 / 357 6378

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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