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Horváth István polgármester

Tisztelt Csákánydoroszlói Lakosok ! Mi kerülhet a sárga zsákba?
A sárga zsák kizárólag a hasznosítható csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére használható, melyet a
szállítás napján zárt állapotban kell az úttest mellé kihelyezni. A begyűjtött hulladék válogatás után az OHÜ.
rendszerén keresztül hasznosításra kerül.
Ez a zsák a fém-, a műanyag-, a papírcsomagolások és az italos kartondobozok gyűjtésére szolgál. Kérjük,
üveget ne tegyen bele, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot és balesetet okozhat. A hulladékoknak
minden esetben tisztán, összelapítva kell a zsákba kerülnie, mert ez a gazdaságos gyűjtés alapfeltétele. A
zsákok szelektív hulladékgyűjtéshez az Önkormányzatnál térítésmentesen igényelhetők, egyébként
bármilyen háztartásban található zsák a gyűjtésre felhasználható.
A fémhulladékok közül a zsákba gyűjthetjük az alumínium italdobozokat, az alumínium tálcákat, alufóliát, a
konzervdobozokat, és az egyéb fém csomagolóanyagokat. Figyeljünk oda, hogy zsíros, ételmaradékkal
illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladék ne kerüljön a szelektív gyűjtőzsákba.
A papírhulladékok gyűjtésénél vegyük figyelembe a zsák méretét, csak a kisebb papírhulladékokat tegyük
bele, például: újságok, reklám anyagok, könyvek, papírzacskók, teás vagy fogkrémes dobozok.
A nagyobb kartondobozokat a begyűjtés napján a zsákok mellé helyezzük ki. A zsíros, ételmaradékkal
szennyezett papír nem hasznosítható újra, annak a kommunális hulladékok között van a helye.
A műanyaghulladékok közül a zsákba tegyük az üdítős és ásványvizes palackokat, a különböző
zsugorfóliákat, bevásárló reklámtáskákat, tisztítószerek flakonjait. Fontos, hogy a palackokat, flakonokat
tapossuk laposra, így több fér belőlük a zsákba, és könnyebben tárolhatók.
A többrétegű tejes vagy gyümölcsleves italos kartondoboz három anyagtípusból áll: papírból,
alumíniumból és műanyagból. Az ilyen csomagolásokat kilapítva gyűjtsük a zsákba.
További felvilágosítással a 94 / 726- 000-ás telefonszámon állunk rendelkezésükre.
SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG

2014. SZÁLLÍTÁSI NAP: NÉGYHETENTE HÉTFŐ
JANUÁR 13., FEBRUÁR 10., MÁRCIUS 10., ÁPRILIS 7., MÁJUS 5., JÚNIUS 2. 30.,
JÚLIUS 28., AUGUSZTUS 25., SZEPTEMBER 22., OKTÓBER 20. NOVEMBER 17.
DECEMBER 15.
FIGYELEM ! A SÁRGA ZSÁK CSAK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ! AMENNYIBEN EGYÉB
HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK, AZ NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA, ÉS SZANKCIONÁLHATÓ.

Iparűzési adóbevallások nyomtatvány. Tájékoztatjuk a vállalkozásokat, hogy az iparűzési

adóbevallási nyomtatvány nem kerül kiküldésre az érintetteknek. Az honlapunkról letölthető és
számítógéppel kitölthető a következő oldalról: www.csakanydoroszlo.hu/kozseghaza a letölthető
dokumentumok menüpontból. Hivatalunknak ahhoz, hogy mindenkihez megküldjük, közel 3000 oldalt
kellene nyomtatni és postázni. Megértésüket köszönjük.
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI
A mővelıdési ház programjai februárban:
Állandó programjaink:

Varga Rita művelődési ház vezető

BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

 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 csütörtökön 16.00-tól 16.45-ig. A foglakozásokat vezeti
Farkas Béla.
Zumba –szerdán 17.15-tıl 18.15-ig.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban.
Egyéb programok, rendezvények februárban:
7-én iskolai farsang: Délelıtt az alsósoknak, délután a felsısöknek.
8-án Farsangfarki Vígassások! Téltemetı mulatozás a mővelıdési házban és annak udvarán a
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület szervezésében.
15-én este 19 órától Vadász bál a mővelıdési házban. Fellép a csákánydoroszlói NapSzínTársulat.
Farkasné Varga Rita
Bálint Sándor

Civil Szervezet

A böllérverseny helyszíne:
CSÁKÁNYDOROSZLÓI KULTÚRHÁZ UDVARA 2014. 02. 08. Kezdés időpontja: 8 ÓRA.

Rönkhúzás 14 órától a falu utcáin zajlik,
KULTÚRHÁZVASÚT U. BATTHÁNY UJÓZSEF ATTILA U. KÖRMENDI U. 
KULTÚRHÁZ Útvonalon. Megállók: JÓZSEF ATTILA ÉS FELSZABADULÁS UTCA SARKA
Utána esküvő és lakodalom a művelődési házban.
BÖLLÉRVERSENY
KULTÚRHÁZ UDVARÁN

Közben Illyés temetés és táncház.
RÖNKHÚZÁS
CSÁKÁNYDOROSZLÓN

Zene: Víg-a-dalom zenekar

16 ÓRÁTÓL BÁL A KUL TÚRHÁZ BAN

CSÁKÁ N YDORO SZL ÓI CI VI L SZE RVEZE T KÖZH ASZNÚ EGYE SÜL ET
http://ronkhuzas.csakanyicivilek.hu
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FELHÍVÁS!
Gondolkodott már azon, hogy melyek azok az értékek településén, amelyeket
másoknak is szívesen megmutatna? És mik azok a dolgok, amelyeken – ha tehetné – változtatna?
Talán próbált is már tenni valamit? Talán többeket is maga mellé tudott állítani az ügy érdekében?
Sikerrel járt vagy sem…
A közösségért tett újévi fogadalmát most mi is segítünk megvalósítani!
Ezzel a szlogennel indította útjára a Zalai Falvakért Egyesület és a Hegypásztor Kör a települések
fejlesztésére meghirdetett programját Zala és Vas megyében. A program a Spiritusz elnevezést
kapta. Szervezetünk leadta jelentkezését a felhívásra, amelyet pozitív elbírálásban részesítettek. A
program aktív baráti társaságokat, együtt-gondolkodó közösségeket, vagy formalizált (bejegyzett)
civil szervezeteket keres Zala és Vas megye falvaiból, hogy velük együttműködve e települések
fejlődésében nyújtson segítő kezet.
A rövidesen induló Spiritusz program célja megerősíteni a térség falvainak civil szerveződéseit,
kezükbe adni a közösségfejlesztés módszereit, valamint a modern kommunikációs technikák
eszköztárát a helyi ügyek képviseletének érdekében. Ez azt foglalja magában, hogy a program
elvárja egy rövidfilm készítését a település életéről és értékeiről, amihez a technikai és anyagi
feltételeket is a Spiritusz biztosítja. A megállapodás egy csaknem 2,5 éves együttműködést jelent a
programmal.
Ez idő alatt a programban részt vevő közösségeknek lehetősége lesz:
- más települések közösségeivel tapasztalatokat cserélni, egymással megosztani a helyben
felmerülő kérdéseket
- áttekinteni saját működési gyakorlatukat és tanácsokat kérni a továbblépés lehetőségeiről
- közösségfejlesztő szakemberek segítségével felmérni a településen élők igényeit,
érdeklődését, interjúkat készíteni, közösségi beszélgetéseket szervezni
- közreműködésükkel és anyagi támogatással a konkrétan felmerülő közösségi ügyeket
megvalósítani
- tudásukat, ismereteiket bővíteni az audiovizuális technikák körében (filmkészítés, online
nyilvánosság)
- a helyi értékek képes-filmes leltárát elkészíteni
- ezekből és a többi településen összegyűjtött anyagokból vetítéseket szervezni
- szabadegyetemi kurzusokat indítani
- együtt gondolkodni, tervezni és cselekedni a régió jelenlegi legnagyobb civil fejlesztési
programjának résztvevőivel és segítő szakembereivel.
Adó1%
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 adózóból
mindössze 4 él a befizetett adó1%-ának nonprofit szervezetek felé történő felajánlással. Segítse
Ön is felajánlásával a településünkön működő civil szervezet munkáját!
Felajánlását előre is köszönjük!
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
Adószámunk: 18896228-1-18
Bálint László

Kormorán Egyesület

Dériné Tóth Andrea

VÉDŐNŐ

Védőnői munka 2013.évben
A demográfiai adatokkal kezdeném. 2013-ban 10 gyermek született, 4 fiú és 6 lány. Kettő baba
harmadikként, egy hatodikként, három első gyerekként, három másodikként érkezett a családba.
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12 új várandós kismama jelentkezett a védőnői szolgálatnál. 1-3 éves kor közöttiek száma 29 fő, 36 éves gyermeke száma 67 fő. A 2012-es adatokhoz képest, a 0-3 éves korosztályban csökkent a
gyerekek száma. Jelenleg a védőnő által gondozott, 0-6 éves kor közötti gyereket nevelő családok
száma 81. A következő tanévben beiskolázandók száma 24 fő.
A közösségi élet is eseménydús volt. Az év februárjában dr. Jójártné Szilvi óvónéni volt
vendégünk a baba-.mama klubban. A leendő óvodásokat és szüleiket tájékoztatta aktuális
dolgokról az óvodai élettel kapcsolatban, nevelési tanácsokat adott az anyukáknak és persze
megszeretgette a kicsiket. Megtartottuk anyatejes világnapi rendezvényünket, ahol Horváth István
polgármester úr köszöntötte az édesanyákat, majd egy nagyon élvezetes előadást és beszélgetést
vezetett Bedi Józsefné Erzsi néni védőnő az anyatejes táplálás témájában. Érdekes történeteket
mesélt a saját tapasztalatából, és a védőnői munkája alatti esetekről. Sokat nevettünk és persze
tanultunk belőle. Novemberi klub témája a családtervezés volt, Némethné Mészáros Irén védőnő
kolléganőm jött el, és adott át hasznos ismereteket az anyukáknak. Minden programon jól éreztük
magunkat. Folyamatosan működött a vöröskeresztes szakkör az iskolás gyerekeknek.
Elsősegélynyújtási ismereteket, és csecsemőgondozási ismereteket tanulnak nálam a védőnői
tanácsadóban heti egy alkalommal.
Az óvoda és iskola egészségügyi munka is folyt tavaly. Elvégeztem a 2,4.,6.,8.osztály védőnői
szűrését. Az eredményről a szülőket írásos formában tájékoztattam. Megkapták a 7. és 8.
osztályosok az Engerix-B oltásukat, a 6. osztályosok az MMR, és dTap védőoltásokat. Az
óvodában és az iskolában elvégeztem a tisztasági vizsgálatokat. Őszi hónapokban tartottam
előadást 5.osztályban a táplálkozásról, és 6. osztályban a dohányzás témakörben. Nagy örömmel
mentem az óvodába februárban és novemberben. Beszélgettünk az ovisokkal a tisztálkodásról a
fogápolásról és a táplálkozásról. A vöröskeresztes szakkörösökkel csodaszép plakátokat
készítettünk az egészséges életmóddal kapcsolatban. A pedagógusokkal együtt rajz pályázatot
hirdettünk a gyerekek között. Szép számmal érkeztek alkotások, melyekből kiállítást rendezünk. Az
alsó tagozatban nagyszabású egészségnapot tartottunk a művelődési házban. Nagy sikere volt az
ételkóstolónak, szívesen hallgatták előadásomat az egészséges táplálkozásról és a fogápolásról.
Elmondták véleményüket a témában, játékos feladatokban vehettek részt, és sokat nevettünk.
Tartottam nyolc alkalommal babamasszázs foglalkozást is, ahol 9 édesanya vett részt
kisbabájával.
A körzetben folyamatosan végzem az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat. 0-6 éves korig
jönnek hozzám a szülők gyermekeikkel. Itt testtömeget, testmagasságot, mell-fejkörfogatot,
vérnyomást mérek, hallás, látás, és mozgásszervi vizsgálatot végzek. A várandósok védőnői
vizsgálatát is végzem folyamatosan. Az önálló védőnői tanácsadáson 285 fő jelent meg.
Családlátogatásaim száma 406.
A kötelező szerteágazó adminisztráció sok időt elvesz a munkából, de megküzdök vele.
Továbbképzésen Szombathelyen voltam diabetes témakörben, a tinédzserek táplálkozása , és a
védőnői szolgálat jövője témákban. Védőnői csoportfoglalkozásra járok Szombathelyre két
hetente, ahol a munkánkban felmerült nehezebb eseteket dolgozzuk fel, így segítséget nyújtunk
egymásnak. Két alkalommal vettem részt tanfolyamon Budapesten a várandós gondozás, illetve a
méhnyak szűrés témákban. Két alkalommal munkaértekezleten is voltam Körmenden.
Tovább csinosítottam gyermek rajzokkal a tanácsadó folyosóját és öltözőjét.
Nagy megtiszteltetés érte a védőnői hivatást, mert 2013-ban megkapta a Magyar Örökség Díjat.
Több híres magyar ember mellett a Magyar Védőnői Szolgálat is helyet kapott a Magyar Szellem
Láthatatlan Múzeumban. Ezáltal hungarikummá vált, hiszen sehol máshol a világon nincs védőnő.
A 2014-es évben is szeretném az eseményekben dús baba-mama életet fenntartani
Csákánydoroszlón, a kötelező védőnői munkámat pedig továbbra is lelkiismeretesen, gondosan
végezni.
Szeretném megköszönni mindenki segítségét az elmúlt évre is, mely most sem alakult probléma
mentesen. Nagyon örülök, hogy ilyen emberek között dolgozhatom, és ilyen családokat
gondozhatok sok édes gyerekkel és kedves szülővel.
Dériné Tóth Andrea védőnő
SPORTEGYESÜLET-TEKE

Musits József
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EGYÉB tájékoztatás
A Csaba József-kör nevében köszöntöm Önöket a 2014-es évben.
Hálás köszönetemet fejezem ki azoknak, akik a múlt évben bármilyen módon segítették a kör
programjait. A tavalyi év sem múlt el események nélkül. Megemlékeztünk Csaba József
születésének 100. évfordulójáról egy közös ünnepség keretében, halála 30. évfordulóján pedig
mécseseket gyújtottunk sírján. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy dr. Papp Lajos
szívsebész professzor úr elfogadta a kör meghívását. Órákig hallgattuk volna szavait a zsúfolásig
megtelt kultúrházban. Megható volt látni az előadás után az orvos és volt betegek találkozását.
Gazdag élményben lehetett része azoknak, akik eljöttek, sokan vidékről is.
Remélhetőleg ebben az évben is sikerül értékes programokat összeállítani. A Csaba Józsefkörnek továbbra is az a célja, hogy ismereteket, értékeket közvetítsen. Ezt tette eddig is. Ehhez
neves, a témákat ismerő előadókat hívtunk meg. Az elmúlt 10 év során sok érdekes, tanulságos,
néha meglepő, okos, de akár vitatható ismerethez is juthattak az érdeklődő, nyitott emberek. Bár a
mai világunkban a tudás, az okos szó, az előadás egyre kevesebb embernek érték, én bízom
benne, hogy akik eljöttek, és ezután is eljönnek, nem csalódnak.
A tavalyi évben felajánlott 2012-es személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából szervezetünk
51482 forintot kapott, amit nagyon köszönünk. Tisztelettel kérem, ha tehetik, támogassanak
bennünket az idén is!
Adószámunk: 18893940-1-18
mindnyájuknak.

Csaba József-kör

Békés, boldog, szép napokat kívánok
Sipos Éva

Csaba József-kör

Tisztelt csákánydoroszlói Lakosok!
Az elmúlt hónapokban Önökhöz is eljutott a hír, hogy községünkben szeretnénk megalakítani a
kisebbségi önkormányzatot. Ez az elképzelés 2013 januárjában kezdődött, - mikor felkerestek
Budapestről - és folytatódott a nyár folyamán. Felkértek, hogy társaimmal együtt vállaljuk fel a
kisebbség összefogását. Ekkor felkerestem néhány községi képviselő-testületi tagot, hogy mi a
véleménye erről. Meglepetésemre elmondták, hogy jó az ötlet, mivel számos, több különböző
dologban nyílna lehetőség a kisebbség részére. A polgármester úr tájékoztatott, hogy nem
egyszerű egy csoport összefogása – érdekek, ellenérdekek sokasága miatt - de a közösség
érdekében meg lehet kísérelni, mivel ezzel csak nyerhetnek. Ezek után novemberben összehívtam
az érintetteket egy megbeszélésre, ahol kinyilvánították, hogy szeretnének kisebbségi
önkormányzatot alakítani. A megbeszélésen, és a későbbi egyeztetéseken 51 fő jelezte, hogy a
roma kisebbségi önkormányzat létrehozását támogatja, valamint részt kíván venni a munkákban.
Karitatív szervezetekkel vettem fel a kapcsolatot egyéb segítség nyújtása tekintetében. Ebben
Dériné Tóth Andrea védőnő is segítségemre volt, amit ezúton is köszönök. Köszönöm a képviselőtestületnek és a polgármester úrnak, hogy támogatják kezdeményezésünket és segítenek
elképzeléseink megvalósításában, mivel így mi is többet tudunk tenni magunkért és a községért.
Januárban már több mint 50 fő adta le a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba
vétel iránti kérelmét.
Köszönettel:

Horváth Árpád “Kiscsöngős”
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Karácsonyi adománygyűjtés 2013
Örömmel számolhatok be róla, hogy a tavalyi év végén nagy sikerrel zajlott le a karácsony előtti
adománygyűjtés községünkbe.Nagyon sok ember érezte úgy, hogy segíteni szeretne. Az adományozók
száma kb.60 fő volt. Ebbe magánemberek és vállalkozók egyaránt bele tartoznak. Több színtéren folyt az
adományok gyűjtése. Az óvodában és az iskolában az oda járó gyermekek szüleit szólítottuk meg, a védőnői
szolgálaton keresztül a 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családokat, az önkormányzat pedig a falu összes
lakosát. A munkát a polgármester úr, az alpolgármester úr az önkormányzat dolgozói, a védőnő, a
pedagógusok, illetve önkéntesek segítették. Összegyűlt 148 kg liszt, 53 kg cukor,3kg só, 53 db konzerv,
lekvár, tea, 18 liter olaj, 36 zacskó száraz tészta, 17 zacskó rizs, 14 liter tej, 5 kg szaloncukor, 1 láda
mandarin, 33 zacskó édesség, 20 zsák ruha és játék vegyesen. Mindezt 33 család között osztottuk el.
Bízom benne, hogy mindenki elégedett volt. Adományozók azért mert jót tettek másokkal, a rászorulóknak
pedig jó érzés volt, hogy van aki gondol rájuk is.
Dériné Tóth Andrea védőnő
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Al mav ás ár
Tisztelt Vásárlóink! Értesítem Önöket, hogy február 8- án, szombaton, almavásárt rendezünk a
csákánydoroszlói zöldségboltban, a nyitvatartási időben. Elsztár- gála alma 10 kg-ig 120 Ft, 10 kg
felett 100 Ft. Jonagold- navajó- redcif alma 10 kg-ig 180 Ft, 10 kg felett 160 Ft.
Előzetes megrendeléseket is felveszünk. 20 kg feletti megrendeléseket házhoz szállítunk!
Tisztelettel: Bálint László

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

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 kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős:
Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható:
Autós büfében, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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