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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztatás a július 21-i képviselő-testületi ülésről.
A képviselő-testület megválasztotta a választási bizottság tagjait, akik név szerint a következők:
Spang Vilmos, Németh Istvánné, Horváth Józsefné, Horváth Sándor és Horváth Tamásné csákánydoroszlói
lakosok.
Fogorvosi praxis betöltésére szóló ajánlatot tárgyalta a képviselő- testület. Erre azért volt szükség, mivel a
jelenlegi fogászati rendelés helyettesítéssel van megoldva, mivel dr Marosits Erzsébet nyugdíjba vonulása
után nem találtunk jelentkezőt a praxis betöltésére. Dr Borsos Márta fogorvos többször módosított
szerződése 2014. szeptember 30-al lejár. Október 1-től dr. Somogyi Richard fogorvos fog rendelni a
fogászaton, amihez megállapodás megkötése szükséges a térség önkormányzataival közösen.
( Csákánydoroszló, Felsőmarác, Ivánc, Hegyhátszentmárton)
Döntött a képviselő-testület arról, hogy a Telek utca és a Kis utca tervezettnél alacsonyabb aszfaltozási
költségei miatt a Felszabadulás utcát is új burkolattal kívánja ellátni. Ehhez ismételt közbeszerzési eljárás
szükséges, ami miatt a munka várhatóan szeptember végén, október elején leszn elvégezve.
Hulladékszállítási közbeszerzési eljárás indításáról döntött a testület, mivel a jelenlegi szolgáltatóval a
szerződésünk év végéig érvényes. Emiatt az eljárás hosszúságára való tekintettel a folyamatos
szemétszállítás biztosítása csak így oldható meg.
Kötelező a rendezési tervek felülvizsgálata és frissítése, ezért a tervek elkészítésére kiírt ajánlati
felhívásunkra érkezett ajánlatok közül választotta ki a testület a legalacsonyabb árajánlatot, mely 5,5 millió
Ft + ÁFA.
A képviselő-testület tárgyalt arról is, hogy az önkormányzat traktorát gyakori meghibásodások miatt le kell
cserélni egy új, vagy jó állapotú használt traktorra.
A különfélék között döntés született arról, hogy a sportegyesület 90 éves fennállásának alkalmából tartandó
rendezvényt 60.000,- Ft-al támogatja az önkormányzat.
Zárt ülésen a képviselő-testület 9 ügyben hozott határozatot.
Községünkben a közbeszerzési eljárásban foglaltak szerint elkészült a Telek és a Kis utca aszfaltozása.
Felhívás az ebtartóknak.

Kérjük az ebtartókat, – minden érintettnek megküldtük az adatlapot - hogy az „Eb összeírási
adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az eb összeírási időszak végéig, azaz
legkésőbb 2014. augusztus 31. napjáig visszajuttatni, 9919 Csákánydoroszló Fő u. 39. címre
(személyesen vagy postán.)
A jogszabály szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles a meghatározott
adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Felhívom az ebtulajdonosok,
ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget (30.000,- Ft-ig terjedő) állatvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető. ( Aki otthon nem találja a nyomtatványt, az a hivatalban kérhet újat.)
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai augusztusban:
Kisasszony hava, Nyárutó, Új Kenyér Hava
 Nyári szünet augusztus 23-ig.
 26-án a Nyugdíjas klub kirándul Budapestre. A pontos program az idıpontokkal
szórólapokon lesz eljuttatva a tagokhoz.
Farkasné Varga Rita
Bálint Sándor

Civil Szervezet

CIVIL Info
Tájékoztatás programjaink és pályázataink állásáról:
1. Magyarbükkösi temető pályázata lezárult már a tavalyi évben. Minden elszámolást és kifizetést
teljesítettünk. Mostani feladatunk, hogy ezt az állapotot fenntartsuk, és ne felejtsük el elődeinket!
2. Spiritusz program folyamatosan megy a többi 18 településsel közösen. A Spiritusz program célja
megerősíteni a térség falvainak civil szerveződéseit, kezükbe adni a közösségfejlesztés módszereit,
valamint a modern kommunikációs technikák eszköztárát a helyi ügyek képviseletének érdekében.
Ez azt foglalja magában, hogy a program elvárja rövidfilmek készítését a település életéről és
értékeiről, amihez a technikai és anyagi feltételeket is a Spiritusz biztosítja. A megállapodás egy
csaknem 2,5 éves együttműködést jelent a programmal. Jelenleg a filmek készítése, ötletelés folyik.
Megvan azon filmek alapötlete amivel kezdenénk. Szeretnénk olyan filmeket készíteni, ami nem
csak a programban lesz jó, hanem egy olyan értéket hoz létre amire közösen büszkék lehetünk.
Kérünk mindenkit, akit a civil szervezet tagjai ez ügyben megkeresnek, az segítsen benne!
3. Közösségi ház kialakítása a volt konyha épületben. A pályázati elszámolás és annak hiánypótlása is
megtörtént. A pályázathoz megkötött szerződések alapján az építési vállalkozót, építési ellenőrt már
kifizettük. A pályázatírót a szerződés szerint a támogatás megérkezése után fogjuk kifizetni!
2014. május 15-én a polgármesteri hivatalban a civil szervezet és a testület közös egyeztetést tartott a
felmerült problémákról és a kialakult helyzetről.
Abban megegyeztünk, hogy nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a történtek végére kell pontot tenni.
Az önkormányzat, amennyiben lehetőség van rá, kötelezettség átvállalásával átveszi a civilektől a pályázati
elszámolás után a projektet és kifizeti a fennmaradó részt a kivitelező felé. Ehhez a civil szervezet átadta a
pályázat anyagát és megbeszéltük a kivitelezés során felmerült magasabb költségek okait. A civil szervezet
amennyiben az önkormányzat kötelezettség vállalással átveszi a projektet akkor természetesen ehhez
hozzájárul. Sajnos az épület külsejére kiírt pályázat nem nyert így azt nem tudjuk befejezni. Várjuk, hogy az
ősszel megjelenő pályázatokból lesz-e olyan amelyik erre felhasználható lesz! Az épület belül készen van és
szeretnénk működtetni a településen lakók érdekében. Olyan programokat és beszélgetéseket tartani, ami
érdeklődésre tarthat számot.
Akinek ebben ötlete, javaslata van, az ossza meg velünk! Ahhoz, hogy működni tudjunk, az épületet be
kellene rendeznünk. Sajnos ehhez az anyagi lehetőségeink erősen korlátozottak és szükségünk lenne
támogatásra.
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Amit fel tudnánk használni: A konyhához: konyhabútor, tűzhely, asztal, székek, mosogató, mikrohullámú
sütő, hűtőszekrény, edények, tányérok, poharak, csészék, evőeszközök irodához: polcok, irattartók, szekrény
íróasztal, szék, fotel, kanapé, dohányzóasztal, A nagyteremhez: pénzbeli támogatás az egységes
berendezéshez (asztalok, székek függönyök, függönykarnisok)
A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület felhívása.
Elkészült a közösségi ház alsó szintje a falu központjában. A hivatalos átadás várhatóan
ısszel lesz. Az épület alkalmas lesz nagyobb rendezvények, ünnepségek, találkozók
lebonyolítására. Győléseket, továbbképzéseket, foglalkozásokat lehet majd itt tartani.
A civil szervezet adományokat győjt, hogy a közösség, a falu lakossága használni is tudja az
épületet. Elsısorban berendezési tárgyakat (asztalokat, szekrényeket, polcokat, székeket) és
pénzadományokat kérünk. Az adományokat és az adományozók nevét nyilvántartjuk, és az
ünnepélyes átadáson felolvassuk.
A szervezet elérhetıségei: Bálint Sándor:06 30 9367561
Varga Rita: 06 70 6113840
Köszönjük a segítségüket!
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
Bálint László

Kormorán Egyesület

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület

9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4. honlap:www.kormorankenu.hu

VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Amikor a kis elsősök átlépik az iskola kapuját…
Augusztusba már készülnek és szeptemberben rengeteg újdonságot élnek át az iskolát kezdő
első osztályosok. Az óvodából, ahol az óvó nénik és a dadusok kiszolgálták, óvták, védték őket,
bekerülnek egy más világba, ahol önállóbbnak, felelősség teljesebbnek, figyelmesebbnek,
kitartóbbnak kell lenniük. Mint édesanya írok az első iskolaévről, amit már sikeresen átéltem a
gyermekeimmel. A szülők között van aki nagyon retteg, hogy a gyermeke helyt tud-e állni a
suliban. Ők hezitáltak azon, hogy mehessen-e iskolába, vagy még maradjon ovis. A másik tábor
aki nagyon magabiztos hiszen már az ő gyereke tud olvasni, ismeri a betűket. Az első év arra van
szánva, hogy megtanuljon írni, olvasni, számolni a gyerek. Aztán van a szintén nem aggódó
harmadik tábor, aki azt vallja, hogy bízik a gyerekében és tudja, hogy helyt fog állni, persze
tisztában van vele, hogy ha nehézség jön, segíteni kell neki.
MIÉRT IS NEHÉZ AZ ELSŐ ÉV?
Helyt kell állni egy új közösségbe. Meg kell szerettetni magukat az osztálytársakkal, a tanító
nénivel. Nekik is el kell fogadni és megszeretni a tanító néni személyét. Hosszú időt kell
egyfolytában figyelni, koncentrálni, tudáspróbáknál teljesíteni. Meg kell mutatni, hogy mit tudnak,
vigyázni kell a saját holmijukra. Délutáni alvás nélkül kell kibírni a napot. Alkalmazkodni kell a
napirendhez . A szünet ideje alatt elfogyasztani a tízórait. Rendet tartani a padban, az
iskolatáskában, a tolltartóban. Reggel időben kelni, időre odaérni. A tanító néni kéréseit továbbítani
a szülők felé. Pl: „Gyerekek holnapra mindenki hozzon valamilyen őszi termést, mert rajz órán
azzal dolgozunk.” Egy kedves ismerősöm kislánya reggel szólt, hogy mára préselt levelet kell vinni.
Azóta is emlegetik a vicces történetet. Merni kell elmondani a tanító néninek, ha anya üzen
valamit, vagy ha gondja van a gyereknek. A legnehezebb dolog az írás, olvasás, számolás
tanulás. Hirtelen nagyon önállóvá kell válni.
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Hogy segíthetünk a gyerekünknek?
Nagyon fontos, hogy ismerjük a gyerekünket. Legyünk tisztában erősségeivel, gyengeségeivel. Jó
tanító nénit válasszunk. Ne csak nekünk legyen megfelelő, hanem a gyerekünknek. Nos, ezért
menjünk el nyílt napra, ahol megismerkedhetünk velük. A gyerekek nagyon megérzik melyik nekik
a szimpatikus. Választásunkról csak menet közben derül ki, hogy tényleg jól döntöttünk. Ha csak
egy első osztály indul a tanévben, akkor ez a lehetőségünk nincs meg. Soha nem szabad a
gyereket riogatni az iskolával. Pl:” Majd ha elkezdődik az iskola meglátod ez meg ez fog történni…
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szülő és a tanító között őszinte kapcsolat alakuljon
ki. Így lehetséges csak az, hogy ha a gyerekkel, a családdal a tanítóval kapcsolatos összes
felmerülő problémát meg tudják beszélni, és megoldani. A szülőknek tanácsolom, hogy óvatosan
beszéljenek a gyerek előtt bármilyen olyan témáról, mely a tanító néni, az iskola, vagy valamelyik
osztálytárs, és annak szüleit érintő akár negatív akár pozitív dolgokról. Csúnyán sülhet el a dolog,
ha ez a gyerekek közt téma lesz. A tanulásról annyit írnék le, hogy minden nap egy kicsit kell
gyakorolni a gyerekkel otthon. Ha hazaér a suliból úgyis eszik valamit, kicsit játszik stb. Ezután az
lenne a helyes, ha a szülővel közösen átnézik a könyveket, füzeteket. Mit tanultak az nap.
Elbeszélgetnének mi történt a barátokkal, a napköziben, lesz-e valamilyen program, ünnep, üzente valami fontosat a tanító néni stb. Nagyon fontos, hogy ilyenkor csak a gyerekre figyeljünk. Ne
telefonáljon közben a szülő, ne mosogasson, ne menjen a TV, mert az már megosztja a figyelmét.
A gyerek pedig úgy érzi, hogy anya csak úgy mellékesen foglalkozik vele. Kommunikáció közben
nézzünk a gyerek szemébe, forduljunk felé, közel üljünk hozzá, engedjük beszélni, mesélni,
szánjunk rá elég időt. A házimunka megvár. A legfontosabb a gyerek. Ha kisebb testvérek is
körülöttünk nyüzsögnek, találjunk ki nekik valamilyen elfoglaltságot, vagy bízzuk rá őket a másik
szülőre, amíg az iskolással foglalkozunk. Saját tapasztalatból tudom, hogy ez nem túl egyszerű
dolog. Minden nap nézzük át a felszerelését az iskolatáskában. Pl: legyen kifaragva a ceruza, ne
legyenek meggyűrve a füzetek, ne hiányozzon a radír az íróeszköz. Ha a gyerek látja, hogy ezek
fontos dolgok, akkor megtanul vigyázni a cuccára, lesz igénye arra, hogy rendbe tartsa a táskáját.
Meg kell tanulnia, hogy akkor is szükséges valamit megtenni, ha éppen nincs hozzá kedve. Ezzel
kialakul a kötelességtudata. A tanulást egész pici kortól elkezdik a kicsik. Nem csak az íróasztal
mellett lehet gyakorolni.
pl: Séta közben, boltban, utazás közben is lehet számolni, feliratokat olvasni stb. Az lenne a jó ha
a gyereknek kialakulna a tanulás iránti igénye. Rájönne, hogy ez egy hasznos dolog, ha ő tud
számolni, ismeri a betűket, az évszakokat, hónapokat stb.
Azért is nem lehet általánosan beszélni ezekről a dolgokról, mert minden gyerek más-más
képességű, temperamentumú, érdeklődésű, fizikai képességű. Szerintem a tanítóknak abban van
a legnagyobb szerepük, hogy minden gyerekben felismerjék mihez van tehetsége, miben jó, miben
gyengébb, milyen a kitartása, mivel lehet Őt motiválni, jutalmazni. Természetesen ebben segít, ha
a szülővel szoros és őszinte a viszonyuk. A gyerekek nagyon sokszínűek, de ezért csodálatosak
és mindig tudnak újat adni annak aki velük foglalkozik. Azt is tudnunk kell, hogy a gyermek
személyisége függ a genetikai adottságoktól, a családi körülményektől ( anyagi, szociális,
kulturáltság…), a neveléstől, a születés milyenségétől( oxigén hiányos állapot esetén-lassúbb,
diszlexiás, diszgráfiás zavarok, nagy mozgásokban gyengébb…). Sok mindenre lehet
magyarázatot találni, ha a gyerekkel valami gond van, ha gondolunk ezekre a dolgokra. Nézzünk
mögé egy rossz képességű, rossz magatartású gyerek látható tulajdonságai mögé. Vajon miért?
Ebben nagy segítségünkre van a gyógypedagógus, pszichológus.
Az első év sikeres elvégzéséhez minden szülőnek szüksége van rengeteg türelemre, kitartásra,
kompromisszumra. Fontos, hogy a kisiskolás gyerekünkkel megszerettessük az iskolát, a tanulást.
Ha nehézség adódik a tanulásban vagy a magatartásban azt pedig megoldja egy jó szülő és egy
nagyon jó tanító néni. Sok sikert!
Dériné Tóth Andrea védőnő
SPORTEGYESÜLET

Dénes Miklós

TEKE

Musits József
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EGYÉB tájékoztatás

Augusztus 20-án

(szerda) 7.30-tól megrendezésre kerül a már hagyományos
utcák-terek kispályás labdarúgó bajnoksága. 4+1 fős létszámú csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj
3000,- Ft/csapat, mely magába foglal 1 egytál ételt, és 1 sört. Nevezni a következő személyeknél lehet:
Polgármesteri Hivatalban Bata Andrásnál, Kozó József és Boldizsár László Körmendi utcai lakosoknál,
valamint 07.30-kor a helyszínen.
15.00 órától várjuk a község gyermekeit ügyességi versenyekre és különböző vetélkedőkre.
Minél több csapat jelentkezését várják a szervezők és egyben jó szórakozást is kívánnak.

Családi napközi információk
2014. augusztus hónapban is szeretettel várjuk a gyerekeket szabad helyek függvényében
a Kockás Liliom Családi Napköziben!
A szeptembertől ovit kezdő apróságban kis csoportban kipróbálhatják a gyerekekkel való kötetlen
együttjátszás, a több korabeli gyerekkel való együttlét örömét :)
Utolsó nyári hónapunkban is családi napközink tervezetten folyamatosan nyitva tart; akár
rendszeresen, akár – a szabad helyek függvényében – egy-egy napra, pár órára is szeretettel
várjuk a szabadidejüket családias környezetben, szeretetteljes légkörben
eltölteni kívánó
gyermekeket 5 hónapos kortól 14 éves korig!
A gyermekek felügyeletét – ahogy azt előző hónapban már jeleztük – Bakóné dr. Czitanovics
Viktória látja el két segítőjével; Startitzbüchler Bernadett-tel és Mártonné Gaál Gyöngyivel.
Családi napközink az étkeztetést helyben főzéssel, házias ízekkel, egészséges, tápláló ételekkel
biztosítja a gyermekek számára. Minden gyermeket szeretettel várunk :)
Érdeklődés: Bakóné Vykyca – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com
Takács AndreaKapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
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!
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Figyelem!!! Kedves ismerőseim, vendégeim! Új szolgáltatással bővül a tevékenységi köröm. A neve:
FLABÉLOS!!! Itt a nyár, hozzuk formába testünket! 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-május 28 (szerdai naptól)l esz igénybe vehető! További
részletekről érdeklődni:06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim!
CSÁSZÁR ZSANETT
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2014. AUGUSZTUS HÓNAP

Immunerősítés a legerősebb antioxidánssal. Green Gold Imune (az antioxidáns védőpajzs)
kapszula 4 féle tengeri algát tartalmazva hatékonyan védi egészségünket és jótékony hatással van
a következő betegségekre: allergia, reflux és gyomorbántalmak, cukorbetegség, vérnyomás és
Ízületi fájdalmak, koleszterin. Német termék, ISO minősítéssel. Bővebb infó: 30-396-41-39
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.

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.
Dr. Sütő Zoltán
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
3, 2, 1, sötét ülőgarnitúra megkímélt állapotban, 10.000,- Ft-ért eladó. Tel.: (94) 442-147
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
Építkezésből, felújításból megmaradt színezővakolat eladó kedvezményes áron, tégla színben, két kanna
10% kedvezménnyel. Tel: 0670/5866521 Simon József Csákánydorszló, József A. u. 30.
Befőzéshez különböző méretű üvegek kaphatók a Kertészek Boltjában Tel: 442-025

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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