ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Csákánydoroszlói polgárok,
Ismét évhatárhoz érkeztünk. Amikor fordul az idı, fordul a naptárban is az évszámláló.
Ha a végére érünk valaminek, erıs késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a
magunk mögött hagyott idıszakra. Visszatekintsünk és összegezzük mindazt, ami velünk
vagy éppen körülöttünk történt. Nehéz, sok vívódással, elégedetlenséggel teli év van
mögöttünk.
Úgy vélem kellı önbizalommal vághatunk neki a jövı évnek is. A megkezdett munkát
befejezzük és újabbat kezdünk Csákánydoroszló fejlıdésének érdekében. Ezt mutatja a
temetıi úthálózat kialakítása, ami várhatóan áprilisban megújulhat. Mi a jövı évet is
lehetıségnek látjuk, lehetıségnek, hogy szándékainkat megvalósítsuk az Iskola, az
Egészségház felújításában, a Bölcsıde létrehozásában, a Tornaterem megépítésében.
Ahhoz hogy minden rendben haladhasson községünkben szövetséget kérek Önöktıl
néhány fontos kérdésben, ami kihatással lehet saját, családjaink és egész közösségünk
jövıjére nézve. Kérem, ne csak szemlélıi legyenek községünk átalakulásának, hanem
résztvevıi és részesei is! Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit 2017-tıl várok.
Kívánok mindenkinek eredményekben gazdag, boldog új évet, jólétet és boldogulást, azt,
hogy váltsák valóra terveiket.

Horváth István
polgármester

Közmeghallgatás volt 2016. december 12-én, ahol a jelenlevők kérték, hogy a tájékoztatómat
tegyük közzé újságunkban. Az általam elmondottak az alábbiakban olvasható, majd utána egy rövid
tájékoztató az ülésen elhangzottakról.
Közmeghallgatás 2016. december 12. 17.00
„Mivel foglalkoztam:
Legfőbb dolog, hogy egész évben működtettük fennakadások nélkül intézményeinket.
Doroszlói vízvezetés elkészült, minden kínjával együtt.
Szociális étkeztetés átszervezése törvény módosulása miatt.
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Hivatali munkakörök átszervezése többszöri munkaerő csere miatt.
Bírósági tárgyaláson voltam erdészeti üggyel kapcsolatosan.
Veszélyes fák kivágását intéztem a település több pontján.
Aljegyzői pályáztatás, jelentkezők (4 fő) ebből kérésére 1 fő meghallgatása.
Szombathelyen voltam a megyeházán több alkalommal pályázatokról egyeztetni, valamint a közgyűlés
elnökénél és a kormánymegbízott Úrnál is.
Pályázatok előkészítésénél helyszíni egyeztetések a tervezőkkel, pályázatírókkal stb.
Költségvetés készítésében közreműködés.
Migrációs többletköltségeket megkaptuk, azokkal elszámoltunk.
Köszöntöttem Szanyi Józsefet 90. születésnapján, mint mindenkit, aki eléri ezt a kor és kéri.
Kistérségi üléseken vettem részt.
Többszöri egyeztetés az optikai kábel vezetésével kapcsolatosan.
Testületi üléseken hozott határozatok végrehajtása.
Körmendi utcai járdák kiméretése a földmérőkkel, a közútkezelővel egyeztetések folyamatban van.
Árvízvédelmi készültséggel is kellett foglalkozni.
Elszámolások megtörténtek: adósságban részt nem vett támogatás, szociális tüzifa, önhiki pályázat.
Tűtoltószerház tűz: Mindent visszaállítottunk eredeti formába, új villanyóra felszerelés mellett. Ez az egy
ügy legalább 50 telefonomba és 200 km-be került. A biztosító rendezte kárunkat.
Megszerveztük a falunapot, idősek napját, gyerekeknek mikulást.
Megrendeltem és elkészült az orvosi rendelőben a cserépkályha átrakása.
Megrendeltem, leszállították az 5 t finn aszfaltot a község utjainak kátyúzásához.
HVB üléseken vettem részt, valamint Szombathelyen több egyeztetésen pályázatokkal kapcsolatosan.
Erdélyi család állampolgári eskütételét bonyolítottuk le a hivatalban, kis ünnepség keretében.
Sadaház szerződéseket aláíratni hordtam az ország több pontjára. ( 2 örökös nem akar szerződni)
Megtörtént a szerződéskötés a Csaba József utca területnek a tanulmányterv készítésére és a terv is készen
van.
Budapesten voltam több alkalommal különféle ügyek miatt.
Munkaügyi központtal egyeztetések közmunkások felvételével, azok elszámolásával kapcsolatosan.
Szociális Otthon rendezvényein vettem részt.
Nádasdon vettem részt a pedagógusnapi ünnepségen.
Ovodai és iskolai ballagáson voltam, valamint a tanévzáró ünnepségen.
Ovisokért egyesület családi napján voltam szombati napon.
A breitenfurti vendégek fogadásán vettem részt, valamint több órát töltöttem velük.
Erdélyben részt vettem a kopjafa avatáson.
Müllex Kft-vel szerződésmódosítás, mivel a jövőben központ irányítás lesz. Kötelező regisztráció és
adatközlés a NHKV honlapján megtörtént határidőben.
Jelentéseket készítettem a munkaügyi központ felé a parlagfű irtásról.
Művelődési házban toborzás előkészítését szerveztem.
Várkert bejárása erdőfelügyelőséggel. Megállapítás, hogy nagy tisztítást kell végezni a tölgyesben.
Lakossági bejelentésekkel foglalkoztam, azokkal kapcsolatosan intézkedéseket tettem.
Árkokat tisztítattam Császár László vállalkozóval. (Kis utca, Kossuth utca, Doroszlói, Csaba József,
Batthyany) Útpadkák és mezei út igazgatás elvégeztetése. pl. óvodánál + parkolóhelyek
Népszavazás előkészítésében: résztvevők eskütétele előttem
Műllexel lomtalanítás egyeztetése. A lakosság tájékoztatása erről, szórólapok kiküldésével, újságunkban,
honlapunkon, FB oldalunkon.
Motocross versenyen köszöntöttem a megjelenteket.
OEP fogászati ellenőrzésen vettem részt. (2014-es évet ellenőrizték) Minden rendben volt.
Ovodával kapcsolatos ügyek intézése több esetben.
Megyei polgárőr rendezvényen vettem részt, mely községünkben volt.
A mikrobusz ügyeit intéztem, ami éven át folyamatos. (tankolás, használatának egyeztetése érintettekkel
stb.)
Gyepmestert hívtam a községbe, mivel nagyon elszaporodtak az ebek a közterületeken.
Közbiztonsági fórumokon vetem részt.
Őrségi vizrendezéssel egyeztetések, Berekben árkok kaszálásának megkezdése.
Pályázatok:
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Megjelenő pályázatok nyomon követése, pályázatok beadásának előkészítése.
Iskola energetikai, az egészségház felújítása, bölcsőde építésére. ( több mint 300 dokumentum és e-mail)
Adósságban részt nem vettek pályázata. Önhiki pályázat, Migrációval kapcsolatos igénylések-elszámolások.
Minden pályázatunk minden esetben megfelelő volt és nyeretlenség esetén a forráshiány volt az ok.
Szociális tűzifa pályázat. Kiszállítás a támogatottaknak már meg is történt.
Szennyvíztisztítónk felújításához benyújtott pályázathoz adatközlések, többszöri módosítások a konzorciumi
tagok változása miatt.
Egyéb:
Közmunkások munkaszervezése, ellenőrzése, azok gépekkel történő ellátása, és azok javíttatása.
Munkásaink a közterületeken kaszáltak, adóíveket, leveleket hordtak ki. Doroszlói temetőben, iskolánál
elkészítették a kerítést. Favágás a művelődési ház és közösségi ház fűtéséhez. Megkezdtük az
Erdőfelügyelőség felszólítására a várkert tisztítását. Patak tisztíttatása a hódok miatt.
Számtalan kisebb-nagyobb feladat elvégzése, aminek semmi látszata nincs, de általában sok órát és km-t
igényelnek.
Éven át szerkesztem a havonta megjelenő újságunkat és frissítem községünk honlapját.
Több ezer e-mailt fogadtam és válaszoltam meg, kivéve a kéretlen leveleket.
A hivatalban iktatott ügyek főszámainak (alszámok nélkül) száma idén eddig: 1350
Pénzügyi helyzetünk:
Jónak nem mondhatom, de aránylag stabil. Takarékos gazdálkodást folytatunk, sajnos milliós tételeket kellett
kifizetnünk pályázatokhoz kapcsolódó tanulmányokra, szakértőkre. Nyertes pályázat esetén ezek
visszajönnek. Hitelünk nincs sem korábbról, sem idén keletkezett sem. Évekkel ezelőtt lekötött
tartalékunkhoz még nem nyúltunk hozzá, azt mindenképpen fejlesztési kiadásokhoz tudom elképzelni
önerőként.
Csákánydoroszló, 2016. december 12.
Horváth István
polgármester”
Önkormányzatunk 2016. december 12-én 17:00 órakor közmeghallgatást tartott a Művelődési Házban. Az
érdeklődők szép számmal jelentek meg az teremben. A Képviselő testületünk teljes egészében, a körmendi
Hivatalból pedig a pénzügyi és a projektiroda munkatársai vettek részt. Felmerült a nagy érdeklődés miatt,
hogy félévente lehetne tartani a közmeghallgatást, amihez a polgármester hozzájárult. A közmeghallgatást
Horváth István polgármester nyitotta meg, ahol köszöntötte a megjelenteket és a 2016-os év feladatait
értékelte. Több lakos felszólalt, ki a problémáját közölte, ki pedig a pályázatokra, az önkormányzat
működésére, költségvetésére volt kíváncsi. A lakossági problémákkal az önkormányzat már foglalkozik,
igyekszik mindent megoldani a lehetőségei szerint. A beadott pályázatok elbírálása január-február környékén
fog megtörténni. Erről bővebben fogjuk tájékoztatni a lakosságot. A polgármester és a képviselő-testület
zárt ülésen folytatta a testületi ülést. Döntöttek az egyesületek támogatásáról:
Civil Szervezet Egyesület : 50.000 FT , Polgárőr egyesület: 50.000 Ft, Római katolikus Egyház : 50.000 Ft,
Sportegyesület : 150.000 Ft, Csákánydoroszlói Teke Egyesület : 100.000 Ft, Kormorán Kenu Egyesület :
50.000 Ft, Vegyeskar : 50.000 Ft, Színjátszók: 50.000 Ft, Csákánydoroszlói Ovisokért Egyesület: 50.000 Ft,
Néptánc Csoport: 50.000 Ft
A Teke egyesület a jó szereplésük miatt további támogatást kapott az önkormányzat és Farkas Béla
támogatásával. Az idegenforgalmi adó újbóli bevezetése került napirendre Farkas Béla előterjesztésére, amit
a testület 1 igen és 6 nem szavazattal nem támogatott. Az idegenforgalmi adó Horváth István polgármester
javaslatára lett bevezetve 2016. év január 1-vel, amit a képviselő-testület akkor támogatott, majd 2016.
június 30-val megszüntették. Ebből az önkormányzatnak 500 ezer Ft bevétele volt, amit még állami
támogatás is növel. Horváth István polgármester az adó bevezetésével kapcsolatosan elmondta, hogy a
kormány szabad kezet adott az önkormányzatoknak ahhoz, hogy bevételeik növelésére különféle adókat
vessenek ki, de nem akarta a lakosságot tovább terhelni újabb adónemekkel, vagy a meglévők emelésével,
ezért kezdeményezte az idegenforgalmi adót.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy 2017-ben az iparűzési adó és a kommunális adó nem fog változni,
és az előző év szintjén marad.
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Novemberi testületi ülésről röviden:
Önkormányzatunk 2016.november 18-ig fogadta be a szociális tüzifára az igényeket. A támogatás
mértékéről a legutóbbi ülésen döntött a képviselő testület. 45-en adták be a pályázatukat, akik a testület
által javasolt 1-2 m3 fához jutottak. A támogatott személyeknek a tüzifát, az önkormányzat saját költségén
szállította ki.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásra, 9 db pályázat érkezett be
. Pályázóink: Németh Roland, Mosolits Bence, Spaits Márk, Majoros Anett, Bérdi Bence, Horváth Dániel,
Markovics Dóra, Bedőcs Nóra, Horváth Martin. Közülük 8 pályázó alapfokú képzésben, 1 pályázó pedig
mesterképzésben folytatja tanulmányait. A képviselő testület 5000 FT/hó támogatásban részesíti a
hallgatókat, amiről 2016.december 17-ig értesítette ki őket.
A Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
a múlt hónapban megvásárolta a körmendi rádiót üzemeltető kft-t. Az elmúlt években a Rádió 8 Körmend a
térség leghallgatottabb rádiójává lépett elő. Naponta számol be nem csak Körmend, de a térség minden
jelentősebb eseményéről, híréről. A különböző közszolgálati magazinokon keresztül pedig olyan kulturális és
társadalmi értékeket közvetít hiánypótló jelleggel, amelyek nélkül a teljes kistérség szegényebb lenne. Ehhez
kérte Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulása, a tagtelepülések önkormányzatait, hogy támogassák
a Rádió 8 Körmend Kft. működését.
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített
szennyvízelvezetési és - tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását
szolgáló projektek megvalósítására Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jött létre, az ivánci
szennyvíztisztító telep korszerűsítése kapcsán. A Konzorcium nevében az NFP (Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.)jár el, aki a megállapodás módosítása miatt a testület felhatalmazását kéri a
polgármester aláírására.
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2015-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar
iskolaválasztás a Felvidéken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi Bihar megyében, Temes
megyében, a dési régióban, valamint a délvidéki szórványban, Horvátországot is beleértve. Ezt szolgálták az
óvodásokat és szüleiket megszólító iskolaválasztási kampányok, az ösztöndíj átadási ünnepségek és a
programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta a magyarországi
civiltársadalom és a települési önkormányzatok szolidaritását a külhoni magyarság iránt. A Rákóczi
Szövetség megkereste településünk önkormányzatát, hogy a nemzetstratégiai szempontból meghatározó és
sikeres Beiratkozási Programjuk támogatói köréhez csatlakozzunk.
Csákánydoroszló község képviselő testülete úgy határozott, hogy a Felszabadulás utca jelenlegi elnevezését
átnevezik Rába utcára. Az érintettek a területileg illetékes Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási
Hivatal Okmányirodájában tudják a lakcímkártyájukat lecserélni, költség- és illetékmentesen. Bővebb
információt a község honlapján olvashatnak.

2017. évi pihenő és munkaszüneti napok:

Ebben az évben 5 hosszú hétvégénk lesz, de kevesebb napot kell ledolgoznunk a tavalyihoz
képest
2017. január 1. vasárnap, Új év első napja
2017. március 15. szerda, Nemzeti Ünnep
2017. április 14. péntek, Nagypéntek
2017. április 17. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2017. május 1. hétfő, Munka ünnepe (hosszú hétvége)
2017. június 5. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2017. augusztus 20. vasárnap, a Magyar Államalapítás Ünnepe
2017. október 23. hétfő, 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége)
2017. november 1. szerda, Mindenszentek
2017. december 24. vasárnap, Szenteste
2017. december 25-26, hétfő-kedd, Karácsony (hosszú hétvége)
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SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK
CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG
2017-BEN HÉTFŐI NAPOKON
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

2., 30.
27.
27.
24.
22.
19.
17.
14.
11.
9.
6.
4.

FIGYELEM !
A SÁRGA ZSÁK
CSAK
SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ!
AMENNYIBEN EGYÉB HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK, AZ NEM KERÜL
ELSZÁLLÍTÁSRA, ÉS SZANKCIONÁLHATÓ.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2016 december:
Születés:
Bolla László és Hegyi Éva lánya Sára Emma
Házasságkötés: Elhunytak:
Törő Lászlóné (Fő utca)
Horváth Istvánné (Szabadság utca)
Krupa Ferenc (Kossuth L. utca)
Lakatos Ilona (szociális otthon lakója)
Friedrich László (szociális otthon lakója)

Művelődési ház
A mővelıdési ház programjai januárban:
BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ - FERGETEG 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.
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 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.30-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 szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
Egyéb programok, rendezvények januárban:
 21-én Teke bál a közösségi házban. A program 19 órakor kezdıdik.
 26-án bérletes színházlátogatás a szombathelyi Weöres Sándor Színházba, A
dédi címő vígjátékot nézzük meg. Az elıadás 19 órakor kezdıdik.
 28-án a NapSzínTársulat estje. Több darab kerül bemutatásra, mindenki találhat
kedvére valót. Az elıadás 18 órakor kezdıdik a mővelıdési házban.

Boldog, békés új évet kívánok!
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Teke hírek
A CSÁKÁNYDOROSZLÓI TEKÉZŐK EGYESÜLETE
SZOKÁSOS TEKEBÁLJA
2017. JANUÁR 21-ÉN (SZOMBATON) LESZ.
A bál helyszíne:
A bál időtartama:
Vacsora:
Tombola:
Zenél:

BÁLTEREM CSÁKÁNYDOROSZLÓ (Közösségi Ház)
19.00 – 03.00-ig
19.30 órakor
22.00-kor
CSUTA
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2017. január 15-ig
Sütő Zsolt: Telefon: 06 -30/ 530 09 06
Musits József: Telefon: 06 -30/ 997 06 76
3.500 Ft/fő (vacsorával együtt)

Jelentkezés:
Belépő ára:
Választható étel:
„A” menü:

Csülökkel, tormával töltött sertésborda, Baconos csirkemell,
vegyes köret, vegyes savanyúval. Sütemény.

„B” menü:

Csirke mell Gordon, Baconba tekert szűz érme, vegyes köret,
vegyes savanyúval. Sütemény.

A tombolához felajánlásokat szívesen fogadunk és kérjük a bálba elhozni vagy előre
leadni a tekézőben.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK.

Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-át egyesületünk részére ajánlja 2017-ben a
2016-os év adóbevallásakor, adja meg adószámunkat a szükséges nyilatkozatban.
Adóazonosító száma: 18597716-1-18
Egyesület neve: Csákánydoroszlói Tekézők Egyesülete
2016-os eredményeinkről a februári számban olvashatnak.

Családi napközi – Család bölcsőde információk

Ahogy
azt
a
december
12-i
közmeghallgatáson
kolléganőnk,
Bakóné Vikica a képviselő testület,
illetve a megjelentek elé tárta, a
pályázati forrásból létesített Kockás
Liliom
Családi
Napközi
jogszabályváltozások folytán 2017.
január 1-jétől Kockás Liliom Családi
Bölcsőde
néven
folytatja
kisgyermekek napközbeni ellátását.
A jelenlegi engedélyek egy csoportnyi
gyermek fogadására adnak lehetőséget a családi bölcsődében; a működtetési
előírások alapján a jelenlegi ingatlan alkalmas lehet akár két csoportnyi
kisgyermek számára is.
Cégünk nem ragaszkodik a bölcsőde jelenlegi helyéhez, bár az ingatlan a
megkívánt követelményeknek megfelelően került átalakításra.
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Fontos információ lehet még a közösség számára, hogy a bölcsődés korúak
ellátásáról szóló jogszabály által előírt önkormányzati kötelezettség ellátási
szerződéssel teljesíthető. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak nem kell plusz
forrásokat előteremteni a bölcsőde létrehozására ahhoz, hogy biztosítani tudja a
kisgyermekek ingyenes, mindenki számára elérhető ellátását. Ez nagy segítséget
nyújthat a dolgozó anyukáknak, vagy azoknak a családoknak, ahol kistestvér
érkezik.
Az óvodai beszoktatás sokkal könnyebb, ha egy kicsi, családias jellegű bölcsiből
kerül át a gyermek a nagyobb létszámú óvodai csoportba. Erről a már óvodába
került gyerekek kapcsán kaptunk kedvező visszajelzéseket. Nálunk magától
értetődően kialakulnak azok a szokások, amiket az óvodában elvárnak tőlük: a
nagyobb önállóság, a közös étkezések rendje, stb. És ami a legfontosabb: a
közös játékok, programok, élmények, barátságok.
Családi bölcsődénk Boldog 2017-es esztendőt kíván Csákánydoroszló lakosainak.
Továbbra is várjuk szeretettel az apróságokat szeretetteljes légkörben :)
Kapcsolattartási információnk változatlanok: Bakóné dr. Cz. Viktória – 0670/459-0508; csdcsana@gmail.com; Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580,
takacs.andrea@kapocs.eu.

Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

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

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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