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Horváth István polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A szeptemberi árvízről tájékoztatás
Községünkben 2014. szeptember 13-16 közötti időszakban ismételten nagy árvíz volt. 2013-2014ben összesen ez volt a 8. alkalom, hogy védekezni kellett a víz ellen. Sajnos a víz nagysága
megegyezett a 2009-es nagy árvízzel, de véleményem szerint azt 10-15 cm-el meg is haladta.
Ismereteink szerint 5 házba be is folyt a víz. Itt nem csak a Dózsaligetre gondolok, hanem a Fő
utcában is volt ilyen probléma. Sajnos 2 ház szerintünk lakhatatlanná vált. A Vasút utca patakon
túli házai is kezdtek veszélyben lenni, de ott nem okozott kárt a víz a házakban. A Doroszlói
utcában is lehettek volna gondok, ha még kicsit emelkedik a szint. Itt a konyhakertekben lettek
károk, valamit a felhalmozott tűzifák egy észét vitte el a víz. Elég nagy költségei keletkeztek az
Önkormányzatnak nem csak a védekezéssel kapcsolatosan, hanem az azt követő utómunkálatok
kapcsán is. Az árvízzel kapcsolatos kiadásaink meg fogják haladni a fél millió Ft-ot. Ettől
függetlenül a Kormány Döntéshozóitól segítséget kértünk, hogy a Dózsaliget további problémáinak
orvoslásában legyenek segítségünkre. (újságunk megjelenésekor segítségnyújtásról még nincs
információnk)
Ezúton is meg szeretném köszönni a lakosság és egyéb szervezetek összefogását a károsultak
megsegítésére. Név szerint sajnos nem tudom az adományozókat felsorolni, - volt aki ezt nem is
akarta - mivel sokan nem is találkoztak az önkormányzattal, hanem direkt juttatták el adományaikat
az érintetteknek. Több mint 20 településről érkeztek felajánlások, még megyén kívülről is. A
szombathelyi Egyházmegyei Karitász az elsők között szállított adományokat, valamint bútorokat.
Orsos Zoltán helyi plébános Úr is gyűjtést szervezett és felkereste a legjobban rászorulókat.
Köszönetemet fejezem ki még a Katasztrófavédelem munkatársainak, akik éjjel és nappal itt
segítették a munkát. Köszönöm az önkéntesek – Önkéntes Települési Polgárvédelmi Szervezet –
polgárőrség segítségét, valamint Szeifert István gépi munkáját. Ezen kívül köszönöm Fritz József
(Ivánc) folyamatos segítségét a védekezésnél.
Horváth István polgármester

Önkormányzati választások 2014. október 12.
A választásokon külön szavazólapon kell
szavazni
a
polgármesterről,
illetve
a
képviselőkről, továbbá a megyei listás jelöltekre.
Polgármester esetében akkor érvényes a
szavazólap, ha egy személy neve mellé kerül az
x, vagy + jel.
Képviselők esetében akkor érvényes a
szavazólap, ha legfeljebb 6 képviselő neve
mellé teszik az X, vagy + jelet.
6-nál kevesebb személyt is bejelölhet a
választópolgár – akár csak 1-et is – ha éppen
úgy gondolja.
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Tisztelt csákánydoroszlói Választópolgárok!
A Helyi Választási Iroda (HVI) a közelgő önkormányzati képviselők és polgármester választásra
tekintettel az alábbi tájékoztatást teszi közzé:
2014. október 12-én 3 db szavazólapot kapnak kézhez a választók, mely szavazólapokon
1) polgármester-jelöltekre
2) egyéni listás képviselő-jelöltekre
3) megyei önkormányzati listás jelöltekre szavazhatnak.
Kérjük a választópolgárokat, hogy személyi okmányaik érvényességi idejét időben ellenőrizni
szíveskedjenek, mivel érvénytelen okmánnyal a választáson részt venni nem tudnak.
Személyazonosságuk igazolásához a lakcímkártya mindenképpen szükséges, és ezt egészíti ki pl.
a személyi igazolvány, vagy az útlevél, vagy a jogosítvány.
Mozgóurnát 2014. október 10-én 16 óráig a HVI-től, ezt követően a szavazás napján, 15 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól igényelhetnek.
Azon helyi lakos, akinek más településen tartózkodási címe van, 2014. október 10-e, 16 óráig
kérheti átjelentkezését a tartózkodási helye szerinti település kijelölt szavazókörébe, illetve
ugyanezen időpontig vonhatja vissza ezirányú, már benyújtott kérelmét.
Csákánydoroszló, 2014. szeptember 25.

Dr. Stepics Anita sk.
HVI vezető

______________________________________________________________________________________

Községünk lakói közül Ernhoffer Józsefnét és
Sütő Antalnét köszöntöttem 90. születésnapja
alkalmából.
Sütő Antalné köszöntésekor nem készült fénykép.
Mindkettőjüknek
átadtam
Orbán
Miniszterelnök Úr által aláírt emléklapot.

Viktor

Önkormányzatunk nevében ezúton is, további jó
erőt és egészséget kívánok szépkorú lakóinknak.
Reméljük, hogy községünkben
személy érheti el ezt a szép kort.

minél

több

______________________________________________________________________________________

CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
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2014. OKTÓBER HÓNAP
Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai októberben:
Mindszenthava – İszhó – Magvetı 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 – az idıpont és a csoport szervezés alatt.
A foglakozásokat vezeti: Farkas Béla.
Zumba –az idıpont és a csoport szervezés alatt. A foglalkozásokat vezeti: Küzmics József.
társastánc gyerekeknek – az idıpont és a csoport szervezés alatt. A foglalkozásokat vezeti:
Küzmics József.
Egyéb programok, rendezvények októberben:
 1-én a szombathelyi Mesebolt bábszínház kihelyezett tréningje a mővelıdési házban
14 órától 19 óráig, a helyi bábos és színjátszós csoportok részvételével.
 4-én a bajánsenyei Kerka-barka színjátszó csoport fellépése 15 órakor a mővelıdési
házban a szociális otthon lakóinak és a falu lakosságának.
 10-én Bálint László választási győlése 18 órától a kultúrház nagytermében.
 17-én 19 órakor nyílt néptánc próba és toborzó a nagyteremben. Minden érdeklıdıt
és táncolni vágyót szeretettel várnak a néptáncosok!
 22-én 18 órakor ünnepélyes megemlékezés az 56-os forradalomról, elıtte koszorúzás
a templomkertben az 56-os emlékmőnél.
 Bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre: újra indul a színházi évad.
A kölyök – musical.
A miniszter félrelép – bohózat Kean, a színész – komédia Csókos asszony – operett
Közellenség – zenés uszítás Csalóka szivárvány – játék.
Csoportos bérlet ára (minimum 20 fı esetén) 8.500,-Ft/6 elıadás/fı. A buszköltséget
alkalmanként kell fizetni, minden utazásnál – és természetesen létszám függı az összeg.
Érdeklıdık jelentkezését várom személyesen vagy a 06706113840-es telefonszámon,
illetve megkezdem a bérletek árának a beszedését.
Farkasné Varga Rita
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Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László
Dériné Tóth Andrea

VÉDŐNŐ

Jöhet a kistestvér, vagy nem?
Magyarországon kevesebb mint másfél gyerek jut egy családra. Ez azt eredményezi, hogy nagyon
sokan nőnek fel testvér nélkül. Sokszor azzal indokolják a szülők, hogy nincsenek olyan anyagi
helyzetben, a karrierük kerül veszélybe, ha kiesnek a munkaerőpiacról több évre, vagy úgy érzik
nem tudnak elég odafigyelést biztosítani kettő vagy több gyereknek. Az egy gyermek valóban
könnyebbség egy ideig. Később azonban elég sok nehézséget hordoz magába a gyereknek az
egykeség.
A természet úgy alkotta meg az embert, hogy az utódok között kb.2-3 év legyen a korkülönbség.
Így aztán minden gyermekre elég figyelem juthat az élet első 1-2 évében. Személyiségének fontos
ilyenkor, hogy vele többet törődjenek. A második gyermek is megkaphatja ezt a figyelmet, mert
jobb esetben a nagy testvér már megérti, hogy a kicsivel foglalatoskodunk valamivel többet. Hát ez
egy örök dilemma minden szülő lelkében. Mindenkinek ismerős a helyzet, akinek több gyereke
van, hogy a naggyal leckét kell írni, de a kicsinek eszébe jut, hogy kirakózni akar és pont akkor
kellene befonni a babája haját, amikor a testvérét úszóedzésre kell vinni stb. Igaz viszont az is,
hogy ahogy nőnek egyre többet játszanak együtt. Csodálatos látni, miként formálódnak csapattá,
egymás társaivá. Kialakul közöttük egy kimondatlan szövetség. A test-vérség. Ha bajba kerülnek
hirtelen egymás védelmezői lesznek, a nagyobbik „ fél szeme” mindig a kicsin van. Szívet
melengető, ha azt látjuk, hogy a bátyja olvassa húgának a mesét, persze összebújva az ágyba.
Hihetetlen sokat tanulnak egymástól. A kisebb megtanulja a történelem lecke bizonyos részeit, a
verseket, pedig közben mást játszik, csak hallja. Nagyon jó látni, hogy a gyerekek a szülők
tulajdonságainak keverékei. Különböző nemű testvéreknél bámulatos érzés, megfigyelni, miként
veszi át a lány az anya, a fiú az apa beszédstílusát, reakcióit, modorát, helyzetkezelésének
módját. „-Megőrülök ettől, hogy a fiúk csak leteregetik a fotel hátuljára a ruháikat amit levesznek
magukról!- mondja a kislány
„-Anya bezártad az ajtót és becsuktad a garázst? -mondja a kisfiú, mikor apja elutazott és Ő
vigyázott a lányokra otthon éjszaka”. Máris alakulnak a férfi és női szerepek. A szülőkön múlik,
milyen testvérei lesznek egymásnak. Soha ne állítsuk őket szembe egymással, ne példálózzunk,
hogy „nézd meg a nővéredet ő kitűnő tanuló” stb. Ne rangsoroljuk őket. Találjuk meg mindegyiknek
az értékeit. Egyik jó sportoló, a másik tehetséges zenész, jó matekos, gyönyörűen szaval.
Ha nem lesz testvére a gyermeknek a ráfordított fokozott figyelem továbbra is megmarad. Ez
nehezíti az elszakadást a szülőktől. Bizonyos kor után ki kell alakulnia a szülő és a gyerek közti
egészséges távolságnak. Az egyke hamarabb vesz fel felnőttes beszédstílust, viselkedésformákat,
jobban érzi magát felnőttek közt, hiszen ez a terep ismert számára. Kortársai közt kell elsajátítania
a közösségi lét szabályait. A gyerekközösségben nincs meg az otthon megszokott óvó védő
szellemiség. Meg kell védenie magát, el kell viselni a nehézségeket a rosszalló tekinteteket. Sok
egyke vagy nagyon visszahúzódó lesz, vagy erőszakos, mert megszokta, hogy ő az úr a háznál.
Nyilván a legjobb lenne, ha testvére lenne, de sokat segíthet a dolgon, ha unokatestvérek, barátok
gyermekei vannak az egyke körül.
A szülői hozzáállásnak rengeteg oka lehet. Milyen családi környezetből származik az anya és az
apa, hány gyereket nevelnek, van-e sérült gyermek a testvérek között, jó, illetve rossz a szülők
viszonya, elváltak stb. Próbáljuk a legjobb tudásunk szerint nevelni gyerekeinket, sok szeretetet,
ölelést, biztonságot adjunk nekik, beszélgessünk velük és bízzunk meg bennük. Ők nagyon
képlékenyek, alkalmazkodók, sok mindenből előnyt kovácsolnak.
Mindenképp az lenne a legideálisabb, ha mindenkinek lenne testvére. A gyerek
személyiségfejlődésének, a szülőknek, a tágabb családnak is. Úgy gondolom a gyerekek nevelése
is könnyebb, ha többen vannak. Jó családban élni.
Dériné Tóth Andrea védőnő
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Kedves Szülők!
Bizonyára sokan tudjátok, hogy kismama vagyok. Ezúton is szeretnélek értesíteni Titeket, hogy
még 2014. szeptember 30-ig dolgozom.
Ezután Mesics Éva védőnő fog helyettesíteni. Elérhetősége a következő: 06-30-345-8064.
Kérlek majd járjatok utána, Éva mely napokon lesz Csákánydoroszlóba. Ekkor megkereshetitek
aktuális kérdéseitekkel.
Dériné Tóth Andrea védőnő
Dériné Tóth Andrea védőnőnk munkáját ezúton is megköszönjük és kívánjuk, hogy boldog,
nyugodt éveket töltsön hamarosan születendő gyermekével, családja körében.
Horváth István
polgármester

SPORTEGYESÜLET

Dénes Miklós

TEKE

Musits József

EGYÉB tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS EBOLTÁSRÓL
Felső boltnál:
Posta előtt
Pacsirta csárdánál

2014. október 10-én (péntek)
14.00 órakor
15.00 órakor
16.00 órakor

2014. október 11-én (szombat) PÓTOLTÁS a Posta előtt 9.30-10.30 között
Oltási díj a helyszínen: 3.500,- Ft/eb, háznál: 4.000,- Ft/eb. A 2011. évben kiadott új oltási könyveket
mindenki hozza magával, annak pótlása 500,- Ft-ba kerül. Minden 3 hónap feletti eb oltása kötelező, mely
magába foglalja a féregtelenítést is. Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai ellen szabálysértési eljárást kell
indítani.

Családi napközi információk
2014. október 1-jétől új szolgáltatások a Kockás Liliom Családi Napköziben!
Munkatársaink - Bakóné dr. Czitanovics Viktória, Startitzbüchler Bernadett és Mártonné Gaál
Gyöngyi – szabad beosztásuk alapján
- szerdai napokon elkísérik ovis tornára a jelentkező gyermekeket
- havonta egy hétvégén nyílt foglalkozást szerveznek igény esetén az érdeklődő kisgyermekeknek;
első alkalommal 2014. október 11-én 16:00-18:00 óra közötti időben
- egyéni egyeztetés alapján – azért, hogy a gyermekek kipihent, élményekkel rendelkező szülőkkel
élhessenek – akár esti programok idejére is vállalnak időszakos gyermekfelügyeletet
A külön programok idején is házias ízekkel, egészséges, tápláló ételekkel kínálunk a gyermekek
számára.
Érdeklődés: Bakóné Vykyca – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com
Minden gyermeket szeretettel várunk :)
Kockás Liliom Családi Napközi – ahol jó gyereknek lenni :)
Takács Andrea Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
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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

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
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
Házi tojás kapható Csákánydoroszló Körmendi u. 19. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Szeifert Istvánné
Kiadó lakást/házat keresek! Bérbe vennék 3 szobás, összkomfortos lakást vagy házat
Csákánydoroszlóban. Telefon: 06-30-650-8470.

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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