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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Tájékoztatás az önkormányzati munkáról, testületi ülésről.
A képviselőtestület február elején ülésezett idén először. Nyílt ülésen 4, zárt ülésen 11 határozatot
hozott.
A napirendek között szerepelt egy együttműködési megállapodás megkötése a Vas Megyei
Temetkezési KFT-vel. Ebben a megállapodásban a következők szerepelnek: köztemetések
kedvező díja, a ravatalozó használata, valamint új halott hűtő beállítása a temetkezési vállalat
költségein.
A volt TSZ-major területén levő egyik helyrajzi számra – még a községi tanács által kért bejegyzés törléséről döntött a testület.
Határozat született arról, hogy a község rendezési tervét felül kell vizsgálni és az aktuális
jogszabályoknak megfelelően módosítani, ahol fokozottan ügyelni kell a lakosság érdekeinek szem
előtt tartására.
A képviselő-testület kezességet vállalt hitelfelvételhez, mely a Civil szervezet folyamatban levő
felújítási munkáihoz kell a volt „napközi” épület belső felújításához kapcsolódóan.
A különfélék között napirenden volt, hogy közterületeinken több helyen térfigyelő kamerát kellene
felállítani, amire ajánlatokat kell kérni.
Legfontosabbnak tartom, hogy a képviselő-testület rendeletben elfogadta a község 2014 évi
költségvetését.
Ezen kívül ülésezett a Csaba József ÁMK-t fenntartó Társulási Tanácsunk is, ahol egyhangúan
elfogadásra került az ÁMK 2014 évi költségvetése.
Két alkalommal védekeztünk az árvíz ellen. Mindenki segítségét köszönöm.
Benyújtott pályázatok:
Korábban már írtuk, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy mikrobusz beszerzésére,
amit az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) teljes mértékben támogatna a nettó
összeg tekintetében, így a községnek csak az AFA-t kell megfizetni. Hivatalos értesítést kaptunk,
hogy nettó 10 millió Ft értékben közbeszerzési eljárás keretében indíthatjuk a beszerzést, így pár
hónapon belül rendelkezhetünk egy mikrobusszal.
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A „napközi” épületének külső felújítására benyújtott pályázat elbírálása is megtörtént. Sajnos nem
nyert támogatást a Kormorán egyesület. Ez az a konstrukció, amiről már novemberi és decemberi
újságunkban is írtunk, hogy a Kormorán Kenu Egyesület nevében került benyújtásra, mivel a
községnek így kedvezőbb lenne. Természetesen az ezzel kapcsolatos tennivalókat az
önkormányzat intézte volna.
A „napközi” volt kisiskola felújításával kapcsolatosan szeretnék néhány információt
közzétenni a tisztánlátás kedvéért.
A VAS NÉPÉBEN február 14-én megjelent cikk szerint a Civil szervezet végzi a 44 millió Ft-os
beruházást az épületen, úgy mint korábban a Művelődési Házat, ami nem éppen így helytálló.
Nem az újságíró hibája, hogy nem a valóságot írták, mivel csak azt írta az újság, amit Bálint
Sándor elmondott.
A valóság és a tények a következők:
A Civil szervezet pályázatot nyújtott be az épület belső felújítására, közösségi tér kialakítására és
14 millió Ft-os támogatást nyert el.
A képviselő-testület támogatta a kezdeményezést és biztosított visszatérítendő támogatást a
költségek finanszírozásához, valamint a felveendő hitelhez kezességet vállalt. Köztudott, hogy az
elvégzett munkát előbb ki kell fizetni, és a támogatást utólag lehet leigényelni, ha pontos az
elszámolás.
Az épület külső felújítására a Kormorán Kenu Egyesület pályázott, aminek az értéke 30 millió Ft,
( így jön ki az újságban szereplő 44 millió) és nyertesség esetén az egész munka és elszámolás
levezénylését az önkormányzatnak kell végezni, de sajnos mint február végén kiderült, nem nyert
a pályázat.
Ez a külső felújítás ugyanúgy történt volna, mint ahogy a Művelődési Ház felújítása, ahol a külső
munkákra volt pályázati lehetőség a Civil szervezet nevében, de a munka az önkormányzaté volt.
A művelődési ház belső felújítása pedig teljes egészében a község költségvetéséből, az
önkormányzat (hivatal) szervezésében valósult meg.
A Művelődési Ház felújításával kapcsolatosan a számítógépemen 139 dokumentum található, mely
a pályázat benyújtásáról, a kivitelezésről és az MVH felé történő elszámolásokról szól. Az
egyesület nekem adott meghatalmazásával pedig én jártam el az MVH-nál egyeztetésekre és
rendszeresen részt vettem a helyszíni ellenőrzéseken, ahol az egyesületet Farkasné Varga Rita
képviselte, mint aláírásra jogosult.
Tisztelt lakosság, úgy gondolom, hogy a tények megismeréséhez szükséges volt ezeket leírnom.

CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

ALSÓS LAMBÉRIÁZÁS
Jelentős fejlesztés történt az alsó tagozatos épületünkben a tél folyamán, ugyanis a folyosók és a
lépcsőház is szép lucfenyő-burkolatot kapott. Így, az amúgy is szépen felújított épületünk még
szebb, takarosabb lett.
Történt ugyanis, hogy az alsó tagozatos munkaközösségünk „Tökfesztivált” szervezett az ősz
folyamán abból a célból, hogy az épület belső szépítésének a fedezetét megteremtse. A
rendezvény kiválóan sikerült, elég szép összeg kerekedett.
Az egész azonban nem valósult volna meg, ha nincsenek lelkes, idejüket és erejüket feláldozó
szülők, segítők.
A szükséges anyagok felmérését Németh Gábor ács és munkatársai végezték, a futóléceket Siklér
Tamás felajánlásának köszönhetjük, ők szállították le a lambéria-mennyiséget és takaróléceket is
beszerzési áron.
Ezután jött a burkolat felszerelése, amit egy héten keresztül Gábor és munkatársai készítettek el.
A takarólécek megvásárlására a keretből már nem futotta, ahhoz a szülői munkaközösség segítő
szándékára volt szükség. Viszont, ha már sikerült az anyagot, a munkát megszervezni,
valahogyan le is kellene festeni, hiszen ilyen nagy felületre a lakk mennyisége sem kevés. Ebben a
Körmendi Tankerület, - mint ingyenes vagyonhasználó - volt a segítségünkre.
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Hála az összefogásnak és a résztvevők egységes akaratának a fejlesztés minden probléma nélkül
megvalósult.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki önzetlen segítségükért Németh Gábornak, Siklér Tamásnak, a
szülői munkaközösségnek, a tankerületnek és az alsós munkaközösségnek.
ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
A nyári vakáció idején, július 20-át követő hétre, július 27-ig, meghívást kaptunk barátainktól
Székelyföldre az erdővidéki Nagyajtára.
A kitüntetett vendégszeretet mellett még az alábbi látnivalókban lesz részük a hozzánk csatlakozó
barátainknak. Biztosan ellátogatunk Aradra, a Gyilkos-tóhoz, a Békás-szoroshoz, a Csíksomlyói
templomhoz, talán Székelyudvarhelyre, Brassóba, Segesvárra, Farkaslakára, Korondra, Szovátára
és hazafelé megállunk Kolozsváron.
Természetesen a program nem végleges, kisebb változtatások a pillanatnyi igények függvényében
változhatnak.
Várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének velünk tartani és érdeklődnek a Keleti-végek
magyarlakta települései iránt. Idősebb tanítványok maguk is velünk tarthatnak az útra.
Érdeklődni Kozó József igazgatónál lehet az iskola telefonszámán.
Kozó József
igazgató
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai márciusban:
BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELİ - KIKELET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 15.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tıl 21.00-ig.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési házban,
bábosok próbálnak szerdán 14.00-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
torna – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig Varga Gáborné vezetésével.
gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak 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 márciusban:
1-jén Óvodai SZM bál 19 órától a mővelıdési házban.
3-án 14 órakor a bábos csoport farsangi fellépése a helyi szociális otthonban.
3-án 17 órakor a helyi roma kisebbség tart győlést a mővelıdési ház nagytermében.
7-én 18 órakor a Kormorán Kenu Egyesület tart győlést a mővelıdési ház kistermében.
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8-án A Spiritusz program keretében a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával kerül
megrendezésre az elsı „faluünnep” a programhoz kiválasztott 18 település részvételével. A helyszín
Zalaszentgyörgy. Csákánydoroszlót és az itt folyó közösségi életet a helyi civil szervezet mutatja be, a
rendezvényen fellép a csákánydoroszlói néptánc csoport, és a helyi szociális otthon bemutatja
kézmőves termékeit.
14-én megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. 18.30-kor ünnepi mősor a
mővelıdési házban. Beszédet mond Bebes István Országgyőlési Képviselı.
18-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. A muzsika hangja címő zenés darabot nézzük meg.
Indulás busszal a szokásos módon és idıpontban.
21-én a nyugdíjas klub tartja győlését a mővelıdési ház nagytermében. A rendezvény 16 órakor
kezdıdik.
28-án NapSzínTársulat: „Mesél a dzsungel” címmel zenés-táncos játszódás két felvonásban a Dzsungel
könyve címő musical alapján. Az elıadás 10 órakor kezdıdik a mővelıdési házban.
29-én 18 órakor a NapSzínTársulat elıadásában : „Mesél a dzsungel” címmel zenés-táncos játszódás
két felvonásban a Dzsungel könyve címő musical alapján.
A múltkori számból sajnos kimaradt egy köszönetnyilvánítás, amit most pótolok. Tisztelettel köszönjük
Nagy László vállalkozónak a nyugdíjas klub évzáró rendezvényére adott nagylelkő támogatását.
Köszönöm minden kedves nyugdíjas klubtag nevében!
Farkasné Varga Rita
Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László
Dériné Tóth Andrea

VÉDŐNŐ

Mozgásfejlődés üteme csecsemőkorban
Mindig aktuális kérdés a védőnői hivatás mindennapjaiban a gyermek mozgásfejlődése. A szülők is
megfigyelik és központi kérdésként kezelik, hogy csecsemőjük korának megfelelően fejlődik-e. Szerencse
vagy szerencsétlenség, ki-ki döntse el, de az internet, újságok, könyvek világában sok mindent kiolvashatnak
a szülők. Ezeket a dolgokat jó lenne szelektálni. Sok szakembernek is más, más a véleménye, megítélése a
mozgásfejlődéssel kapcsolatban.
Egy gyermek fejlődését komplexen kell megítélni. Az előzmények megismerése a legelső feladat. Hogy
született, milyen volt a várandósság időszaka. Érhette-e valami a babát, ami miatt késhet a fejlődése. Aztán a
családi genetikai tényezőket is figyelembe kell venni. A mozgás, értelmi, érzelmi fejlődés ütemét is
számításba kell venni. Külön, külön nem vizsgálható, mert összefügg mindhárom. Ha gyermek oxigén hiányt
élt át az anyaméhben, vagy szülés közben, akkor az idegrendszere károsodhat. A magzat méhen belüli
elhelyezkedése: farfekvés, haránt fekvés. Ha a családban valamelyik gyerek szintén későn állt fel, vagy nem
mászott. Ha értelmi képességeiben elmarad kortársaihoz képest, akkor a mozgás fejlődése is késhet. Egyéb
külső hatások is befolyásolják, például a testsúlya a babának, az ingerszegény környezet, gyermek
elhanyagolás.
Forduljon gyermekekkel foglakozó gyógytornászhoz:
- ha 3 hónaposan nem tartja helyesen fejét, hason fekve repülőzik(kezét lábát felemeli), nem tolja talpát, ha
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szilárd talajhoz érintik, fejét sokat feszíti hátra fele, aszimmetrikusan tartja végtagjait.
- ha 6-7 hónaposan ha nem fordul hasról hátára és vissza, ha nem ül támasztékkal, ha nem képes saját
testsúlyát megtartani lábaival, nem nyúl tárgyakért hason fekve.
-ha 9 hónapos koráig nem kúszik, nem áll négykézlábra, nem ül, kúszás közben egyik lábát húzza
(féloldalas kúszás)
-ha 12 hónapos koráig nem áll fel kapaszkodva.
Nem az a gond, ha a csecsemő 2-3 hónappal később kezd el valamilyen mozgásformát, hanem az, hogy
mivel ezeket nem végzi, nem ad bizonyos ingereket az idegrendszer fejlődésének, tehát más képességei sem
fejlődnek megfelelően. Például az írás, olvasás képessége. Ha ez nem megy a gyermeknek, ezt is
szenzomotoros tornával fejlesztik. Ilyen a hintáztatás, a nagy labdán forgatás, rugóztatás le-fel, oldalra,
lepedőbe hintáztatás, pörgetés, forgatás körbe. Számos módszer, fejlesztő gyakorlat létezik. Meg kell találni
a gyermek számára a legmegfelelőbbet. Ezt a fejlesztő központokban szakemberek el tudják dönteni.
Azt gondolom, inkább vigyék el a szülők szakemberhez, ha felmerül a gyanú bármilyen elmaradásra is, aztán
maximum azt a választ kapják, hogy a probléma nem is olyan veszélyes, vagy ellenkezőleg, fontos lenne a
babának a fejlesztés. Nem vagyok híve a „majd meglátjuk”, majd „behozza” az elmaradást álláspontnak,
mert számos esetben bebizonyosodott, hogy minél korábban kezdik el a fejlesztést annál jobb eredményt
érnek el. Nem hiába van egy normál üteme a gyermekek értelmi és mozgás fejlődésének. A lépcsőfokokat
végig kell járni. Ha kimarad valami, akkor van esély a későbbiekben valami fajta eltérő fejlődésre,
képességek hiányára. Biztosan hallottak róla, hogy minden járásban 2014. januártól felállították a fejlesztő
központokat, ahol a gyerekek komplex fejlesztése lesz elérhető: beleértve a logopédust, Dévény
gyógytornászt, konduktív terápiát, gyógypedagógust, pszichológust, egyéb mozgásterápiákat. Körmenden a
/régi nevén nevelési tanácsadóban/ a Bartóki óvoda mellett működik tovább ez a központ. Oda lehet fordulni
segítségért. Mindenkinek erről tájékoztatást a védőnők, az óvónők és tanítók tudnak adni.

Dériné Tóth Andrea védőnő
Musits József

SPORTEGYESÜLET-TEKE

EGYÉB tájékoztatás
TORNATEREMÉRT ALAPÍTVÁNY
Kérjük, hogy jövedelemadójuk felajánlható 1%-át küldjék az Alapítványunk számlaszámára.
A 2013-ban elkönyvelt összegek a következők:
1 %-os felajánlott összeg: 254.276.- Ft
Folyószámla kamata:
747.895.- Ft

2014. január 1-jén a számlánkon található
pénzösszeg összesen: 14.880.026.- forint.
Tornateremért Alapítvány
18880931-1-18
Felajánlásukat ezúton is tisztelettel megköszönjük!
Varga Gáborné
Alapítvány elnöke

Kozó József
igazgató
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HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

MEGNYITOTTAM!
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt távol-keleti
léleknyugtató zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek, ami a léleké, testnek, ami
a testé!
Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 5.
(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES
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

3, 2, 1, sötét ülőgarnitúra megkímélt állapotban, 10.000,- Ft-ért eladó. Tel.: (94) 442-147
"SALGÓ tűzhely, Villanytűzhely nagyon jó állapotban eladók. Ugyanott használt konyha ás
szobabútorok stb. eladók. Ár: megegyezés szerint.
Érdeklődni: 94/442-223-as telefonon lehet. Megtekinthető: Telek u. 57 szám alatt."
Kiskertek szántását, boronálását vállalom. Neslanovic János Tel.: 0630/684-7508
Régi háztetők javítását, habarcsolását, palajavítását, csatorna tisztítását, kémények vakolását vállalom.
Neslanovic János tetőfedő Tel.: 0630 / 684-7508
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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