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Horváth István polgármester

Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról:
A képviselő-testület a következő határozatokat hozta 2013. február 14- 2013. április 2. között.
A képviselő-testület 2013. 1. félévében 3 rendeletet alkotott 6 rendeletet módosított, és 65
határozatot hozott. A rendeletek hamarosan felkerülnek megújult honlapunkra.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete
úgy dönt, hogy elfogadja a Körmend Város
önkormányzatával a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló megállapodást, és hozzátartozó
ügyrendet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására. /Megállapodás a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete./
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt hogy elfogadja a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát, továbbá Körmend Város Polgármesteri
Hivatalának alapító Okiratot módosító okiratát, az előterjesztésben foglaltak szerint.
/Alapító okirat és Alapító Okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete./
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete a Csákánydoroszlói Polgármesteri Hivatal megszüntető
okiratát elfogadja, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
/Megszüntető okirat a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy Császár Róbert jegyző közszolgálati
jogviszonyát felmentéssel 2013. február 28. napjával megszünteti, mivel a
csákánydoroszlói Polgármesteri Hivatal átszervezés miatt - jogszabályból adódóan - 2013. február
28.napjával megszűnik.
A felmentési idő – 2 hónap – teljes egészére felmenti a munkavégzés alól. A végkielégítés mértéke 2011.évi
CXCIX tv. 69.§./2/ bekezdés g. pontja szerint 8 havi illetmény.
A polgármestert felhatalmazza a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, a járandóságok
kifizetésére az utolsó munkában töltött napon. Az álláshelyet a képviselőtestület megszünteti.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete vállalja hogy a megszüntetett álláshelyet 5 évig nem
állítja vissza, kivéve, ha jogszabályból- ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét illetve társulás
határozatát- adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Csákánydoroszló Önkormányzat Képviselő- testülete
1. A Csákánydoroszló Vasút u 2. hrsz: 559 és a Csákánydoroszló Fő u. 50. hrsz 253 alatt található
buszmegálló felújításához hozzájárul.
2. A felújításra benyújtandó NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú ; „Intermodális közlekedési rendszer
fejlesztése Körmenden és térségében” című pályázatot támogatja.
3. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-vel kötendő konzorciumi megállapodást elfogadja és
egyben felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
/Konzorciumi megállapodás a jegyzőkönyv 8. számú melléklete./
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Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó központtal kötendő
vagyonkezelői szerződést elfogadja. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Körmend és
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása az alábbiak szerint módosításra kerüljön:
1.)
III. 1. Közszolgáltatási feladatellátása
a)Szociális és gyermekjóléti feladat ellátása pont esetében
A Társulás
ba) Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) feladatot a körmendi
kistérségbe tartozó valamennyi település esetében ,”
2.) III. 3 A Társulási Megállapodásban tervezett feladatokat a Társulás az alábbi intézményeken keresztül
látja el pont esetében
Szociális ellátás
aa) a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Családsegítés; Fogyatékossággal élők nappali
ellátása; Gyermekjóléti Szolgáltatás; Idősek nappali ellátása; Időskorúak átmeneti ellátása; Ifjúságegészségügyi gondozás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Közösségi szolgáltatások (kivéve:
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása); Szenvedélybetegek nappali ellátása ; Szociális étkeztetés;
Szociális Foglalkoztatás fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás keretében; Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében; Támogató szolgáltatás feladatokat a Társulás által fenntartott Szociális
Szolgáltató és Információs Központ intézmény látja el.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás feladatellátáshoz 580
Ft/lakosságszám arányában hozzájárulást biztosít a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás
részére, a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által ellátott házi segítségnyújtási feladatokhoz
kapcsolódóan. A hozzájárulás összegét az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésébe betervezi.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatellátásra
hozzájárulásként 2013. évben 56 Ft/lakosságszám/hó összeg megfizetését vállalja, és ezen költség fedezetét
2013. évi költségvetésébe betervezi.
Az orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozóan az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás 1. számú
mellékletének módosítására felhatalmazza a polgármestert.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a csákánydoroszlói Községi SE
TAO program pályázatát, a Csákánydoroszló, Fő u. 15. szám alatti ingatlant érintő fejlesztési elképzeléseket
támogatja, és ahhoz a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy az Önkormányzat anyagilag a
beruházást támogatni nem tudja. A kivitelezés során a teljes iratanyagot (megrendelés, szerződés, legyártott
anyagok minőségtanúsítványa, TAO program iratanyaga stb.) másolatban és egy példányban át kell adni az
Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak megőrzésre. A tulajdonos hozzájárul, hogy az ingatlanra a felújítás
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybevett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a Magyar Állam javára.

Csákánydoroszló Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi
falunappal kapcsolatos költségekre – meghívott fellépők esetében – összesen 120.000,- Ft összeget
biztosít, valamint a falunapi rendezvénysátor bérlési és felállítási költségeit vállalja az előző év
költségének mértékéig.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy a csákánydoroszlói
2 temető kaszálására kössön megállapodást – alkalmanként bruttó 60.000,- Ft összegben - a Farkas
Béla által képviselt Taródfa Bt-vel, de olyan megkötéssel, hogy elsősorban a munkákat az
önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók végzik, de azok akadályoztatása illetve létszám hiány
esetén a vállalkozóval kerül elvégzésre a munka. A vállalkozóval megállapodás megkötése
szükséges.
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FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A TEMETŐRŐL
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról:
A temetőben eltemetett személyek adatai pontosításra kerültek az elmúlt hetekben.
Megállapítást nyert, hogy több esetben volt temetés, annak ellenére, hogy azt a Polgármesteri Hivatalban
nem jelentették be, így azt nyilvántartásba nem tudtuk venni, ezért az, szabályellenes. Az adatok
felülvizsgálatakor kiderült, hogy nagyon sok sírhely megváltása lejárt és nem került meghosszabbításra.
Kérjük a jövőben a következőket szíveskedjenek figyelembe venni:
Temetéskor a ravatalozó használata csak akkor lehetséges, ha előtte a Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatal csákánydoroszlói kirendeltségén ( Csákánydoroszló Fő u. 39. ) bejelentik a temetést- az elhunyt
adatait – valamint megfizetik a ravatalozó használatot és megváltják a sírhelyet.
A lejárt sírhelyek újbóli megváltását mielőbb rendezni szíveskedjenek, mivel a temetőben a sírhelyek
több mint 30%-a lejárt.
( a lejárt sírhelyekről a hivatalban tájékoztatást adnak annak, aki ezt nem tudja)
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben nem váltják meg a sírhelyet, úgy a rendelkezési jog az adott
sírhely felett megszűnik. Ettől kezdődően megnyílik a rátemetés lehetősége, mivel azonban ezt a
hozzátartozók nehezményezik, a későbbi ilyen helyzet elkerülése végett is kérjük, hogy váltsák meg a
sírhelyeket, ha nem kívánják azt, hogy rátemetés történjen a sírhelyen.
Díjak:
Temetéskor a ravatalozó használati díja:
Sírhely megváltás:
1-es
2-es
Urnafalban

1.270,- Ft (bruttó)
12.700,- Ft (bruttó) 25 év időtartamra.
20.320,- Ft (bruttó) 25 év időtartamra.
30.480,- Ft (bruttó) 25 év időtartamra.

Az 1999. évi XLIII. Törvény alapján a sírhelymegváltásra vonatkozó felhívásunkat közzé tesszük egy
országos és egy megyei lapban, a helyi újságunkban, honlapunkon, a temető bejáratánál, a ravatalozónál.
Az újságokban történő megjelenést követően 4 hónapos türelmi idő lejárta után, a meg nem váltott
sírhelyeket újraváltásra értékesíthetjük.
CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI
Civil Szervezet

Varga Rita művelődési ház vezető
Bálint Sándor

Magyarbükkös - Egyike azon magyar falvaknak, amelyek a feledés homályába merültek. Továbbá azon
nagyon kevesek egyike, melyről a feledés után megint beszélnek. Június 23-án szentelték újra az elhagyott
falu, Magyarbükkös temetőjét, egyben emlékeztek a falut elhagyni kényszerülő családokra.
Magyarbükkös virágzó falu volt a XIX. század végén, XX. század elején. Az emberek mindennapjai olyanok
voltak, mint más falvakban, dolgoztak, gyermeket neveltek és temették halottaikat. Működött a kocsma, őrölt
a malom. A II. világháború azonban mindent megváltoztatott. Magyarbükkös határfalu lévén szigorú őrizetet
kapott. Aztán egy őrült törvény megpecsételte a sorsát. A kollektív bűnösségre hivatkozva a
Magyarbükkösön élő sváb nemzetiségű családok kitelepítéséről döntöttek. Azonban a megszégyenítést nem
várták meg az itt lakók, hanem a hét család 1946. május 26-án éjszaka mindenét hátrahagyva Ausztriába
menekült. A falut halálra ítélték. A vasfüggöny pont a falu és egyúttal a temető közepén húzódott végig. A
temetőt még csak megnézni sem szabadott, nemhogy gondozni. A szeretteiket el kellett, hogy felejtsék
mindörökre. Időközben a magyar lakosok is beköltöztek Csákánydoroszlóra, az utolsó ember 1958-ban
hagyta el a falut. Magyarbükkös megszűnt létezni, a házak összedőltek, a temetőt felverte a gaz, a
kőkeresztek eltöredeztek.

3

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2013. AUGUSZTUS HÓNAP

A rendszerváltás csak annyi változást hozott, hogy a szögesdrótot eltávolították, úgy, ahogy, de
Magyarbükkös története ezután sem vett kedvező fordulatot. Erre 2008-ig kellett várni. Ekkor mi, a
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület tagjai, felkaroltuk Magyarbükkös ügyét. Osztrák
barátainkkal közösen megtisztítottuk a gaztól és a szögesdrótmaradványoktól a temetőt és a hozzá vezető
mintegy egy kilométeres utat. 2011 novemberében sikeres pályázatot nyújtottunk be a Leader programba,
és 3 millió 478 ezer 196 forintot nyertünk a temető és környékének rekonstrukciójára. A temetőhöz vezető
egy kilométeres utat lekavicsoztuk, a temető és az út környékére dísznövényeket ültettünk, padokat és
kukákat helyeztünk ki. Valamint a temető közepére egy kopjafát állítottunk, emléket állítva a halottaknak és a
menekülteknek. Továbbá egy jelképes hidat is helyeztünk a határra, melyet a 23-i ünnepségen az
összetartozás és a szabadság hídjának is neveztünk.
Az ünnepélyes újraszentelés június 23-án volt. Az ünnepség kezdetén Orsos Zoltán és Walter Rudy
plébánosok közös istentiszteletet tartottak, melynek végén közösen felszentelték a temetőt és a kopjafát. A
szentelés alatt elhangzottak azon emberek nevei, akik a magyarbükkösi temetőben nyugszanak. A hatalmas
érdeklődés mellett lezajlott ünnepségen megjelent az a 91 éves osztrák néni, aki még él azok közül, akik
1946-ban eltávoztak a faluból.
Ünnepi beszédet mondott Bálint Sándor a civilszervezet elnöke, osztrák részről pedig Karl Böö. Mindketten
az összefogást méltatták, és történelmi jelentőségűnek tekintették az újraszentelés napját. A programot a
csákánydoroszlói vegyeskar, valamint a reinersdorfi kórus előadása színesítette. A felemelő ünnepség
közös beszélgetéssel zárult.
A programról készült képek megtekinthetők a weboldalunkon:
www.csakanyicivilek.hu https://picasaweb.google.com/100514579647754899662
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület

Kormorán Egyesület

Bálint László

Kormorán Kenu Egyesület
9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4.
honlap: www.kormorankenu.hu
Augusztusi programjaink
Augusztus hónapban is folytatódik a túrabajnokság

10-én Versenycsapatunk számára folytatódik az Országos Túrabajnokság Sarudon
19-én Hagyományőrző hajófelvonulás Körmenden, az Új kenyér ünnepén
25-én hó végi/évadzáró nyílt evezés; minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Bálint László
elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Szobatisztaságról
Rohanó életünkben mindent egyre gyorsabban akarunk elérni, megoldani. Vonatkozik ez saját és családunk
lelki életére is. A kisgyermeket nevelő családok között is nagyon sokszor érezhető az, hogy nem tudnak
változtatni kapkodó életükön. Korunk hozta, hogy nagyon sok szülő nehezen ad le azokból a dolgokból,
ahogy a baba születése előtt élt. Bizony tudomásul kell venni, hogy olyan már soha nem lesz, mint a
gyermekek világra jövetele előtt. Más örömök, nehézségek várnak rájuk. Az élet minden területére
vonatkozik ez, de most az egyik sarkalatos dologról a szobatisztaságra nevelésről szeretnék írni.
Fontos tudni, hogy a pszichológia azt tartja, hogy 5 éves korig kell a gyereknek szobatisztának lenni.
Természetesen mivel nálunk a kicsik nagy része 3 évesen megkezdi az óvodát, ott elvárás a szobatisztaság.
A pelenkáról a kisgyermek egy szeretett személy kedvéért szokik le. Ez nem valami varázslat, hanem
azt jelenti, hogy a szobatisztaság akkor jön létre, ha a gyerek lelkileg és testileg is érett rá. 1.5-2 éves korban
elkell kezdeni beszélni róla, mi is ez az egész bilizés dolog. Mint mindig itt is a példamutatással tudjuk a
legtöbbet elérni. Hívjuk fel figyelmét, hogy a felnőttek és a nagy gyerekek sem viselnek pelust, hanem a WCt használják. Ismertessük meg vele a fürdő különböző tárgyait, annak működését. Nézze meg hogy
használják szülei és testvérei a WC-t. Minden gyerek külön személyiség, más lelki folyamatok játszódnak le
benne, más ütemben érik az idegrendszere is. Ezért ne hasonlítgassuk a szomszéd gyerekhez, és semelyik
korcsoportjába tartozó kis barátjához. Amikor a szülők úgy gondolják itt az idő a pelusról leszokásnak, attól
még a kisded nem biztos, hogy eleget tud tenni ennek az óhajnak. Nos, ha megszületett az igény a
környezetben, akkor gondosan előkészítjük a terepet. Kap a gyerek egy szép bilit, amit a szülők a fürdő
helyiségébe tesznek. Az csak az övé lesz. NEM KELL ZENÉLŐ, TEKNŐS ALAKÚ, VILÁGÍTÓS BILI, MERT
EZ NEM JÁTÉK SZER, HANEM EGY SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ. Nem szabad,
hogy játék legyen a szobatisztaságra szoktatás. Ha kell pisilni, ráül, elvégzi és megy tovább. Nem szabad
erőltetni semmit! Nem szabad megvesztegetni. „Ha belepisilsz, kapsz egy csokit. Nem etetjük a gyereket
a bilin! Tilos büntetni ha a bugyiba sikerül a csomagot belepottyantani. Tilos megszégyeníteni! ”Hát a
szomszéd Bálintka milyen okos te meg még mindig….” Ha lehet az anya szoktassa a gyereket le a biliről.
Természetesen az apa a nagyszülők ha vigyáznak a picire, akkor ők is hozzáteszik a magukét, de legyen
egy egyezményes módszer és hozzáállás, ami szerint zajlik a dolog, hogy a gyerek biztonságba érezze
magát. Láttam olyat, hogy a nagyi elvitte magához egy hónapra, hogy majd ő leszoktatja …!” Nagy hiba.
Nos, az sem túl jó a gyerek lelkének, ha bölcsibe kerül még ideje korán, és ott kell leszoknia az idegen
gondozó nénikkel, akiket természetesen kedvel, de nem az anyukája. Olyan is előfordul, hogy annyira
ragaszkodik a gondozóhoz, hogy sikeresen alakul a dolog. Nem szabad, hogy a nap 24 órája arról
szóljon, hogy „szólj, ha kell… ne ám bemenjen…”. Rövid időn belül elmegy a kedve az egésztől. Van olyan
kisgyermek, aki csak a felnőttek nagy WC-t hajlandó használni. Kihagyja a bilit. Semmi gond. Sok
gyermeknek azonban, félelmetes a WC-be lezúduló víz, annak a hangja. Lelki szempontból pedig nehezen
éli meg, hogy ami az ő kis testéből kijön, ami tulajdonképpen az övé, azt a WC „szörny” elragadja és eltűnik.
A nehezebb dolog sok kicsinél, a széklet szabályozásának megtanulása. Bizonyára Önök is tudják, hogy a
széklet szabályozásával kapcsolatos gondok mögött, sok esetben lelki nehézségek állnak. Nem csak
gyerekkorban. A szorulás egy lelki kórkép is. A szorongás jele. Nehézség még, hogy nappalra
szobatiszta, de éjszaka még nem. Azt tanácsolom, ha nappalra rendben a dolog, ne késlekedjünk, és
vegyük le éjjelre is a pelust. Tegyünk az ágyra gumi lepedőt. Beszéljük meg a gyerekkel, hogy most éjjel is
szóljál ha kell pisilni. Sok kisgyerek olyan mélyen alszik, hogy bepisil. Az éjszakai bevizelés egy kóros
kórkép is lehet, de csak bizonyos kor után. Gondos kivizsgálás kell testileg és lelkileg is. Mint minden
gyerekneveléssel kapcsolatos témában itt is TÜRELEMRE INTEK MINDEN SZÜLŐT. Türelem de
határozottság is kell a neveléshez. A gyerek megérzi a szülők, nevelők bizonytalanságát, kétségbeesését és
elkezdi feszegetni a határokat. Lesben kell állni ! Mi szülők is a családunkból elsajátított, magunkba szívott
mintákból táplálkozunk, de ha felismerjük a hibákat, tudunk változtatni rajta. A szülőséget is tanulni kell és
ötvözni az új dolgokat az otthonról hozott mintákkal. Jó alkalom ez az időszak arra, hogy megtanítsuk a
gyereknek, hogy vannak fiúk, lányok más testfelépítéssel. Nyilván látja apát és anyát is fürdeni, felfedezi a
különbségeket. Láttam olyan kislányt, aki a bátyjához hasonlóan állva akart pisilni, és fordítva is érvényes
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ez. Ismerek olyan kisgyereket, aki csak 4 vagy 5 évesen lett teljesen szobatiszta. Nekik a beszédfejlődésük
is nehezebben indult meg, de azóta okos iskolások lettek. Megfigyelték, hogy akik túl korán, kissé erőltetve
lesznek szobatiszták, azok felnőttként rendmániás, nagyon tervező, rendszerező emberek lesznek. Ha bármi
történik a gyermek életében, ami törést okoz a lelkében pl: válás, költözés, kistestvérszületés, egyebek,
visszaeshet a szobatisztaságban. Saját tapasztalatomból is tudom, hogy a gyerekek nagy többsége egyik
napról a másikra lesz szobatiszta. Már sürget az idő az óvoda kezdés előtt, és egyszer csak közli a gyerek,
hogy „Anya én már nagy lány vagyok és csak a bilibe pisilek…..”.
Ha a gyereknek nincs egyéb idegrendszeri problémája és szerető kiegyensúlyozott családban nevelkedik,
akkor nem lesz gond a szobatisztasággal.
Dériné Tóth Andrea védőnő

EGYÉB tájékoztatás
Csákánydoroszlón is indulhat a szinte INGYENES angol és vagy német tanfolyam!
100 órás Angol vagy német alapok a gyakorlatban képzésre várjuk az érdeklődők
jelentkezését!
Képzés tervezett kezdete:

2013. szeptember, október vagy november

Képzés díja:

maximum 4.550,- Ft önerő befizetése szükséges nyelvenként

Képzés ütemezése:

Hetente 2*3 tanóra hétfő, szerda 17.00-19.15-ig

Mire jó egy Angol alapok képzés?

 Kapsz egy biztos alapot, és megtanulod tanulni az angol nyelvet,
 szerzel egy olyan alapszintű szókincset,
 amivel meg tudsz és mersz szólalni egy nagyon sokak által beszélt idegen
nyelven.
Jelentkezés érdekében és további részletekről érdeklődj
a SZÁM-PONT Kft. ügyfélszolgálatán (92/314-390)

_________________________________________________________________
FELHÍVÁS
A Körmendi utcai játszótéren idén is megrendezésre kerül az
UTCÁK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGA, 2013. AUGUSZTUS 20-ÁN.
A szervezők kérik, hogy a bajnokságon résztvevő csapatok nevezésüket 2013. augusztus 11-ig Boldizsár
László ( Körmendi u. 17/A) illetve Danyi István (Körmendi u. 41. ) részére adják le.
Nevezési díj: csapatonként 3000,- Ft, mely magába foglal egy tál ételt és egy pohár italt.
A csapatok 4+1 fő létszámúak, és a mérkőzések játékvezető nélkül lesznek megtartva.
A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kisebb utcák – melyek egymásba csatlakoznak – egy
csapatként indulhassanak, amennyiben a kisebb utca nem tud egy csapatot kiállítani. Nevezési díj
befizetése sorsoláskor a helyszínen. A sorsolás időpontja: 2013. augusztus 20. 08.30. A mérkőzések
kezdete: 09.00 órakor lesz. A futballcipő fémstoplis éles nem lehet.
DÉLUTÁN A GYEREKEKNEK KÜLÖN PROGRAM: ügyességi játékok, vetélkedők, stb.
Csákánydoroszló, 2013. július 26.

A Szervezők nevében:
Boldizsár László - Danyi István
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„Családi napközi információk
2013. július 9-én befejeződtek a Kockás Liliom Családi Napközi helyszíni vizsgálatai.
A szakhatóságként eljáró ÁNTSz a pályázati keretből beszerezni kívánt felszerelés hiányosságai
valamint a külterület körbekerítetlensége miatt – az engedélyt játszótéri levegőztetéssel kértük meg
– ideiglenes engedély kiadását javasolta a Kormányhivatal felé.
A Kormányhivatali ellenőrzést a jogosult ügyintéző szabadsága előtt iktatta be munkarendjébe; így
döntésére még várnunk kell. A szabadsága ideje alatt történt fejlesztésekről, beszerzésekről
folyamatosan tájékoztatjuk.
A háttérben időközben zajlanak a marketing tevékenységek; megszületett a családi napközi logója
(remélhetőleg jövő hónapban már a nyilvánosság elé tárhatjuk, jelen pillanatban a pályázat miatt
még folyik az egyeztetés a pályázatot kiírókkal) és augusztusban már várhatóan elérhető lesz a
családi napközi weboldala (www.csdcsana.hu) is; tartalma folyamatosan kerül feltöltésre.
Továbbra is várjuk az érdeklődő szülőket, gyereket a szolgáltatás helyének megtekintésére., a
gondozónővel való ismerkedésre.
Kata a családi napköziben napi rendszerességgel jelen van, segíti a működés megkezdését, a tárgyi
feltételek kialakítását; egyeztetés alapján van lehetőség – eddig minden ismerkedés sikerrel zajlott –
a vele való ismerkedésre.
A családi napközivel kapcsolatos igények bejelentése és információ kérés az alábbi
elérhetőségeken: csdcsana@gmail.com 06-70/4590508.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS,
GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481
e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

Szórólapterjesztőt keresünk! Jelentkezni a 30/500-6214-es telefonszámon lehet
munkaidőben.
Gáztüzhely, 4 lángos vezetékes gázról használt, eladó Csákánydoroszlóban 5000,- Ft-ért.
Érdeklődni lehet a következő számon: 0630-8559333

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt: Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővíti 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
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Olcsó mindenes 3+1 akciót kinál.
Befőző celofán 4db-os (75Ft)
Szülinapi gyertya 24 db-os (130 Ft)
Pamut felmosóruha (150 ft)
Papírsárkány (150 ft)
karmos hajcsat (30ft-os)

3db vásárlása esetén a 4.- et ajándékba adjuk.
3db vásárlása esetén a 4.- et ajándékba adjuk.
3db vásárlása esetén a 4.- et ajándékba adjuk.
3db vásárlása esetén a 4.-.et ajándékba adjuk.
3db vásárlása esetén a 4.- et ajándékba adjuk.

2013.08.19-től 2013.08.26-ig szabadság miatt zárva tartunk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Ács Szilvia Üzletvezető

tel:0630/2916212

Bozontos, kócos, fénytelen a haja? Tartós hajkiegyenesítéssel mindez a múlté!
Szép egyenes haj, hajvasalás nélkül akár 3 hónapig! Próbálja ki most kedvező áron!
Szeretettel várom:
Horváth S. Hajnalka 06/209275-617;06/306898582
A CIKLÁMEN presszó különtermében az emeleti részében, 50 főig helyet tudunk biztosítani rendezvények,
összejövetelek megtartásához. Étel felszolgálása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.
Várjuk kedves vendégeinket. Ciklámen presszó dolgozói 06/30/478-6325
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Nyárfa

tűzifa olcsón eladó
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7000 Ft./m

Érdeklődni: 06-30-367-6273

„Add meg a kényelmet kisbabádnak! Nagy fekvőfelületű, szúnyoghálóval védett többoldali szellőzési
lehetőségű, sportkocsivá alakítható mélykocsi eladó! „Igényes kivitelezésű kovácsoltvas ágykeret eladó!
„Kétágú yucca elültetve és gyökereztetett yucca elvihető.
„Fenyőág továbbra is kitermelhető; fogy, de még van: Bakóné Vykyca; 06-70/4590508,
bakoneviki@gmail.com”

Eladó márkás, jó minőségű Hauser sötétzöld bicikli, Rattler modell. Áron alul! 26-os kerékméret, jó gumik,
3x7 Shimano váltó + Revoshift marokváltókarok, első-hátsó V-fékek + Tektro fékkarok, kitámasztó. Alacsony
átlépésű M-es, 18 méretű Hi-Ten acélváz. Használatból eredő apróbb karcok természetesen láthatók rajta,
de összességében igen jó, kényelmes és szép bicikli, megkímélt állapotban. Keveset futott, végig garázsban
tartott! Ár: 20.000 Ft Érdeklődni: 003630/2882-104 (Sipos Éva)
Ingyen elvihető kiscicák! 3 db kiscica keresi szerető gazdiját. 2 fekete, és egy fekete-fehér.
Érdeklődni: 003630/2882-104 (Sipos Éva)

Eladó egy Royalbeach Crosstrainer X1, elliptikus gép, megkímélt állapotban!
X1 Crosstrainer előnyei: Ötvözi a futópad, a bicikli, és a sztepper legelőnyösebb tulajdonságait, így pénzt és
helyet spórolhat! Ár:15.000,- Ft. Érdeklődni: 003630/2882-104 (Sipos Éva)
Ezüstfenyő zöldág és 2 db 24-es női ( gyermek ) kerékpár eladó, 8000,- Ft/db áron.
Érdeklődni a 0630 215-1380 as számon lehet.
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, ÁFÉSZ boltokban, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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