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.

Nem lehet a ház őrzőjét láncon tartani a következő évtől
2016. január elsejétől szigorodnak a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.
2
2
Tilos kistestű ebet 10 m -nél, közepes testű ebet 15 m -nél, nagytestű ebet
2
20 m -nél kisebb területen tartósan tartani. A kutyát kikötve tartani tilos. A
kutyaháznak a kutya méreteihez kell igazodnia. A kutya küllemének
megváltoztatása érdekében csak farok kurtítás végezhető, de az is az eb hét
napos koráig.
Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni csak olyan személynek, aki az eb irányítására,
kezelésére és féken tartására képes. A tulajdonosnak biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként akadálytalanul használható területet kell
biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. A
tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben
hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez.
Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, az ember biztonságát Agresszív
viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani. Különböző fajhoz tartozó állatok csak akkor
tarthatók együtt ha az állatok egymás testi épségét nem veszélyeztetik
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes
viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és
szükségtelenül ne zavarja
Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező oltásokra vonatkozó mindenkori adatokkal és
dokumentumokkal. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni,
illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed neméről és koráról, továbbá az
egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.
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Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel, vagyis bőr alá ültetett mikrochippel megjelölve tartható.
Ezzel párhuzamosan regisztrálni kell az állatot az országos adatbázisban. Az adatbázisban pedig nemcsak
a gazda adatait jegyzik fel, hanem az állatútlevél kiállítását, az ivartalanítást, illetve az esetleges
komolyabb, gyógyszerezést igénylő betegségeket is. Így szükség esetén az azonosítást követően
megfelelő orvosi ellátásban részesíthetik az állatot Kivétel nincsen, és aki fentieket elmulasztja, akár 45
ezer forintos állatvédelmi bírságra is számíthat A betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyihatóság
ellenőrzi.
A kutya gazdájának a kutyát a helyi jegyzőhöz is be kell jelenteni, melyen szerepelnie kell a kutya
tulajdonosának neve, címe, elérhetősége, a kutya tartási helye, fajtája, neme születési ideje, a mikrochip
sorszáma, beültetésének ideje, a beültetést végző állatorvos neve, oltási könyve, oltóanyag neve, stb. A
bejelentési adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban illetve a község honlapjáról is letölthető. Aki
adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget 30,000,-Ft-ig terjedő állatvédelmi bírság
megfizetésére kötelezhető.
Évente egyszer kötelező a veszettség elleni oltás a házőrzőknek. Az állatorvosok nem tudják beoltani az
állatot, amíg nincs benne mikrochip. Az állatorvosnak az a kötelessége, hogy jelezze az önkormányzat felé,
ha valaki oltásra viszi a kutyáját, de chipet nem akar berakatni. A jogszabály megszabja, ha a kutya nem
rendelkezik chippel, az állat kezelését az állatorvos nem végezheti el. Ha az eb tulajdonosa vagy a
tulajdonos adatai (címe) megváltozik, azt 8 napon belül az állat orvosának be kell jelentenie.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Ülésezett a képviselő-testület
Augusztus 24-én a képviselő-testület idei 6. rendes testületi ülését tartotta, – közben volt néhány
informális megbeszélés is - melyen a nyílt ülésen több témában döntöttek, valamint a zárt ülésen is 8
határozat született.
A nyílt ülésen a polgármester beszámolt a két ülés között végzett munkáról és tájékoztatást adott a
folyamatban levő ügyekről. Elmondta, hogy két pályázat is benyújtásra került, melyet befogadtak,
megfelelő volt tartalmilag, de forráshiány miatt elutasításra került. Az egyik pályázatnál a konyha
felújítása volt a cél, de ebben a konstrukcióban, Vas megyében mindössze 1 pályázatot támogattak. A
másik pályázat az egészségház felújítása volt, ahol már a megyében 15 nyertes települést hirdettek.
Meglepő, hogy az ország más részein sokkal több a megyénkénti nyertes pályázat.
A testületi ülésen a 2. napirendben a képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújtunk be- mint
minden évben – a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás igényléséhez. Ebben a pályázati
formában az elmúlt években többször sikerült támogatást kapni.
További pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők, mely a temető felújítására lett beadva. Ebben
azok az önkormányzatok vehetnek részt, akiknek az elmúlt években nem volt adósságuk és azt nem
kellett az államnak átvállalnia. A pályázatban a fő cél a temető útjainak rendbetétele, térkövezéssel,
illetve aszfaltozással, valamint csapadékelvezetés. A költségvetés szerint a munkák várható költsége
több mint 15 millió Ft.
Elfogadásra került a gördülő fejlesztési terv a vízi közmű (víz és szennyvíz) szolgáltatással
kapcsolatban, mely a jövőben biztosítja a biztonságos működés feltételeit.
A különfélék között a képviselő-testület több határozatot hozott. Támogatja a Motocross egyesület
országos versenyét 100 ezer Ft-tal, de ehhez kéri a szervezőket, hogy a gyermekek részére is
biztosítsanak valamilyen elfoglaltságot, vagy érdekességet a rendezvény idejére. A Doroszlóban levő
horgásztavak ivóvíz ellátásának tervezéséhez további 50 ezer Ft-ot biztosítanak, de kérik az
egyesületeket, hogy a helyi egyesületek és intézmények térítésmentesen használhassák a területet
egy-egy rendezvény alkalmával.
Az új rendezési tervvel kapcsolatosan – lakossági kérésre – a testület úgy döntött, hogy nem kíván
területet vásárolni, hanem a területen levő korábban betervezett útcsatlakozást megszünteti.
Elfogadásra kerültek az új konyhai térítési díjak, mivel azok 2013. januárjától változatlanok voltak, de
az alapanyagok emelkedése miatt, valamint a közétkeztetésre vonatkozó EMMI rendelet szeptember
1-től való megfelelése miatt kellett módosítani.
A képviselő-testület javasolta, hogy a közösségi ház felújításával kapcsolatos rendezetlen ügyek miatt
még ősszel össze kell hívni egy megbeszélést a kivitelező, a Civil szervezet, a pályázatíró, és a
képviselő-testület részvételével.
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Farkas Béla alpolgármester javasolta még, hogy novemberben egy újabb Várkert takarítást kellene
szervezni, melyet a község Facebook oldalán is meg kell hirdetni, annak érdekében, hogy minél
többen részt vegyenek a munkában.
Szeptemberben kerül benyújtásra a szociális tűzifa pályázatunk. Az elbírálás októberben várható, és
ha kapunk támogatást, akkor novemberi újságunkban közzétesszük az igénylési feltételeket, melyek
után a jogosultak még decemberben megkaphatják az igényelt mennyiséget, vagy annak egy részét.
ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. augusztus
Születés: Házasságkötés:Elhunytak: Takács Gyula, Szabó János, Kolman
József, Sarlós László Béla (Szociális otthon)

Értelmi fogyatékosok otthona

„K ét kerékkel három országban” N em zetközi K erékpártúra Csákánydoroszló
2015. július 10–
10 – 13.
„E ngedd, hogy gyı
gy ızzek, de ha nem gyı
gy ızhetek, hadd küzdjek bátran!”
Ez évben kilencedik alkalommal volt intézményünk házigazdája és főszervezője a nemzetközi
kerékpártúrának, melyet a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel (MSOSZ) közösen rendeztük meg.
Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét otthont adhattunk a rendezvénynek, melyet a korábbi évekhez
hasonlón, hosszas és körültekintő előkészületek és szervezés előzött meg, amely magában foglalta
az útvonalak megtervezését, pontos leírását és bejárását, a lebonyolításban résztvevő települések
polgárőr egyesületeivel és a rendőrséggel történő egyeztetést, a megnyitó ünnepségen fellépő
szereplőkkel történő egyeztetést, a szállás és étkezés biztosításának előkészületeit, biztosítás
megkötését a túrán résztvevők számára, részletes forgatókönyv készítését. Továbbá a megnyitó
ünnepség kulturális részén fellépő lakóink felkészülését, rendszeres próbákat és természetesen a
túrán résztvevő sportolók gyakori edzéseit, számtalan 1-1 napos kerékpártúrát az Őrség különböző
tájaira.
Idén Darvastóról, Ekecsről (Szlovákia), Sopronból, Szentgotthárdról, és Zsiráról érkeztek csapatok.
Természetesen intézményünk, Csákánydoroszló is képviseltette magát a túrán. Így mintegy 70
sportoló és segítő kerekezett a három nap során három határon keresztül.
Július 10-én pénteken, délután érkeztek meg a résztvevő csapatok, akik a regisztrációt követően
elfoglalták a szobákat. 16 óra 45 perckor vette kezdetét a megnyitó ünnepség. Minden csapatot egyegy mentálhigiénés munkatárs kísért be az ünnepség helyszínére, a Kastély mögötti térre.
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Ezt követően érkezett az MSOSZ lobogója, majd ünnepélyes keretek között, az SO himnuszának
dallamaira Simon Karolina Magdolna felvonta a zászlót, aki intézményi sportegyesületünk alapító
elnöke és 2005 és 2010 között, az első hat
alkalommal
megrendezett
kerékpártúra
főszervezője volt. A zászlófelvonást követően
megnyitó beszédek következtek. Először Horváth
István, Csákánydoroszló polgármestere, lépett a
mikrofon elé, köszöntötte a település nevében a
résztvevőket és balesetmentes túrázást kívánt. A
polgármester úr után Szabó Attila, az MSOSZ
elnökségi tagja és kerékpár szakágának vezetője
vette át a szót, aki köszöntőjét követően még
néhány technikai információval is szolgált.
A köszöntők után kulturális programokkal
folytatódott a megnyitó ünnepség. Elsőként a
Gersekaráti Kötélugró Diák Sportegyesület
látványos
bemutatóját
élvezhettük,
majd
intézményi énekkarunk előadásában vasi népdalok hangzottak el citera kísérettel. Végezetül lakóink
előadásában modern táncot láthattunk.

A megnyitó ünnepség hivatalos részének végén Déri
Mártonné intézményvezető asszony mondott köszöntőt és
megnyitotta a tízedik nemzetközi kerékpártúrát.
A nap további része fogadással és technikai értekezlettel
folytatódott.
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I. nap, 2015. július 11. szombat
Útvonal: Csákánydoroszló – Vasvár – Csákánydoroszló (65,5 km)
A technikai értekezleten négy csapat került kialakításra. Az első csapatot Csákánydoroszló
kerékpárosai alkották, akik nyolc órakor indultak el a lakók és a dolgozók buzdítása közepette. A
csapatok tízperc késéssel követték egymást, mindegyiket autó és segítő kísért. A második csapatot
Ekecs, a harmadik csapatot Darvastó és Sopron, a negyediket pedig Szentgotthárd és Zsira sportolói
és segítői alkották.
Az intézményt elhagyva Halogy irányába indultak el a csapatok. Itt volt az első próbatétel, hiszen a
községben jelentős emelkedő található. Ezt az akadályt mindenki könnyedén teljesítette. Halogy után
erdős területen folytattuk utunkat. Megérkeztünk Nádasdra, ahol a 86-os főúton kellett áthaladnunk. Itt
a rendőrség biztosította a zökkenőmentes és biztonságos áthaladást. Nádasdot elhagyva Katafa felé
haladtunk tovább. Itt ismét a rendőri segítséget kaptunk, hiszen a 76-os úton kerekeztünk.
Nagymizdó, Szarvaskend és Döbörhegy községeken keresztül haladva Gersekaráton volt az első
pihenőhely. A frissítőt követően Vasvár felé folytattuk utunkat, erdős területen. Vasváron a városi
strandon volt a következő pihenőhely. Itt
fogyasztottuk el az ebédünket, továbbá lehetőség
volt fürdésre is, amit sokan ki is használtak.
Délután így a pihenésé és a szórakozásé volt a
főszerep. Visszafelé úton az első pihenő ismét
Gersekaráton volt. Innen Hegyhátsál irányába
gyönyörű tájon, erdős területen kerekezhettünk.
Nádasdon áthaladva Halogy felé indultunk, majd
kb. 17 órakor megérkeztünk az intézménybe. A
finom és bőséges vacsorát követően mindenkinek
jól esett a megérdemelt pihenő.

II. nap, 2015. július 11. vasárnap
Útvonal: Csákánydoroszló – Szlovénia – Csákánydoroszló (93,7 km)

Ismét reggel nyolc órakor indult el az első csoport az intézményből. Ivánc irányába haladtunk erdős
területen, majd a települést elhagyva Viszák felé tartottunk. Viszákon és Kisrákoson áthaladva
Pankaszra érkeztünk, ahol jobbra kanyarodtunk Őriszentpéter felé. Néhány km megtétele után
megérkeztünk Nagyrákos községbe, ahol a futballpályán volt az első és megérdemelt pihenő. A
hűsítők után folytattuk utunkat Őriszentpéteren és Bajánsenyén áthaladva. Az Őrségi Nemzeti Park
sok természeti látnivalóval kényeztetett bennünket az út során, szebbnél-szebb tájakon
kerekezhettünk. Megérkezve a faluba balra kanyarodtunk, ezt követően Magyarföldre érkeztünk, ahol
a fatemplom melletti réten volt a következő pihenő.

A templomdombról csodálatos panoráma tárult elénk. Magyarföldről Szentgyörgyvölgyön és
Veleméren át Magyarszombatfára érkeztünk, ahol ekkor zajlottak a Nemzetközi Fazekas Találkozó és
Vásár 2015 rendezvényei. Magyarszombatfán léptük át a határt megérkezve Pártosfalvára, ahol a
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helyi általános iskola udvarán fogyasztottuk el az ebédet. Minden csapat kis pihenőt tartott, erőt
gyűjtve az előttünk álló emelkedőkre és a közel 45 km-re. Szlovénia határközeli településein folytattuk
utunkat, meredek lejtők és emelkedők megtétele után Domonkosfát elhagyva Kapornak településen
áthaladva érkeztünk Hodosra.
Néhány sportolót a nagy hőség és a jelentős számú emelkedő megrémisztett, de mindig sikerült
megnyugtatni és bátorítani őket, hogy ne adják fel, képesek végigcsinálni az aznapi túrát. Néhány
segítő, pedig az emelkedőn nehezen haladó lakók
számára nyújtott segítő kezet azzal, hogy mellettük
kerékpározva jobb kézzel segítve feltolta őket a
leküzdhetetlennek tűnő emelkedőn. A határátkelőnél
tartottunk ismét pihenőt, nyugtázva, hogy már csak egy
emelkedő áll előttünk, így a túra embert próbálóan
nehéz szakaszát már teljesítettük.

Átbiciklizve Bajánsenyén Őriszentpéter következett,
ahol a Bognár étteremnél bevárták egymást a csapatok. Iváncon át megérkeztünk Csákánydoroszlóra
az otthonba, ahol ismét ízletes vacsorával vártak bennünket. E napon közel 100 km-t tettek meg
sportolóink a rekkenő hőségben, számos emelkedőt leküzdve. Valóban csak elismeréssel és
dicsérettel lehet szólni minden résztvevőről, aki teljesítette az e napi túrát.

III. nap, 2015. július 13. hétfő
Útvonal: Csákánydoroszló – Ausztria – Csákánydoroszló (67,5 km)

Hétfőn az időjárás már egy kicsit kegyesebb volt hozzánk, hiszen éjszaka esett az eső és az előző
napok 35-38°C h őmérsékletét felváltotta a 20-25°C. Igaz elég h űvös időben indult el az első csapat.
Két kilométer megtétele után érkeztünk a 8-as főúthoz, ahol az áthaladást a rendőrség biztosította.
Kemestaródfa érintésével Vasaljára érkeztünk, ahol Pinkamindszent felé fordultunk. A településen
áthaladva a horgásztónál volt az első pihenőhely. A felfrissülést követően az államhatár felé
haladtunk. A határt átlépve néhány határközeli osztrák településen áthaladva érkeztünk meg az
eberaui sportpályára, ahol pihenőt tartottunk. Itt egy kicsit az időjárás megijesztett bennünket, mert
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elkezdett szemerkélni az eső, de nem volt jelentős csapadék, mely a túrázók kedvét tudta volna
szegni. Rövidesen elértük a második pihenőhelyet, Náraiban, ahol elfogyasztottuk a tízórait. Ezt
követően Ják felé folytattuk utunkat, ahol a templomnál volt a következő pihenőnk, megtekinthettük az
egykori jáki bencés apátság 1220 körül épített monumentális bazilikáját, mely a magyarországi román
stílusú építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása.

Jákot elhagyva Körmend irányába folytattuk utunkat, ahonnan a 8-as főút érintésével Magyarnádalja,
Vasalja és Kemestaródfa községek következtek. Itt volt az utolsó emelkedő, melyen már mindenki
rutinosan felhajtott, nosztalgiával gondolva az előző nap izmokat próbáló szlovéniai dombjaira. A 8-as
főúton való áthaladást a rendőrség segítette, majd a Pacsirta csárda előtt valamennyi csapat
megvárta egymást és együtt kerékpározott át az intézmény kapujában lévő képzeletbeli célszalagon.
A beérkezést követően ebéd várta a sportolókat és
segítőiket. 15 órakor került sor a záró ünnepségre.
Szabó Attila az MSOSZ elnökségi tagja és
kerékpár szakágának vezetője értékelte a túrát,
elégedettségét fejezte ki a szervezést illetően, de
mindenekelőtt a résztvevők teljesítményét és
felkészültségét dicsérte, illetve örömét fejezte ki,
hogy a túra során baráti kapcsolatok szövődtek.
Déri Mártonné intézményvezető asszony, aki
szintén végigkerékpározta a három napot, szintén
elismerően szólt a sportolók kitartásáról és
edzettségéről, valamint a háttérben dolgozók
munkájáról, akik szintén hozzájárultak az eltelt
napok sikeréhez.

Az értékelést követően minden csapat és résztvevő kerékpározó oklevelet és a szociális
foglalkoztatás által ez alkalomra készített kerékpárt ábrázoló kulcstartót és asztali díszt vehetett át,
valamint az intézményi Nyakas Kakas újság kerékpártúra alkalmából megjelent kiadványát.
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Intézményvezető asszony bezárta a túrát, majd az SO Himnuszára levontuk a Speciális Olimpiai
Szövetség lobogóját. A nap zárásaként a résztvevők egymás kezét fogva egy hatalmas kört alkottak
és meghallgatták az SO Himnuszát.

Csak elismeréssel lehet szólni a túrán részt vevőkről, teljesítményükről! Sokszor erőn felül, fizikai
fájdalmaikat feledve folytatták újra és újra útjukat. Az eltelt négy nap, egymás segítése, baráti
kapcsolatok szövődése együtt jelentették azt, hogy igazán jó volt „küzdeni bátran”- hiszen úgy
köszöntünk el: Reméljük, jövőre ugyanitt, együtt! Gratulálunk!
Csákánydoroszló, 2015. augusztus 17.
Tóka Tímea
mentálhigiénés csoportvezető
Dériné Tóth Andrea védőnő
BALESETEK GYERMEKKORBAN
Féltjük gyermekeinket, hogy ne legyenek betegek, ám a vírusok és baktériumok mellett, más
veszélyek is fenyegetik Őket.
Minden szülő rendelkezik valamilyen szintű ismerettel az elsősegélynyújtás témájában. Azonban ha
hirtelen kell cselekedniük, ráadásul saját gyermeke van veszélyben, leblokkolnak és megijednek.
Leggyakoribb veszélyek a háztartásban:
-Ha lépcső van a házban, lássa el védőkorláttal. A lépcső és az erkély korlátok közti távolság ne
legyen több 10 cm-nél.
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-A konnektorokat védő dugóval lássuk el. Győződjünk meg róla, hogy az elektromos készülékek
vezetékei nem sérültek meg. Ne hagyja bedugva a készülékeket.
-Tűzhelyét lássa el védőráccsal.
-A tisztító-és vegyszereket, gyógyszereket, szeszes italt zárható szekrényben magason tartsuk.
-Mérgező szobanövények ne legyenek a házban.
-Gyufa, öngyújtó, cigaretta ne legyen a gyerek számára elérhető helyen.
-Nejlon zacskó, nejlon táska fulladást okozhat, ha a gyerek a fejére húzza.
-Polcokat rögzítsük, mert a kicsik felmászhatnak rá, és magukra rántják. Bútorok sarka éle ellen él
védőt lehet tenni .
-Olló kés, tű, borotva stb. éles szúró tárgy is veszélyt jelent a babákra.
A ház körül is zárjuk el a szúró, vágó szerszámokat. Az udvari medencét, kis tavat vegyük körül
korláttal. A kicsi gyerek akármilyen kis vízbe is belefulladhat. Mérgező növényeket ne ültessünk a
kertünkbe.
Közlekedés közben az autóban mindig legyenek a gyermekülésbe bekötve a kicsik. Kerékpározás
közben is gyerek ülésben szállítsuk Őket. A nagyobbak, akik egyedül bicajoznak, viseljenek
kerékpáros sisakot.
Mit tegyünk, ha megtörténik a baj?
Égés, forrázás: Azonnal hűtsük hideg, folyó vízzel. Utána kezeljük égés elleni szerekkel / IRIX,
Panthenol, Fenistil stb. /. Ha az égés nagy felületű, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy mentőt
hívni.
Csípés: ha kullancsot találunk gyermekünkben, akkor csipesszel hirtelen határozott mozdulattal
húzzuk ki. TILOS KENEGETNI OLAJJAL, ECETTEL EGYÉB SZEREKKEL, MERT AMÍG ÍGY
MOZGATJUK, IRRITÁLJUK A KULLANCSOT, A VÉRÁRAMBA ÜRÍTI A MÉRGÉT.
Szúnyog, darázs csípés esetén kenjük be az ismert szerekkel pl:Fenistil. Ha a gyerek allergiás
tüneteket mutat /nehézlégzés, fulladás/ a darázs csípés után, azonnal vigyük orvoshoz.
Egyéb sérülés, mely vérző sebbel jár: leggyakrabban a térd, a könyök és a fej sérül a kicsiknél. A
vérző sebet kikell tisztítani folyó vízzel, aztán lefertőtleníteni pl: Betadinnal, és a sebet fedni tapasszal,
vagy steril gézzel .TILOS SEBHINTŐPORT HASZNÁLNI, BELENYÚLNI, RÁFÚJNI, BELENYÁLAZNI
A SEBBE. Ha idegen test van a sebbe, akkor ne távolítsuk el, hanem menjünk orvoshoz.
Ha leesik valahonnan és nagyon beüti a fejét a gyerek, előfordulhat, hogy agyrázkódást kapott.
Ennek tünetei. Émelygés, hányás, fejfájás, zavart tudat, kettős látás. Azonnal orvoshoz kell menni!
Fontos megfigyelni, hogy a gyerek az esés után azonnal felsírt, vagy kiabált-e. Ha ez így volt akkor
nem vesztette el az eszméletét egy pillanatra sem.
Csonttörés esetén a sérült testrész mozgatása fájdalommal jár, vagy nem is tudja mozgatni, vagy
deformációt látunk. A gyerekeknél gyakori a zöldgally törés, amikor a csonthártya is ép marad, csak a
csont törik el .A sérült végtagot rögzítsük, és forduljunk orvoshoz.
Mérgezés: ha bármilyen gyanú is felmerül, hogy a gyerek ivott vagy evett valamiféle vegyszert, vagy
gyógyszert, szeszes italt, ha ételmérgezésre gyanakszunk, forduljunk orvoshoz.
Napszúrás, napégés: vigyük hűvös szobába, biztosítsuk az égett testfelület hűsítő, regeneráló
kezelését, és hagyjuk pihenni. Ha a napszúrás eszméletvesztéssel, zavart tudattal jár, vigyük
orvoshoz a kicsit.
Fulladás: Ha félrenyel vagy lenyel valamit a gyerek, elképesztő ijedséget tud kiváltani a szülőből .Ha
kell, nyúljunk a szájába, vegyük ki az idegen testet. Fektessük térdünkre, vagy fejjel lefele függőleges
helyzetbe és a két lapocka közé üssünk többször.
Fontosnak tartanám, hogy a várandósság alatt a szülők részt vegyenek 1-2 alkalomból álló
elsősegély tanfolyamon. Természetesen, aki nem érzi magát elég tapasztaltnak, kérjen segítséget.
Szülőként mérhetetlen dolgokra vagyunk képesek.
Nos, ha betartják a fenti dolgokat, és mindig éberen figyelik egyik szemükkel a csemetéjüket, akkor
nem történik baj.
Ha már az orvoslásnál tartunk, írnom kell még egy dologról, ami a szülők felelőssége is. Mivel
védőnőként én is a „fehérköpenyesek” táborához tartozom, mérhetetlen fontos dolognak tartom, hogy
a gyerek ne féljen az orvostól, védőnőtől egyéb egészségügyi személytől. Minden szülőnek be
kellene tartani azt, hogy ne ijesztgessék a gyereket az orvossal. „ -Ha leesel onnan, betörik a
fejed és elvisz a mentő a kórházba !” „- Rossz gyerekek szurit kapnak!” Legyen része az életünknek
a saját doktor nénink- bácsink, védőnénink. Lakhelyünkön gyakran találkozunk velük. „ Nézd ott
megy autóval a doktor bácsi!” „ Ezt a matricát a védőnéni adta, amikor itt járt, emlékszel?”
Soha ne csapjuk be, ha valamilyen beavatkozásra /oltás, vérvétel / megyünk! Mondjuk el neki, hogy
kicsit fájni fog, de te bátor fiú vagy és ki fogod bírni .Persze az is fontos, hogy a szülők is kedveljék,
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elfogadják, bízzanak az orvosban és a védőnőben. A gyerek észreveszi, ha másként érzünk, mint
amit Ő felé kommunikálunk.
Dériné Tóth Andrea
védőnő
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita

A művelődési ház programjai szeptemberben:
Szent Mihály hava, Őszelő, Földanya Hava
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: egyeztetés alatt
felnőttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a művelődési házban.

 néptánc próba: pénteken 19 órától a közösségi házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16.00-ig a kultúrházban.
 torna – csütörtökön 18 órakor a művelődési házban. A foglalkozást vezeti: Varga Gáborné.
 fitness Enikővel: minden szerdán és pénteken 18-tól 19 óráig a közösségi házban. A
foglakozásokat vezeti: Puskásné Törő Enikő. Első foglalkozás szeptember 16. szerda 18
óra közösségi ház!.

 ZUMBA – kedden 18.30-tól 19.30-ig a művelődési ház nagytermében. A foglalkozásokat
vezeti: Lukács Melinda.
Egyéb programok, rendezvények szeptemberben:
 szeptember 10-én a helyi szociális otthon tart ünnepi megemlékezést a művelődési házban. A
rendezvény 10 órakor kezdődik.
 11-én délután nyugdíjas találkozó a közösségi házban, a rendezvény zártkörű.
 12-én 16.30-kor esküvő a művelődési ház nagytermében.
 13-án Kemestaródfán fellépnek a csákánydoroszlói bábosok, a vegyes kar és a zumbások.
 19-én szüreti felvonulás Csákánydoroszlón.
 25-én Szabadegyetemi előadás a közösségi házban. A program 18 órakor kezdődik, a
belépés díjtalan.
 26-án az Őrségi Tökfesztiválon fellép a csákánydoroszlói bábcsoport.
 26-án 18 órától a művelődési házban az erdélyi vendégeket fogadó helyi családok tartanak
megbeszélést, összejövetelt.
Indul a színházi évad. A zalaegerszegi Hevesi Sándor színház kínálata:
Tolcsvay-Müller-Bródy: Dokto Herc, musical
Kishont Ferenc: A házasságlevél, vígjáték
Tasnádi István: A hullám
Krusovszky Dénes: Az üveganya, tragikomikus játék
Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek, zenés példázat
William Shakespeare: A makrancos hölgy, vígjáték
A Hetényi Pál bérlet ára 8.800 Ft/fő, 20 fős csoport esetén váltható a kedd esti előadásokra.
A buszköltség kb. 1500 Ft/fő/alkalom, ami természetesen nagyban függ az utazó létszámtól. Az
utazás költségét két részletben szedem össze (három-három alkalom).
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Minden színházbarátot, érdeklődőt szeretettel várok! Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet
szeptember 30-ig! 06/70/6113840
Varga Rita
műv.ház vezető
Civil Szervezet
A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 2015. szeptember 19-én, szombaton tartja
szüreti rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár. A rendezvényről részletesebb
információk plakáton, szórólapon és interneten lesznek elérhetők.
Boldizsár László
elnök
„ A lehetetlen nem létezik”

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.
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Építési telek eladó a Kossuth Lajos utcában! Új kimérésű, 751 m2, 30% beépítési lehetőséggel. Közmű az
utcában. Irányár: 1,7 millió Ft (alkuképes) Tel: 0630 575 04 73.
Szeptember közepétől őszi virághagymák kaphatók a Kertészek Boltjában.

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.
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, 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 Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús,
házias jellegű húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna),
tejtermékek, sajtok, pékáru. Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László
Üzletvezető

BEST LIFE PRO SÓTERÁPIA Csákánydoroszlóban! Információ és időpont egyeztetés: 06-70/459-0508
AKCIÓ – ÉVA RUHAÜZLETÉBEN – AKCIÓ
Sportmelltartó pamut – 50%, zöld és narancs színben. Női- férfi bokazokni. 100 Ft/pár. Férfisort 1500
Ft helyett 1000,- Ft. Női szandál fekete-drapp (sarokcipzáras) 4200,- Ft helyett, 2200 Ft/pár. Melltartók
– 30%. Divatos leging oldalt mintás 500,- Ft több színben. Akció ideje szeptember 2 - szeptember 12
között.
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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