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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TORNATEREM
A következő sorokat már évekkel ezelőtt le szerettem volna írni.
Sümegen voltam tájékoztatón, ahol néhány település részére tartottak előadást a települések
jövőbeni fejlesztéséről a Nemzeti Sportközpontok sportlétesítmények és sportberuházásokért
felelős kormánybiztos munkatársai. A kormány 1086/2014.(II.28.) számú határozata szerint a
fejlesztési programok között szerepel iskolai osztályok tantermeinek bővítése, tanuszodák és
tornatermek építése. Községünk esetében a tornaterem építésének lehetősége áll fenn, melynek
az előkészítő folyamata ezzel megkezdődött. A típustervek elkészítése folyamatban van, melyeket
a BM jóváhagyásával engedélyeztetni fognak hamarosan. Az elkészült engedélyes terveket
községünkben helyszíni egyeztetéssel fogják adaptálni az itteni viszonyokhoz. A nyár folyamán
megtörténnek a helyszíni egyeztetések az önkormányzattal a tornaterem elhelyezéséről, és a
szükséges tennivalókról. Községünkben egy 18X30 m hasznos alapterületű létesítmény fog
elkészülni a hozzá tartozó egyéb helyiségekkel együtt. A szükséges adminisztrációs munkáknak
az idei évben meg kell történni, és a jövő évben kezdődhet az építkezés. A beruházás nagyban
állami támogatással valósul meg, önerőt csak kismértékben kell majd biztosítani, aminek akadályát
nem látom, tekintettel arra, hogy hosszú évek óta mindig terveztünk erre az építkezésre önerőt.
Az iskolával kapcsolatosan, pedig elkészült a lapos tető szigetelése, így a további beázások
megszűntek. A munkákat a KLIK finanszírozta – Farkas Tiborné, a körmendi Tankerület Igazgatója
közbenjárásával – 8 millió Ft-os költségvetéssel, amihez önkormányzatunknak nem kellett
hozzájárulnia.
Képviselő-testületi ülésről
Képviselő-testületünk április 22-én ülésezett 3. alkalommal az idei évben. A gyűlésen a
következőkről döntött a képviselő-testület:
A soron következő nagyobb volumenű munkák elvégzése előtt, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatosan, közbeszerzési szabályzatot fogadtunk el.
A talajterhelési díj rendeletünket módosítottuk annak érdekében, hogy a talajterhelési díjat
fizetőknek lehetőséget biztosítsunk kedvezőbb feltételekkel a csatornahálózatra való rákötésre.
Erről az érintetteket levélben fogjuk értesíteni.
Rendelettel elfogadásra került a község 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolója.
A törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a képviselő-testület a filmforgatásról.
Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület a mikrobusz beszerzésére, valamint a
Telek és Kis utcák aszfaltozására vonatkozóan.
Térfigyelő kamerarendszer – 5 kamera plusz a hozzá tartozó 3 WIFI csomópont - kiépítéséről
döntött a testület, melyre pályázat benyújtására került sor. Nyertes pályázat esetén a teljes költség
állami támogatással valósul meg, melynek értéke 7,3 millió Ft.
Különfélék között kisebb dolgokban hozott határozatot a képviselő-testület.
Zárt ülésen a képviselő-testület 4 önkormányzati segély ügyében döntött.
Horváth István polgármester
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai májusban:
PÜNKÖSD HAVA – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 15.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tıl 21.00-ig.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
bábosok próbálnak szerdán 14.00-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
torna – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak csütörtökön 16.00-tól 16.45-ig. A
foglakozásokat vezeti Farkas Béla.
Zumba –szerdán 17.15-tıl 18.15-ig. A foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban. A
foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
Egyéb programok, rendezvények májusban:
 17-én a Rábagyarmati Színjátszók elıadása – A hısi halott címő népszínmővet láthatja
a közönség. Az elıadás 15 órakor kezdıdik a mővelıdési házban, belépıs.
 20-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Szép Ernı: Vılegény címő
komédiáját nézzük meg. Indulás a szokásos idıben és helyekrıl.
 29-én IV. Nyugdíjas Találkozó a csákánydoroszlói mővelıdési házban. A program 14
órakor kezdıdik.
 30-án, 31-én Falunap. (részletes programról a lakosság tájékoztatást fog kapni)
Farkasné Varga Rita
Bálint Sándor

Civil Szervezet
Spiritusz program

Szervezetünk 2 fővel részt vett a program alapképzésen melyet 3 településen rendeztek. Itt helyben a
művelődési házban, Teskándon a Kemence házban és Gersekaráton az IKSZT székhelyén.
A Csákánydoroszlóban megtartott fejlesztési műhely témája ezúttal a helyi nyilvánosság és a hatékony
kommunikáció volt. Nagy kihívások állnak a résztvevő közösségek előtt. 10 kisfilmhez , 10 izgalmas téma,
10 jó cím – ezt felkutatni, megvitatni, ötletté formálni – ez a házi feladat.
A Teskándi program: az érdekérvényesítésről és aktív állampolgári részvételről szólt. Fejlesztő műhelyeink
elmúlt két hétvégi képzésén az önkéntesség gyakorlati alkalmazásával kezdtük az előadást, amely
működése során minden civil szervezetet érint, egyaránt előnyös az önkéntesnek és fogadónak is.
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Az
aktív
részvételre
ösztönzés
kapcsán
a
demokráciát
elemeztük.
Alkotmányunkban rögzített alapvető jogunk, hogy véleményünket kifejthessük, céljaink érdekében
felléphessünk, sérelmeink esetén tiltakozhassunk. Ma Magyarországon még alacsony szinten áll a
késztetés, hogy az állampolgárok beleszóljanak az őket érintő ügyekbe. A civil szervezetek képviselői
aktívan részt vesznek a közösség életében, így több emberrel kerülnek kapcsolatba. A Norvég Civil
Támogatási Alap által támogatott programunk célja, hogy képessé váljanak a közélet és politika aktív, alakító
tényezőjévé válni.
A Gersekaráti nap célja a kistelepülési, összetartó, civil társadalom és közösségek megerősítése,
Az ehhez vezető út itteni állomásán Kovács Edit közösségfejlesztő a közösségfejlesztés új és hatékony
módszereivel, gyakorlati alkalmazásaival ismertetette meg a résztvevőket. A közösségek fejlesztéséhez
elengedhetetlen a helyi erőforrások ismerete, elemzése, ez volt a nap első közös feladata.
Jó közösség, együttgondolkodás, inspiráló feladatok, kérdések, hasznos információk – tartalmas napot
hagytunk magunk mögött itt is.
A programok során érdekes településeket és embereket ismertünk meg. Megtanultunk, hogy milyen fontos
az együttműködés, a közös beszélgetés, egymás meghallgatása.
„Minden ügyben azt kell keresni, ami összeköt minket, nem azt, ami elválaszthat.”
Barack Obama
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
Bálint László

Kormorán Egyesület

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4.

honlap: www.kormorankenu.hu
Májusi programjaink:
Május hónap igazán élménydúsnak ígérkezően kezdődik és a folytatás is hasonló lesz.
1-jén felső Rába felderítő túra Jennersdorfból
3. gyalogtúra Mixnitz-Bärenschützklamm
9-10-11. Rábatakarítás, a Csákánydoroszlót érintő takarítás szombaton várható
25. hó végi záró evezés
30. Kormorán falunap
Programjainkról bővebb információ Bálint László elnök úrnál
Időjárástól függően túrák szervezésére is teremtünk lehetőséget.

Túrázz velünk!
Ha szeretnél egy felejthetetlen Rába túrán részt venni, ahol a biztonságodra is odafigyelnek, gyere velünk túrázni!
Minden hónap végén szervez egyesületünk egy nyílt túrát, amelyhez a túra díját megfizetve bárki csatlakozhat.
Megoldható más időpontban is túraszervezés, egyéni egyeztetés alapján.
Érdeklődni lehet a kormorankenu@gmail.com e-mail címen.
Leghosszabb túránk (36 fkm): Szentgotthárd-Csákánydoroszló: 4.500,-Ft/fő
Csörötnek -Csákánydoroszló (24 fkm): 3.000,-Ft/fő – a Rábalapátolás elnevezésű Országos Versenysorozat útvonala!
Rövid túráink:Rábagyarmat- Csákánydoroszló (15 fkm) vagy Csákánydoroszló-Körmend (15 fkm) : 2.000,-Ft/fő

1 % a helyi vízi sportért 18899276-1-18 Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
Sok más egyesülethez, civil kezdeményezéshez hasonlóan egyesületünk bevételei között is szerepelhet az
adóból önkéntesen felajánlható 1%. Röviden engedjék meg, összefoglaljam, miért is kéri egyesületünk,
segítség az 1% felajánlásával egyesületünk működtetését:
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Egyesületünk 2008-ban alakult; mint fiatal egyesület, bevételi lehetőségeink korlátozottak; ugyanakkor egyre
ismertebbek, keresettebbek vagyunk, mivel magas színvonalon szolgáljuk ki a hozzánk fordulókat.
Az adó 1 %-nak egyesületünk részére utalásával az alábbi területeken tudunk jobban teljesíteni:
 rendszeres programjainkon minőségi szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítunk a velük túrázóknak,
programjaink résztvevőinek
 versenycsapatunk ismertséget hoz a községnek, ami egyfajta lehetőség a turizmus fejlesztéséhez
 több éve már, egyesületünk szervezett formában tisztítja, szépíti a Rába környezetét
 tagjaink a lassan sajnos már rutinná váló árvízi mentésnél rendszeresen ott vannak, igény esetén
egyesületünk tárgyi eszközeit is felhasználják a mentéshez
 a már hagyománnyá vált országos versenyünk jelentős tömeget vonz községünkbe, ami helyi
vállalkozóinknak bevételi lehetőséget jelent
Bálint László elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Alvás közbeni vizelet visszatartási problémák gyermekkorban
A szobatisztaságra nevelés az egyik legnagyobb aggodalommal járó időszak a szülők életében. Sajnos a társadalmi
elvárások miatt az anyák mielőbb mennének dolgozni , 3 évesen óvodába kell a gyereknek kerülni. A pszichológiai
határa a teljes szobatisztává válásnak 5 éves kor. A legfontosabb a türelem. Csak akkor lesz szobatiszta a gyerek, ha
megérett rá az idegrendszere. Nem jó a túl korai szobatisztaság sem. 1.5 -2 éves kor körül ráérnek elkezdeni a szülők
ezzel foglalkozni. Kóros alvás alatti bepisilésről fiúknál 6 éves, lányoknál 5 éves kor felett beszélünk.
Több formája van.
Elsődleges éjszakai bevizelés azt jelenti, hogy a gyermeknek soha nem volt olyan éjszakája a születése óta, amikor ne
pisilt volna be.
Másodlagos éjszakai bevizelés amikor a gyerek legalább 6 hónapon keresztül szobatisztavolt, de ezután újra voltak
problémák a vizelet visszatartással.
Előfordul, hogy csak önálló tünetként jelentkezik az éjszakai bepisilés, vagy más tünetekkel együtt. Ilyenek az
ébrenlétkor is vizelet csorgása vagy sürgető vizelési ingere, csípő érzés vizeléskor, székrekedés. A nagy kérdés, hogy
ennek az állapotnak szervi vagy lelki okai vannak. A legegyszerűbben kizárni a húgyúti gyulladást egy vizelet
vizsgálattal. Ezt az állapotot gyógyszerrel szépen rendbe lehet hozni. Meg kell vizsgálni mennyi folyadékot iszik a
gyermek egy nap, és mennyi vizeletet ürít. Ha délután, este iszik többet akkor persze az éjszakai alvás idejére esik a
vizeletürítés ideje. A reggeli vizelet fajsúlyát is fontos megmérni, hogy a vesefunkciói milyenek. Ha este nem adunk a
gyermeknek folyadékot, és ennek ellenére a vizelet fajsúlya még 1010 körül van reggel, akkor a vízvisszatartásért
felelős hormon alacsony szintje okozza a gondot. A hormont orrspray segítségével lehet pótolni. Ha az orrspray
használat ellenére sem emelkedik a vizelet fajsúlya, akkor vesebetegség lehet a háttérben. Egy egyszerű megfigyeléssel
ellehet dönteni a húgyhólyag beidegzésének működését. Ha vizelés közben beszéltetjük a gyereket, és a figyelme
elterelésekor a vizelete elakad, vagy szakaszosan ürül, akkor felmerül a hólyag beidegzési zavara. A vizeletürítés után
ultrahanggal ellenőrizni lehet, hogy marad-e vizelet a húgyhólyagban. Ez vizeletürítési akadályra utalhat. Ha a
vizeletben cukrot találnak, cukor betegségre gondolunk, ha fehérvérsejtet, akkor gyulladásra. A lelki okokat is
számba kell venni. A gyermek nem tudja mindig szavakban kifejezni az érzelmeit. Sokszor még felnőttként is nehéz.
Jelez azzal, ha nem érzi jól magát lelkileg, hogy bepisil éjjel, szorulása van, verekszik az óvodában, agresszív a
testvérével, rágja a körmét, nem eszik, vagy folyton eszik, sorolhatnám még. Oka lehet a testvérféltékenység, a szülők
válása, költözés, családtag halála, közösségbe kerülés, otthoni bántalmazás, elhanyagolás. Ha lelki tünetekről van szó,
akkor pszichológus segítségét kell kérni. Ha a szervi elváltozásra derül fény, akkor a gyermeknephrológiai
szakrendelést kell felkeresni.
Dériné Tóth Andrea védőnő

SPORTEGYESÜLET-TEKE

Musits József
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EGYÉB tájékoztatás
SZLOVÉNIA GYÖNGYSZEMEI: BLED-BOHINJ

Időpont: 2014.június 21, szombat Indulás: 5.45 óra Körmend, Rákóczi úti buszmegálló, Csákánydoroszló: 6
óra A kiránduláson Szlovénia méltán legfelkapottabb látnivalóit keressük fel.
Először Bledbe megyünk, a híres fürdővárosba. A Júliai Alpok 2400-2600 méteres hegycsúcsai között
fekszik a mesés Bledi tó, s annak partján a városka. A tó felett magasodik a vár, ahonnan páratlan a kilátás az
alatta lévő tóra, valamint a környező hegyekre.
A tó közepén egy kis sziget fekszik, ahova egy evezős segítségével az úgynevezett pletnával visznek be
bennünket. A szigeten lévő kegytemplomban kívánságainkat is elmondhatjuk. Szabad időben pedig
megkóstolhatják a nemcsak híres, de finom bledi krémest.
Belépők: vár: egyéni 9 euro csoportos 7,50 euro, pletna :12 euro, kegytemplom: 6 euro ???
Bledből utunkat csodálatos hegyek között folytatjuk a vadregényes Bohinji tóhoz. Itt felvonóval felmegyünk
az 1535 méter magas Vogel hegyre, nem kis izgalmat átélve. Majd rövid, de izgalmas buszozás és kb. egy 20
perces gyaloglás után a Savica vízesésben gyönyörködhetünk, amiből ered a Száva folyó.
Felvonó: egyéni: 13.50 euró, csoportos 11 euro /tavalyi, talán nem változik nyárra./ Vízesés: 2.50 euro.
Hazafelé, aki éhes megkóstolhatja a híres trojane-i fánkot. A belépős helyek fakultatívak, mindenki
eldöntheti mit szeretne megnézni. Részvételi díj: 7500 ft
Jelentkezés: Sipos Éva 30/2882104, 94/442-143 Grat Travel Service: 92/320-303 Eng.szám: Grat
Travel Service R-12541995/1997
_______________________________________________________________________________________
„Családi napközi információk
2014. június 13-tól családi napközinkben személyi változások következnek be:
a családi napközi vezetője – a gyerekek gondozónénije – ettől a naptól adta be
felmondását az üzemeltető felé.
Nyártól a családi napközi vezetését Bakóné dr. Czitanovics Viktória látja el két
helyettessel; Startitzbüchler Bernadett és Mártonné Gaál Gyöngyi lesz a
gyermekekkel a helyettesítést ideje alatt.
A személyi változást a gyermekek számára igyekezzük zökkenőmentessé tenni; a leendő
vezetővel a gyermekek jelenleg is napi szinten találkoznak; elfogadják, szeretik. Bernadett és
Gyöngyi példás családanyák; keresik a kapcsolatot jelenlegi „kis lakóinkkal”, időt áldoznak arra, az
apróságok megismerhessék őket.
Köszönjük Kata eddigi munkáját és kívánjuk, a jövőben sikerüljön elérni azokat a célokat, amiért
megválik tőlünk!
A nyári szünetben a megújult csapattal – tervezetten – folyamatosan várjuk az eddig beiratkozott
apróságokat és az iskola/óvoda szünetet új környezetben, élménydúsan eltölteni kívánó
gyermekeket!
Takács Andrea Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”

Kedves Olvasók!
Tisztelettel kérem Önöket, hogy adójuk 1%-t ajánlják fel a Csaba József-kör számára,
hogy továbbra is hasznos és érdekes előadásokat, illetve programokat tudjunk szervezni
Önöknek. A kedvezményezett neve: Csaba József-kör
Adószáma:18893940-1-18
Nagyon köszönjük. Sipos Éva elnök
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Dobja el a cigit – szakemberek segítenek a leszokásban!
Régóra dohányzik, néha már tapasztalja az egészségi
problémákat, fontolgatja, hogy le kéne szoknia? A körmendi
Tüdőgondozóban
a
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019
"
Dohányzás leszokást támogató pontok kialakítása a
tüdőgondozó intézetek bázisán Vas megyében " pályázat
támogatásával 6 alkalomból álló csoportfoglalkozás
keretében képzett szakemberek segítenek megszabadulni a cigarettától.
Várják a jelentkezőket (elsősorban a 18-65 év közötti korosztályból) az ingyenes
foglalkozásokra, melyekre hat alkalommal, hetente egyszer a megbeszélt időpontban kerül
sor. Egy csoport kb.10-12 fős létszámú. Jelentkezni személyesen a tüdőgondozóban,
vagy a 06-94-592-575 telefonszámon lehet.
Soha nem késő a dohányzást abbahagyni, az utolsó csikk elnyomása után már másnaptól
érezhetők a pozitív változások. Mint sok minden más, a leszokás is együtt könnyebb, éljen
a lehetőséggel, tegyen egy próbát, csak nyerhet!
Korunk népbetegsége! Mibe halunk bele?
Magyarország egészségügyi állapota alapján a világ országai között a középmezőnyben foglal helyet, azonban Európát
tekintve
egyike
a
legkedvezőtlenebb
helyzetű
országoknak.
Az egykori szocialista országokat tekintve hazánk a morbiditási (megbetegedési) és mortalitási (halálozási) helyzete
szinte egyedülálló. Sajnos elmondható, hogy hazánk a rendszerváltást követően nemcsak az Unió fejlett országaival és
az uniós átlaggal sem tudott az egészségügyi állapotokat és halálozási statisztikát szemlélve lépést tartani, de KözépKelet-Európa
országai
(volt
szocialista
államok)
mögött
is
elmaradt.
A fiatalabb korosztályban vezető haláloknak számítanak a külső okok, az öngyilkosság és a baleset. A középkorúakat
aggasztó mértékben fenyegeti a rákos megbetegedések réme. Főként a 36-45 év közötti nők körében vezető halálok a
rákos megbetegedés. A férfiak hasonló korosztályában az emésztőrendszeri megbetegedések szedik a legtöbb áldozatot.
Idősebb korban (65 év felett) a szív- és keringési betegségek számítanak vezető haláloknak, sajnos azonban a 65 évnél
fiatalabb férfiak és nők halálozási aránya ebben a betegségcsoportban (is) jelentősen meghaladja mind az EU átlagot,
mind pedig a Kelet-Közép-Európai országok átlagát. Az összes halálozás 54 százalékát teszik ki a szív- és érrendszeri
betegségek, míg 27 százalékban daganatos betegségek felelnek a halálozásért. A haláloki struktúra viszonylag lassan
változik, hosszabb időt figyelve mutatkoznak csak különbségek. Az utóbbi évek átrendeződési folyamataként
valamelyest csökkenő tendenciát mutat a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás aránya, míg a daganatos
betegségeké emelkedik. Érdekesség, hogy a légző rendszeri betegségekből eredő halálozás stagnál, míg a külső okok
miatt bekövetkezett halálozás folyamatosan növekszik. A középkorúak vezető halál oka a rák A fiatalok körében a
halálesetek döntő hányada külső okok miatt következik be, a középkorúaknál (36-64 éves kor között) válnak jelentőssé
- különösen a nők körében - a daganatos betegségek, a férfiaknál pedig az emésztőrendszeri betegségek miatti halálozás
aránya meghatározó. A keringési betegség miatti halálozás idős korban kerül előtérbe, akár alapbetegségként vagy
egyik
másik
betegség
társbetegségeként.
Rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta halál
A daganatok kialakulásának vannak befolyásolható és nem befolyásolható kockázati tényezői. Befolyásolható és
általában az életmódra visszavezethető rizikófaktorok, például a dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozás, testmozgás
hiánya, de számolni kell azokkal az egyéb és általunk nem befolyásolhat tényezőkkel is, mint a környezeti és biológiai
hatások, genetikai fogékonyság és az ellátórendszer területi egyenlőtlensége. A daganatos betegségekben meghaltak 40
százaléka 65 év alatti, tehát kiemelkedően magas a korai halandóság ebben a betegségcsoportban. Az elmúlt harminc
évben közel 30 százalékkal nőtt, miközben az Unió országaiban folyamatosan csökkent. Míg Magyarország az 1970-es
években az Európai országok közül a hetedik helyen állt, addig az ezredfordulóra az első helyre került e
betegségcsoport tekintetében. A 90-es évek csökkenése ellenére még mindig jelentősen magasabb a daganatos
halandóság,
mint
az
európai
átlag
A kutatások szerint:
A lakosság 49%-át érintette már közvetlenül a rákos megbetegedés (személyesen vagy közeli hozzátartozóján
keresztül), további 22% pedig tágabb környezetében találkozott már vele.
A megkérdezettek 80%-a tisztában van azzal, hogy a rák korai diagnosztizálása és az időben megkezdett kezelés
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döntően befolyásolja a gyógyulási esélyeket – viszont a válaszadók csaknem fele szerint a diagnózis felállításához
Magyarországon több mint 2 hónapra van szükség.
A felmérésben részt vevők 80%-a úgy vélte, a gyógyuláshoz hozzájárulhat, ha a beteget több specialista is
megvizsgálja, viszont az orvosok - vélhetően az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt - nem tudnak segíteni a
betegeknek abban, hogy eljussanak a legjobb szakorvosokhoz. - Profitline 2013.06.13.
”Egy daganatos betegség komoly anyagi terhet is jelent az érintetteknek, a biztos anyagi háttér támogatja a sikeres
gyógykezelést, ezért egyre többen igyekeznek biztosítással is felkészülni az esetleges betegségre.” - Biztosítási
Szemle 2013
„A rákos betegségek elleni eredményes küzdelem alapja a pontos és korai diagnózis. A PET/CT diagnosztika a
legmodernebb képalkotó eljárás, mellyel korai stádiumban felfedezhető a rák. A rosszindulatú daganatok annál
eredményesebben kezelhetők, minél korábbi fejlődési stádiumában kerülnek felismerésre.” - Index 2010. október
Megoldás egyik lehetősége:
Gyors és teljes körű vezetett rákdiagnosztika (átlagosan 10 munkanapon belül).
Kiemelt orvosi szakértők, 50 perces konzultáció minden terápiás területen. (Prof Bodoky György, Prof Oláh Attila, Dr
Kovács Gábor, Dr Tamás László stb)
A legkorszerűbb diagnosztikai eljárások biztosítása. (PET-CT, kiterjesztett géndiagnosztika)
A beteg egyedi adottságainak leginkább megfelelő klinikai kutatási programokban való részvétel megszervezése.
(Magyarország,EU, USA)
A kezelés sikeréhez fontos, hiánypótló asszisztencia szolgáltatások. (a betegek pszichés támogatása, navigáció, 24
órás orvosi segélyvonal, dietetika stb)
Miért előnyős ez Önnek?
Komplex
diagnózis
rövid
idő
alatt
tüdőrák
esetében:
az 5 éves túlélési arány III. stádiumban: 23-31% - IV. stádiumban: 1%.
PET-CT-vel lényegesen korábban felismerhetőek a daganatos sejtek korai, hatékonyabb kezelési stratégia kialakítása,
további felesleges vizsgálat(ok), invazív beavatkozás(ok) elkerülése, valamint a nem hatásos kezelések és így a
mellékhatások minimalizálása.
Részvételi lehetőség az egyéni daganat profilnak leginkább megfelelő klinikai kutatási programban itthon vagy
külföldön – szorosabb betegség kontroll, hozzáférés új kezelési lehetőségekhez, külföldi kezeléshez.
Asszisztencia, beteg vezetés - mellrákban 31%-kal javítja az 5 éves túlélési esélyt (Harvard Business Review 2013.
márc), csökkenti a mellékhatások súlyosságát.
Onco-pszichológiai támogatás, életmód – javítja az életminőséget és a túlélést. (Integr Cancer Ther 2008)

Elsőként Magyarországon – minden ami az onkológiában orvosilag indokolt!
A biztosítás elérhető napi 80 Ft-tól! Megér Önnek ennyit a biztonsága?
Hívjon, keressen! Bálint Sándor, 06-20-661-4428, 06-94-442-474, balintsandor@t-online.hu
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

MEGNYITOTTAM!
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.
Takarékoskodjon lakáscéljai megvalósítására és használja ki az ÁLLAMI TÁMOGATÁST!
Magyarországon minden 3. család tervez lakásfelújítást az elkövetkezendő 5 évben. A
példaszámítások alapján már napi két kávé árának félretevésével milliós összeget lehet
összegyűjteni az otthon felújítására, korszerűsítésére!!
Ráadásul havi megtakarításait az állam + 30%-kal megnöveli.
Részletekért hívjon bizalommal, hadd segítsek lakáscéljai megvalósításában!
Gaál Nóra: 06 70 442 0931
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REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy telephelyünk Csákánydoroszló, Fő út 61 szám alá
költözött! (hátul az udvarban) Telefon: 94/ 200 481, e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-17 óráig, Péntek -14 óráig, Hétvégén zárva.

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt:
Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési
meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más
időpontban, és akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán

3, 2, 1, sötét ülőgarnitúra megkímélt állapotban, 10.000,- Ft-ért eladó. Tel.: (94) 442-147
"SALGÓ tűzhely, Villanytűzhely nagyon jó állapotban eladók. Ugyanott használt konyha ás
szobabútorok stb. eladók. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklődni: 94/442-223-as telefonon lehet. Megtekinthető: Telek u. 57 szám alatt."
Kiskertek szántását, boronálását vállalom. Neslanovic János Tel.: 0630/684-7508
Régi háztetők javítását, habarcsolását, palajavítását, csatorna tisztítását, kémények vakolását vállalom.
Neslanovic János tetőfedő Tel.: 0630 / 684-7508
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
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
Ezúton köszönöm meg azoknak a választópolgároknak, akik az április 6-i választásokon szavazataikkal
támogattak, illetve az SMS -szövetséget támogatták, településünk és térségének érdekében. Horváth István

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős:
Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható:
Autós büfében, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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