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.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Július 13-án ülésezett a képviselő-testület. A törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkottak a
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről. Ezen kívül 10 napirendi pontot tárgyalt meg a
testület nyílt ülésén. A 2016 évi árambeszerzésre a beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület zárt
ülésen tárgyalta, mivel az ajánlattevők kérték ezt, üzleti titokra hivatkozva.
A polgármester beszámolóját a két ülés közötti munkáról a képviselő-testület elfogadta. Felhívták a
figyelmet arra, hogy a kerékpárút mellett még nem kerültek elhelyezésre a hulladéktároló edények.
A képviselő-testület elfogadta az első félévben hozott határozatok végrehajtását.
A törvénynek megfelelően elfogadásra került a legjobb ajánlattevő ajánlata a szennyvízvagyon
értékelésére vonatkozóan, amit ez év december 31-ig el is kell végezni.
A Közösségi ház felújításának rendezetlen ügyeiről nem született döntés. A polgármester szóbeli
előterjesztést tett, hogy hogyan lehetne valamilyen formában rendezni a Civil Szervezet által részben
felújított közösségi ház számtalan rendezetlen, jelenleg is még fennálló gondját. A képviselő-testület a
javaslattal nem értett egyet és a döntést a következő ülésre napolta el.
A Felszabadulás utca neve a Kormányhivatal felhívására átnevezésre került. Korábban tájékoztatva
lettek az ott lakók erről a várható változásról és javaslatokat kértünk az új névre, de javaslatok nem
érkeztek. Az utca új neve Rába utca. Az utca lakói hamarosan értesítést fognak kapni arról, hogy
milyen teendőjük lesz ezzel kapcsolatosan és mikortól kell az új nevet használni.
Partnerségi szabályzat elfogadására került sor a településfejlesztési és a településrendezési eszközök
készítésekor szükséges partnerségi egyeztetésre vonatkozóan.
A különfélék között határozat született arról, hogy a helyi KMB-s iroda számítógép vásárlását az
önkormányzat 190 ezer Ft-al támogatja, mivel így helyben is intézhetők lesznek rendőrségi ügyek, ami
miatt Körmendre kell utazni az érintetteknek.
Az orvosi ügyelet finanszírozásához eddig az önkormányzatnak 56,- Ft/fő/hónap támogatást kellett
biztosítani, ami már nem elegendő a működésükhöz. A képviselő-testület tájékoztatva lett arról, hogy
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emelni kell a támogatási összeget, mivel ellenkező esetben veszélybe kerülhet az ellátás. A döntés
értelmében 12,- Ft/fő/hó összeggel megemelésre került az eddigi finanszírozás.
Jóváhagyásra került a Körmendi utca járda kiméretésének megrendelése és az azzal kapcsolatos
költségek megfizetése. Erre azért volt szükség, mivel az út, az árok, és a járda egy helyrajzi számon
szerepel, és így nem lehet járdafelújítást végezni.
Az erdélyi vendégek fogadásához, illetve az itt tartózkodásuk költségeihez az iskola részéről Kozó
József kérésére 100.000,- Ft támogatás biztosítása került elfogadásra.

Ezúton köszönjük meg Horváth (Jakab) Tibornak, hogy a temetőben társadalmi
munkában megtisztította 7 szovjet katona sírját a temetőben.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázati anyag letölthető a csakanydoroszlo.hu oldalról a hírek menüből.
ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. július
Születés: Tandli Tamás és Németh Nikolett fia
Zsombor, Soós András és Takács Anikó fia Bence
Házasságkötés: Csillag Krisztina és Szijártó Zsolt.
Elhunytak: Koós Erzsébet (szociális otthon),
Finta Szilvia (szociális otthon)

A Csákánydoroszlói Község Önkormányzata dolgozói és elérhetőségeik:
Kovács Zoltánné (Ildi):
Lukács Melinda:
Varga Csaba:
Bauer Péterné (Móni):

igazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző

0694/542-002
0694/542-002
0694/542-002
0694/542-002

Körmendi Járási Hivatal ügysegédje,Treiber Istvánné (Magdi), aki minden héten
hétfőn, szerdán és csütörtökön 7,30-11,10-ig várja az ügyfeleket.
Falugazdászunk, Schulcz Imre minden hétfőn 8-12-ig tart ügyfélfogadást,
elérhetősége: 0630/4379633, 0670/3726909 (a falugazdász fogadóórája
augusztus 3-án és 10-én elmarad.)

A LAKOSSÁGÉRT VAGYUNK!
Önkormányzatunk 2015 május végén eljutatta a községben található 500 háztartásba a
lakosság igényeit felmérő kérdőívét.
A kérdőíveket első ízben június 15-ig, majd július 6-áig lehetett a Polgármesteri Hivatalban vagy
a Fő u. 1. szám alatti ÁFÉSZ boltban elhelyezett gyűjtőládákba bedobni, esetleg interneten
eljuttatni. A határidő leteltével a gyűjtő dobozokba az 500 db kérdőívből összesen 33 darab
landolt, az interneten pedig senki nem küldte be a kérdőívét.
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Százalékra lebontva Csákánydoroszló község lakosságának 6,6 % vette a fáradságot a kérdőív
kitöltésére.
A kitöltőknek köszönjük a fáradozásaikat, hogy szántak egy fél órát a község és a köz érdekeire
és eljuttatták valamilyen módon részünkre a kérdőíveket. Az alábbiakban a kérdőív kérdéseit és
a megadott válaszokat egy táblázatba összefoglalva közöljük. Természetesen a táblázat a 33
válaszadó háztartás véleményét tükrözi. A %-os megoszlások nem adnak ki 100 %-ot, mivel volt
aki egy adott kérdésre nem válaszolt, valamint voltak a válaszadók között azonos javaslatok.

Kérdések
1. Az Ön életkora?
2. Mióta él
Csákánydoroszlóban?
3. Szokott-e a település
rendezvényein részt
venni, ha igen, mely
rendezvényeken?
4. Milyen jellegű
rendezvényeken venne
részt szívesen a
községben?

26-50 év

Válasza
dók
hány %a?
60%

születése óta

57%

1.falunap;
2.ünnepségek

66%;
39%

nem
szokott

6%

1.túra,
kirándulás;
2.gasztronómi
ai program

54%;
51%

pénzügyi
tanácsadá
s

3%

kertészeti ismeretek,
bio kertészet

27%

arcfestés, agyagozás,
ingyenes ugrálóvár,
májusfa-kitáncolás,
házi sütemények
árulásának lehetősége

Legtöbb
válasz

Legkeves
Válaszadók
ebb
hány %-a?
válasz
19-25 év
ideköltözöt
t 10 éven
belül

más
Községek
csapataiva
l való
versenyzé
s
nyári
szünet
alatt is
legyen
felügyelet

Egyéb válaszok

3%
12%

5. Milyen programokkal
színesítené Községünk
falunapját?

kirakodóvásár

54%

6. Az óvodai ellátás
kapcsán milyen
esetleges további
igényei vannak?

meghosszabb
ított
nyitvatartás
(reggel és
délután is)

21%

1.nem; 2.igen,
2 éves kortól

27%;
24%

igen, fél
éves kortól

nyelvtanulás

39%

babamama
tanácsadá
s

3%

Pilates, népi
mesterségek tanulása
(pl kosárfonás), ismert
személyek előadásai

1.tornaterem;
2.piac

81%;
69%

zöldségbol
t

3%

használtruha-konténer

1.tornaterem;
2.utak, járdák
felújítása

57%;
15%

több WC a
Művelődés
i Házban

3%

15%

kevés
falugyűlés,
falunapi
program

3-3%

7. Igénybe venné-e
gyermeke számára
Csákánydoroszlóban a
bölcsődei szolgáltatást
a jövőben? Ha igen,
milyen életkorban?
8. Milyen jellegű
szakkörön/foglalkozáso
n venne részt a
művelődési házban?
9. Milyen szolgáltatást
hiányol a Községből?
10. Milyennek szeretné
látni a falut 10 év
múlva? Milyen
beruházások
megvalósulásával lenne
elégedett?
11. Mi az, amin
változtatna a faluban,
amivel egyáltalán nem
elégedett?

Várkert
állapota

3%

3%
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12. Ön szerint melyik
intézményi épület
felújítása a
legfontosabb és milyen
szempontból?
13. A faluban lévő utak
közül melyek felújítását
szorgalmazná Ön?
14. Szükség van-e Ön
szerint a faluban zebrák
létesítésére, ha igen,
hol?
15. A faluban átmenő
buszjáratok sűrűségével
meg van-e elégedve?
16. Szükség van-e több
buszmegállóra a
faluban?
17. Milyen szakorvos
rendelését szeretné
megteremteni a
Községben?

1.felső
tagozatos
iskola;
2.Közösségi
Ház
befejezése
1.Csaba
József utca;
2.Körmendi,
Vasút és Fő
utca járdái
1.igen,
iskoláknál;
2.igen,
templomnál

20. Melyek azok a helyi
értékek, termékek,
amiket Ön szerint
népszerűsítenünk
kellene?
21. Mennyire tartja
tisztának?
1-elhanyagolt, 2-piszkos,
3-tiszta, 4-gondozott
a) a falu köztereit:

66%;
15%

óvodai
konyha

3%

21%;
18%

Dózseliget,
Felszabad
ulás, Kis
utca

3-3%

72%;
30%

buszmegál
lóknál

3%

igen

18%

nem

72%

állapotfelméré
s,
szűrővizsgálat

nem,
Őriszentpé
ter felé
igen, felső
falurészbe
n,
Doroszlób
an

15%

3-3%

45%

urológia

6%

6-6%

tágabb
környezet
programaj
ánlója;
testületi
döntések,
falu
érdekében
végzett
munkák
(pl.
szemétsze
dés)

3-3%

focipálya
előtt,
szombaton,
zöldséggyümölcs,
őstermelők
termékei

57%,
60%,
72%

felesleges

3%

1.tökmagolaj;
2.méz

27%;
21%

Várkert

3%

3

42%

4

12%

falu múltja,
története;
természetgyó
18. Milyen rovattal
gyászat;
bővítené a helyi újságot,
receptekmiről olvasna benne
egészséges
még szívesen?
főzés; falu
minden
eseménye

19. Ha lenne Piac a
faluban, hol lenne az
ideális hely, melyik
napon és milyen
termékeket vásárolna
szívesen?

2015. AUGUSZTUS

nem kellenek
szakorvosok, a
háziorvos rendelését
kellene igazítani, pl.
heti egyszer 16-19
óráig
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b) a falubeliek portáját:
c) az utcájuk portáit:
d) a saját portáját:
e) a temető területét:
f) a várkert területét:
g) a békepark területét:
22. Támogatná-e a helyi
termelői piac
létrehozását falunkban?
23. Ha elhivatottságot
érez iránta, melyik
területen vállalna
önkéntességet?

3
3
4
3, 4
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1

72%
54%
57%
39-39%
54%
33%

1
2
2
1
4
4

3%
3%
3%
3%
3%
9%

igen

87%

nem

6%

környezetvéd
elem

42%

támogatók
keresése

3%

óvodás gyermekek
támogatása

6%

Várkert
rendbetételében

1

24. Részt venne-e a
község önkéntes
megmozdulásaiban?

szemétszedé
sben

66%

egyházi
ünnepsége
k
szervezés
ében

25. Mi az, amiben
szívesen fogadna külső
segítséget, mások
segítségét?

rendezvények
szervezése

9%

árvízvédel
em,
tornaterem

3%

6%

sütésfőzés;
közbiztons
ág; helyiek
összefogá
sa; idegen
nyelvek,
korrepetál
ás

3-3%

72%

Motocross
Egyesület

42%

Néptánccsoport
kimaradt

21%

munkahely-teremtés,
lakástámogatás;
forgalomlassító sziget a
Vasút utca és Fő utca
találkozásánál

26. Mi az, amihez a
legjobban ért, és amit
szabadidejében
kertészkedés
szívesen megtanítana az
érdeklődő helyieknek?

27. Ismeri-e a helyi civil
szervezeteket?
28. Milyen beruházás
megvalósítását tartja
fontosnak a
Községben?

Civil
Szervezet
Egyesület
1.Várkert
megújítása;
2.termelői
piac

72%;
66%

mozi
kialakítása

Dériné Tóth Andrea védőnő
. Kisfiúból férfi, kislányból nő
Amikor gyermeket vállal egy szülő pár, csak a gyönyörűségre, boldogságra tud gondolni. A
negatív környezet ontja a szokásos tapasztalatokat, hogy „Kis gyerek kis gond nagy gyerek
nagy gond”stb. Hát ki hiszi ezt el amikor ott a kezében a csodálatos karon ülő gyerek?! Én
sem foglalkoztam vele annak idején. Aztán ahogy telnek az évek, a gyerek iskolába kerül,
alsóból felsőbe és elkezd kamaszodni. A szülők szembesülnek a serdülővel. Aki nem azt
teszi amit mondanak neki, meg sem hallja, elvan varázsolva, csak zenét hallgat, nem akar
tanulni, furcsa szokásai, gondolatai vannak a világról. Látszólag a jövője egyáltalán nem
érdekli. A kiskamaszkor már 9 éves korban elkezdődik. Az igazi nehézség a 12 éves korban
jelenik meg aztán csak nehezedik 18 éves korig. Utána az ifjúkorba lépnek és csitul a dolog.
Saját lábra állnak, vagy továbbtanulnak a felsőoktatásban.
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Sok szülőnek a magatartási, tanulási gondok mellett nagy fejtörést okoz, hogy beszéljen kamasz
gyerekének a nemi érésről, a menstruációról, a éjszakai magömlésről, a nemek közti különbségről, a
szexualitásról a pár kapcsolatokról, hogy tudja átadni neki azt a tapasztalatot amit Ő már megszerzett.
Rengeteg sok aggálya van a szülőnek.
A legfontosabb bármely nevelési kérdésben a példamutatás az őszinteség. A nemi
nevelést kisgyermekkorban már elkell kezdeni. Apró és természetes dolgokra gondolok.
Láthassa a gyerek apát és anyát is ruha nélkül. Pl: ha együtt fürdenek. Ha a kicsi ezzel
kapcsolatban kérdez elkell neki mondani hogy a fiúk és a lányok teste különbözik egymástól.
„Látod a kisöcsédnek fütyije van mert ő fiú.”stb. Egy óvodást előbb utóbb érdekelni fogja
hogyan születik a kisbaba. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy elmeséljük a saját születésének
történetét. Ekkor számtalan információt adhatunk át neki az ő nyelvén. Nagy jelentősége
van annak, hogy ne azt mondjuk, hogy a hasán keresztül születik meg a baba az anyukának,
hanem mondjuk el hogy a hüvelyén keresztül. Egy ovis tökéletesen megérti, hogy a
lányoknak van egy hely ahol a pisi, van egy ahol a baba, és van egy hely, ahol a kaki távozik
a szervezetből. Persze beszélni kell a császármetszésről is.
Miért is van ennek jelentősége?? Napjainkban egyre több olyan fiatal nő lesz várandós,
aki azt mondja, hogy belőle csak vegyék ki a babát, ő fent sem akar lenni, nem akarja érezni
a fájdalmat. Megkell tanítani lányainkat az anyává válás csodálatos voltára. Mindezeknél
a hölgyeknél akik így nyilatkoznak, valami zavar, vagy hiány volt édesanyjukkal való
kapcsolatuk vagy anya mintájukkal kapcsolatban. Lehet ez a mai társadalmunk hibája is,
hogy még szülni sincs idő! Ezért is emelkedik a császármetszések aránya. Ha egy lány
folyton azt hallja otthon, hogy milyen nehéz anyának lenni, mindent neki kell csinálni stb./
ami részben igaz!/ Ha ehhez nem társul egy másik gondolat, hogy „ Látod kislányom milyen
nehéz, de boldog vagyok, hogy ti vagytok nekem és gondoskodhatok rólatok.” Sok várandós
kismama kérdezi tőlem. „ Vajon hogyan tudom majd megfogni, megnyugtatni, szeretni a
gyerekem?” Erre csak azt lehet mondani, hogy az majd csak úgy ösztönösen jön és alakul.
Az anyai ösztön.
A menstruáció és az éjszakai magömlés amiről még beszélni kell a gyerekkel otthon, ne
érje váratlanul a dolog. Napjainkban már 10 éves kor körül jelentkezhetnek ezek a dolgok.
Egyéni fejlettségtől függően. Nem érdemes mellébeszélni, elkell mondani a gyereknek miről
is van szó. Ehhez kell egy őszinte szülő gyerek kapcsolat, nyugodt légkör és egy kis
„ünnepélyesség” is hiszen ez egy gyerek életében nagy változás. Biológiai ismereteik
legyenek megfelelőek a szülőknek, mert a gyerek kérdezni fog. Jó pillanatban kell elkapni a
csemeténket, hiszen ha nincs jó kedve, fáradt, más foglalkoztatja, akkor nem tud odafigyelni
a dologra.
A másik nagyobb feladat a szexualitásról beszélni. Nagy felelőssége van a családoknak
abban, hogy a gyerekeiket milyen érzelmi közegben nevelték. Fontos hogy a gyerek tudja,
milyen a gyengéd, szeretetteljes érintés. Ezt a szülőtől kellene megkapnia, megtanulnia. Ha
ez így van, tudni fogja melyik érintés az ami neki rossz. Ezeket a gyerekeket szinte
lehetetlen szexuálisan bántalmazni, hiszen tudja mit engedhet meg , mi neki a kellemes és
mi nem. Kivétel, ha erőszakkal élnek ellene. Szintén fontos, hogy a szülő elégedett legyen
saját szexuális életével, tapasztalataival. Így pozitív dolgokat közvetít a gyerek felé. A
tinédzsert megfélemlítéssel, fenyegetéssel nem lehet meggyőzni semmilyen témában. Az
őszinte, nyugodt beszéd jobban eléri hatását. Ezt a bizalomra épülő szülő és gyereke
közti kapcsolatot nem tinédzser korban kell elkezdeni, hanem születése pillanatától.
Ha jók az alapok lehet rá építkezni.
Ha az élet egyéb területein is megbeszél a szüleivel mindent, akkor a szexualitás,
párválasztás dolgait is megossza velük. Kiskorától arra kell tanítani, hogy akármi történik
vele, ha jó vagy rossz mondja el otthon.
Fontos tudnunk, hogy a fiúk az apjukról mintázzák a férfi és apa szerepet. A lányok az
anyukról mintázzák a nő és anya szerepet. Aranyos példa, amikor a kis óvodás azt
mondja, „ Ha majd anyuka leszek, én is úgy simogatom majd a kisgyerekem fájós hasát mint
te az enyémet.”- mondják a lányok. „Ha majd apuka leszek, én is megtudom szerelni az
autót, mint apa.”-mondják a kisfiúk. Biztosan sokan hallották vissza gyerekeiktől a saját
szavaikat.pl: „Most nem érek rá majd mindjárt megyek” A gyerek minket kopíroz le. Legyen
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az jó vagy rossz. Az érzelmi viszonyulásunkat is megfigyeli házastársunk, szüleink felé.
Ha a kedvességet, gyengédséget, ölelést, néha vitát majd kibékülést lát, akkor megtanulja
ezeket a helyzeteket és ő is beépíti a párkapcsolatába. Ha erőszakot, sok megoldatlan
konfliktust, válást, hidegséget lát ezt ismeri csak. Nehezebben épít ki bizalomra épülő
szerelmi kapcsolatot. Ezek a tapasztalások már tinédzser korban kicsúcsosodnak . Milyen
társakat talál magának, tud-e barátokat szerezni és megtartani, a másik nemhez fűződő
viszonya milyen lesz.
Mindenkit azzal bíztatok, hogy ha egy alapvetően szeretetre épülő szülő gyerek
kapcsolatban élnek, egy biztonságot adó stabil családi háttérrel, a gyerek megfogja állni a
helyét a világban, akármilyen kibírhatatlan, önfejű, borzasztó lázadó tinédzser is volt.
Egyszer majd benő a feje lágya!!!
Ha egy gyermek szidalomban él, megtanulja az ítélkezést.
Ha egy gyermek haragban él, megtanulja a harcot.
Ha egy gyermek félelemben él, megtanulja a rettegést.
Ha egy gyermek szánalomban él, megtanulja az önsajnálatot.
Ha egy gyerek gúnyban él, megtanulja a szégyent.
Ha egy gyermek féltékenységben él, megtanulja az irigységet.
Ha egy szégyenben él ,megtanulja a bűnbánatot.
Ha egy gyerek bizakodásban él, megtanulja az önbizalmat.
Ha egy megértésben él, megtanulja a türelmet.
Ha egy helyeslésben él, megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja ,hogy jó ha célja van.
Ha egy gyerek tisztességben él, megtanulja az őszinteséget.
Megtanulja mi az igazság és a becsület.
Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben.
Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni saját békéjét.
A Te gyereked miben él?
Dériné Tóth Andrea
védőnő

Családi napközi információk
Sokan azt gondolják, hogy családi napközit nyitni a legjobb buli a
világon: egész nap eljátszogat az ember a gyerekekkel, és jól meg
is szedi magát. Hetente hívnak fel érdeklődők, hogy napközit
nyitnának, hogyan kezdjenek hozzá. Amikor aztán közelebbről
megismerkednek a tényekkel, inkább más lehetőségek után
néznek… Azzal mindenki tisztában van, milyen óriási felelősséggel jár kicsi
gyermekeket gondozni, de a többi gondról a kívülállók nem sokat tudnak: a
napközi vezetőnek kell megteremteni a megfelelő körülményeket, (amit
folyamatosan ellenőriz az ÁNTSZ, a Kormányhivatal, az NRSZH), meg kell oldani
a szükséges beszerzéseket, a gyerekekre főzni, mosni, takarítani kell – pont úgy,
mintha lenne 5-7 saját gyereke. Aki a saját otthonában alakítja ki a napközit,
külön nehézségekkel küzd: a család szeretné, ha otthon anya továbbra is csak
velük foglalkozna, és nem mindegyik férj viseli el, hogy állandóan idegenek
jönnek-mennek a házban. Nagyon kevesen vállalják, hogy megküzdenek ezekkel
a nehézségekkel, és a legtöbben hamar fel is adják. Minden évben
hozzávetőlegesen annyi új napközi indul, mint amennyi bezár.
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A napközi állami feladatot lát el: a gyermekek napközbeni ellátását oldja meg. A
családi napközi is kap erre az államtól támogatást, éppúgy, mint az óvodák,
bölcsődék. A különbség mindössze a támogatás összege: míg az állami
intézmények összes költségét fedezi a normatíva és az önkormányzati
támogatás, a napközik mindössze annyi támogatást kapnak, amennyiből az
alkalmazottak járulékait és bérük felét lehet fedezni: az összes többi költséget
(pl. munkabér fele, könyvelés, bérszámfejtés, biztosítás, helyettesítés, eszközök,
játékok, tisztítószerek, stb.) egyéb forrásból kell megoldani. Ez lehet a szülőktől
szedett térítési díj, önkormányzati támogatás (sok településen, ahol nincs
elegendő férőhely az állami intézményekben, az önkormányzat átvállalja a
szülőktől a térítési díj egy részét), munkáltatói támogatás, stb.
A Kockás Liliom Családi Napközi létrehozásához pályázati támogatást kaptunk,
amiből beszereztük a szükséges eszközöket, játékokat, és alkalmassá tettük az
ingatlant a napközi fogadására (belső kerítés, wc, mosdó a gyerekeknek, stb.),
befizettük az engedélyeztetés költségeit.
A napközi árait a lehető legalacsonyabban tartjuk, hogy ha egy anya visszamegy
dolgozni, a térítési díj kifizetése után is legyen plusz bevétele a családnak
munkájából. Jelenleg a csákánydoroszlói napközinkben a beíratott gyermekek
után a családok napi 1.700,-Ft térítési díjat fizetnek. Ebből 700,-Ft az étkeztetés
költsége, melyből a gondozónak rendkívül kreatívan meg kell oldani 3
ételallergiás kisgyermek étkeztetését is. Ne feledjük, itt nem menzakosztot
kapnak a gyerekek – ÁNTSz engedéllyel otthonfőzést vállalt a napközi. A
gyerekek így az otthonihoz hasonló, finom házikosztot kapnak a helyi
vállalkozóktól beszerzett minőségi alapanyagokból (húsáru, pékáruk, csákányi
méz, zöldség-gyümölcs).
Pedagógiai tapasztalatok alapján egyrészről 3 éves kor alatt a gyermekek
számára megfelelőbb egy kis létszámú, egyéni odafigyelést lehetővé tévő
csoport, másrészt a gondozók számára is egyszerűbb viszonylag kisebb életkori
korlátok közt mozgó gyermekek gondozása, nevelése fejlesztése. A családias
környezetbe könnyebben beszoknak a gyerekek, mint egy nagyobb intézménybe.
Családi napközinkben a jelenleg beíratott 6 gyermek – 1 fő 5 éves,
szeptembertől óvodába járó kisgyermek kivételével – 2-3,5 év közöttiek.
A jogszabályok alapján 5 gyermekkel foglalkozhat 1 gondozó, efölött kisegítő
személy alkalmazása szükséges.
Családi napközijeinkben az elsődleges a gyermek, a családok érdeke. Rugalmas
nyitvatartási időnkkel a szülők érdekét helyezzük előtérbe, a gyermekek érdekét
a nevelési tevékenység során juttatjuk érvényre. Gondozóink az egészséges
személyiség kifejlődését, a szabad játék lehetőségét, valamint a szeretetteli,
odafigyelő légkört teremtik meg a picik számára.
Kérem, amennyiben bárkinek kérdése van a napközi működésével kapcsolatban,
keresse bizalommal munkatársainkat.
Kapcsolattartási információnk változatlanok: Bakóné dr. Cz. Viktória – 0670/459-0508; csdcsana@gmail.com; Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580,
takacs.andrea@kapocs.eu.
Augusztusban is várjuk szeretettel a gyermekeket.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.
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„ A lehetetlen nem létezik”

FELHÍVÁS
A Körmendi utcai játszótéren idén is megrendezzük az
UTCÁK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁT AUGUSZTUS 20-ÁN.
A szervezők azt kérik, hogy a bajnokságon résztvevő csapatok nevezésüket augusztus 19-ig
Boldizsár László (Körmendi u. 17/A) vagy Kozó József (Körmendi u. 37.) részére adják le.
Nevezési díj: csapatonként 3000,- Ft, mely magában foglal egy tál ételt és egy pohár italt.
A csapatok 4+1 fő létszámúak, és a mérkőzések játékvezető nélkül kerülnek lebonyolításra.
A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kisebb utcák – melyek egymásba csatlakoznak –
egy csapatként indulhassanak, amennyiben az utca nem tud csapatot kiállítani. A futballcipő fémstoplis, éles nem lehet. Nevezési díj befizetése sorsoláskor a helyszínen.
A sorsolás időpontja: augusztus 20-án 7:30. A mérkőzések kezdete: 8:00 óra.
Délután 15 órától a GYEREKEKNEK ügyességi játékok, vetélkedők lesznek.
A Szervezők nevében:
Boldizsár László és Kozó József

Főzzünk a kertből! Három recept otthoni gyümölcsökből
A nyár gyümölcsei különleges fogásokkal ajándékoznak meg bennünket, nemcsak
édes, gyümölcsös receptek, de főfogás formájában is.
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Szőlő sült csirkével
A szőlő húsok mellett igazán pikáns ízvilággal ajándékozza meg a kalandvágyó
ínyenceket. Vágjunk csíkokra két kicsontozott csirkemellet, pirítsuk kevés olajon
(ideális az olívaolaj) aranybarnára. A megmosott szőlőszemeket adjuk a húshoz és
néhány percig pirítsuk együtt a gyümölcsöt is. Ha elkészült, keverjünk egy fél pohár
tejfölhöz egy összepépesített gerezd fokhagymát, adjunk hozzá néhány csepp
citromlevet, sózzuk, ízlés szerint borsozhatjuk is és öntsük a szószt a gyümölcsös
csirkére. Alacsony hőfokon keverjük néhány percig az ételt, majd tálalhatjuk. Rizzsel,
zöldségkörettel kínálva a család kedvenc szőlős fogása lehet.
Hagymás-chilis-szilvaszósz
A szilvaszósz kiváló kiegészítő húsokhoz, a gyümölcsös receptek egyik legfinomabb
változatai készíthetőek vele. Különleges hozzávalókkal a szokásos dzsemes íztől
elrugaszkodva, a legegyszerűbb sültet is izgalmassá tehetjük. Magozzunk ki fél kiló
szilvát, vágjuk félbe a szemeket, majd kezdjük el főzni lassú tűzön körülbelül 1,5
óráig. Eközben egy nagy fej lilahagymát vágjunk nagyon apróra, ha lehetőségünk
van rá, zöldségszeletelővel pépesítsük össze egy gerezd fokhagymával együtt. A
krémes állagúvá főzött szilvához adjuk hozzá a hagymát. Öntsük a szószhoz a
hidegvízzel eldolgozott keményítőt, folytonos keverés mellett. Édesítsük a szilvát
cukorral, 10 dkg már kellemes ízt ad, de mézzel is megbolondíthatjuk. A szósz
igazán különleges lesz, ha 2-3 evőkanál borecetet és egy kevés chilit is hozzáadunk.
Körtekrémleves
A nyár egyik legutolsó ajándéka a körte. Számtalan variációba elkészíthetjük, az
egyik legfinomabb változata a körte-krém leves. 1,5 kiló édes fajta körtét mossunk,
majd hámozzunk meg, szeleteljünk fel közepes méretű darabokra és távolítsuk el a
magját is. Tegyük egy edénybe és annyi vizet adjunk hozzá, amennyi éppen ellepi a
gyümölcsöt. Tegyünk a körtéhez egy kávéskanál szegfűszeget, egy vanília rudat,
valamint fahéjat, lehetőleg egészben, valamint cukrot, vagy ízlés szerint mézet.
Addig főzzük a körtét, amíg puha nem lesz, majd botmixerrel turmixoljuk össze az
egészet. Ezután öntsünk a péphez 1 dl tejszínt és hagyjuk kihűlni a levest. Tegyük
hűtőbe, mennyeien finom frissítő levest ehetünk a nyárvégi forróságban!
Jó étvágyat!
Itt a nyár

programajánló
Vármeeting Motoros- és Rockfesztivál Sárvár 2015
2015. 08. 07 –0 8
÷
Kőszegi ostromnapok - Ostromjátékok
Kőszeg 2015-08-07 - 2015-08-09
÷
XXII. ADIDAS STREETBALL CHALLENGE
Körmenden, 08. 15-én (szombaton) a Szabadság téren
÷
Körmendi Napok 2015
2015-08-15 - 2015-08-19 Szabadság téren
÷
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13. Vasvári Rétes Fesztivál
Vasvár 2015-08-15.
÷
Hétrétország - szerek és porták fesztiválja
Őriszentpéteren 2015-08-15 - 2015-08-23
÷
Kelet Varázsa Nyugaton Fesztivál
Kőszeg 2015-08-16
A Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozathoz kapcsolódó fesztivál a kelet kultúrájával és a hastánc
színes világával.
÷
35. Nemzetközi Folklórnapok
Sárvár 2015-08-16 - 2015-08-20
÷
Tárnics túra
Apátistvánfalva 2015-08-22
A kornistárnicson kívül több más védett növényfajjal is megismerkedhetünk. Találkozás: 10.00-kor,
Apátistvánfalva Határőr Múzeumnál Táv:4 km
÷
Savaria Történelmi Karnevál
Szombathely 2015-08-27 - 2015-08-30
÷
Sitkei Rockfesztivál 2015
2015.08. 29. Sitke , Hercseg-hegy
÷
Gombafesztivál 2015 Apátistvánfalva
2015. 09.05. Apátistvánfalva , Fő u. 51., Apát Hotel
÷
Vas Megyei Vadásznap 2015 Sárvár
2015. 09. 05. Sárvár , Nádasdy-vár udvara
÷
Müller Péter előadása
Bük 2015-09-08., 18:00 órától. Férfiélet, női sors.

Az első ötlettől a beköltözésig, a tervezéstől a megvalósításig! Musits Dezső okl. építészmérnök
Ingatlanközvetítés az Otthon Centrum kötelékében, építész tervezési tanácsadás,
műszaki ellenőrzés, felelős műszaki vezetés, e-napló vezetési tanácsadás.Eladó ingatlant keres?
Ingatlant adna el? Nem akar bajlódni a hirdetésekkel? Hívjon a +36704541458-as telefonszámon!
Építkezne? Felújítana? Építészre, műszaki ellenőrre, felelős műszaki vezetőre van
szüksége? Hívjon a +36304712872-es telefonszámon.
Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással, kiegészítő
szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen időpontot. Hívjon:
0630/6898582 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász, Csákánydoroszló, Szabadság
u. 15.

11

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2015. AUGUSZTUS

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.
REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Csákánydoroszló, Fő út 61 szám,hátul az udvarban. Telefon: 94/ 200 481, email: 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 Dr. Sütő Zoltán
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
Tájékoztatom kedves vásárlóimat, hogy a Kertészek Boltja
augusztus 20-tól augusztus 31-ig szabadság miatt zárva tart.

"BEST LIFE PRO SÓTERÁPIA Csákánydoroszlóban! Információ és időpont egyeztetés: 06-70/459-0508"

ÉVA Ruhaüzletében 30% AKCIÓ!!!! Nagyméretű, modern, rövid ujjú Férfi ingek, ingpulóverek,
Novelle galléros pólók, (rövid ujjú), 45-46-os papucsok, szandálok, női farmer garnitúrák (nagy méret),
női farmer halásznadrágok, többfajta melltartók, gyerek ágynemű, gyerek lepedő. Akció ideje
Augusztus 1-15-ig Minden kedves vásárlót szeretettel várok. Hassza Éva 0630/5750473

Szabadon tartott, egy éves tojó tyúkok 600 Ft/db áron eladók. Ugyanitt tojás eladó, ára: 30
Ft/db. Érdeklődni: Csákánydoroszló, Körmendi u 19 vagy telefonon a 442-236 számon.
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. Szerkeszti:
Lukács Melinda. A kiadásért felelős: Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal
számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint László zöldségboltjában, Kertészek
Boltjában, Laci húsboltban, A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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