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Horváth István polgármester

Csákánydoroszló község minden lakójának ezúton kívánok
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET a képviselő-testület nevében is.
Ezen kívül, szeretném megköszönni azoknak a személyeknek, és minden egyesületeknek az idei évben
végzett munkáját, mellyel hozzájárultak a községi programok, rendezvények sikeres lebonyolításához,
valamint külön megköszönöm az önkéntesek munkáját, akik minden árvíznél az önkormányzat és a lakosság
segítségére voltak.
Horváth István
polgármester
Egyéb tájékoztatás:
Novemberben sikeresen hazahoztuk a község VW mikrobuszát, melyet pályázaton nyertünk. A jármű
használati feltételeiről a képviselő-testület december 1-i ülésén döntött. A részletekről hamarosan
tájékoztatni fogjuk az egyesületeinket egy közös megbeszélés keretében. Ezen kívül tervezzük hetente 1
esetleg 2 alkalommal a busz indítását Körmendre, hogy azon nyugdíjasok, akiknek közlekedési nehézségeik
vannak, elutazhassanak egészségügyi problémáikkal kapcsolatos ügyeik intézésére.
Decemberben képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatást tartunk a művelődési házban, vagy az
idén felújított volt napközi, vagy régi iskola néven ismert épületben. Mindenki másképpen nevezi, ezért talán
a jövőben KÖZÖSSÉGI házként kellene említeni. A helyszín és időpont pontos ismeretében a meghívókat a
hirdetőtábláinkon el fogjuk helyezni.
Elindult a község új rendezési tervének a készítése. Ez hosszú folyamat lesz, ami többszöri egyeztetéseket
kíván a szakhatóságokkal, valamint a lakosság véleményét is ki fogjuk kérni. Ezért legalább 2 alkalommal
lakossági fórumot kívánunk tartani, ahol a terv készítőinek kérdéseket lehet feltenni, valamint javaslatokat
tenni. A lakossági fórumok időpontjáról tájékoztatni fogjuk Önöket. Az első ilyen egyeztetés leghamarabb
januárban, esetleg februárban kerül megtartásra.
2014. november 15-én tartottuk az idősek napját.
Ez volt az első önkormányzat által szervezett
rendezvény a felújított Közösségi házban.
Reméljük, hogy nyugdíjasaink jól
magukat ezen a szombati délutánon.

érezték

Köszönjük a Vegyeskarnak, a Színjátszóknak és a
Maximum zenekarnak a szereplését, mellyel
hangulatosabbá tették a napot. Ezen kívül
köszönjük azok segítségét, akik berendezték az
épületet, valamint gondoskodtak ételről és italról.
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai decemberben:
KARÁCSONY HAVA – TÉLELİ - ÁLOM 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 – szerdán 16 órakor. A foglakozásokat vezeti:
Farkas Béla.
Egyéb programok, rendezvények decemberben:
 4-én „iskolaszínház”. A három kívánság címő
mesét adja elı a NapSzínTársulat a
csákánydoroszlói másodikosoknak.
 5-én 9 órakor a Boglya együttes tart
hangszeres bemutatót az alsósoknak a
mővelıdési házban.
 5-én 10.30-kor a csákánydoroszlói bábcsoport
adja elı Móra Ferenc: Sündisznócska lovagol
és A nagyhatalmú sündisznócska címő meséjét
az óvodásoknak a nagyteremben.
 5-én 14 órától Mikulás diszkó a felsıs gyerekeknek a kultúrházban.
 5-én érkezik a nagyszakállú Télapó a mővelıdési ház udvarára. A program18 órakor
kezdıdik.
 6-án 14 órakor a kemestaródfai Idısek napján szerepel a vegyes kar és a
NapSzínTársulat.
 10-én a zeneiskolások karácsonyi koncertje kezdıdik 17 órakor a mővelıdési
házban.
 13-án karácsonyi zsibi és turkáló a közösségi házban. 14-tıl 18 óráig. Jó minıségő
használt ruhák, kiegészítık, egyéb használati tárgyak 100-200 Ft-os áron
kaphatók. A bevételt a közösségi ház berendezésére fordítjuk!
 16-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Indulás 17.30-kor a megszokott
sorrendben és módon, A kölyök címő musicalt nézzük meg.
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17-én karácsonyi koncert a templomban. A program 17 órakor kezdıdik.
18-án 17 órakor kezdıdik az óvodások karácsonyvárása a templomban.
28-án civiles kirándulás, utána óévbúcsúztató a mővelıdési házban.
29-én a nyugdíjas klub tartja óévbúcsúztatóját a mővelıdési házban. A rendezvény
14 órakor kezdıdik.

Köszönet!
Szeretnénk megköszönni Köbli Ferencnének (Gitta néninek) és Bakó Krisztiánnak a felajánlott
karácsonyfákat, amelyeket a kultúrház elıtt, illetve az udvaron díszítünk fel, ünnepi
hangulatot varázsolva a mővelıdési ház köré.
Köszönet Bolla László asztalosnak, és Mosolits Csabának a közösségi házba villám gyorsan
elkészített és beszerelt mosogatóért. Köszönjük a gyors és szakszerő munkát!
A december 13-ra tervezett karácsonyi zsibire várunk felajánlásokat, jó minıségő használt
ruhákat, ajándéktárgyakat és mindent, amit egy karácsonyi vásárban érdemes keresni! A
bevételt a közösségi ház berendezésére fordítjuk majd. A felajánlásokat a mővelıdési házban
lehet leadni. Köszönjük, ha támogatja törekvéseinket!
Békés karácsonyt és boldog új esztendıt kívánok!
Farkasné Varga Rita
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
A kis betlehemes csoport idén is elindul, hogy hirdesse Jézus születését. Aki
szeretné, hogy családjához, otthonába mindenképpen eljussunk, az jelezze felénk
kívánságát. Telefonon a 06/70-6210198-as számon vagy személyesen Farkas Bélánál.
Farkas Béla

Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4. honlap:www.kormorankenu.hu

Köszönjük minden tagtársunk, támogatónk idei évi tevékenységét, részvételét
programjainkon és mindennemű támogatásukat!
A Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület békés, boldog karácsonyt és aktív,
élményteli 2015-ös évet kíván mindenkinek!
Bálint László elnök
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Dériné Tóth Andrea, Mesics Éva

VÉDŐNŐ
SPORTEGYESÜLET

Dénes Miklós

TEKE

Musits József

EGYÉB tájékoztatás

Tájékoztatás a rendőrségi körzeti megbízottak elérhetőségéről
A lakosság körében már jól ismert körzeti megbízottjaink elérhetőségét kívánjuk közzétenni, mivel
számtalan esetben kérik a segítségüket a község lakói.
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma: 0620 96 40 716
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma: 0620 40 46 797
Fogadóórát tartanak községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában a következő
időpontban: 10.00-11.00-ig, minden hónap második keddjén. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámokon pedig 0-24 órában elérhetők
sürgős esetekben.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csákánydoroszló településen 2014. november 17től a
Szociális Szolgáltató és Információs Központ látja el a családsegítő-, valamint a gyermekjóléti
szolgáltatást.
Családsegítő Szolgálat:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A Családsegítő
Szolgálatok feladatait a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet szabályozza. A családsegítés általános és sajátos segítő szolgáltatás keretében szociális vagy
mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára
nyújtott segítés. Egyéni eset és konfliktuskezeléssel feltárják a családi feszültségek okait, segítenek azok
megoldásában. Segítenek a családok számára a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, a hozzájuk
fordulók kérelmeinek, hivatalos leveleinek megírásában, nyomtatványaik kitöltésében. Családgondozások és
fogadóórák alkalmával személyes beszélgetések során rávilágítanak a problémákra, majd a mielőbbi
megoldáshoz nyújtanak segítséget. A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási
problémákkal küzdő személyek részére tanácsadást nyújt. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, továbbá együttműködik a város, falu egészségügyi,
oktatási, foglalkoztatási szolgáltatóival. A Szolgálat továbbá közreműködik a hajléktalan vagy magára
maradt ellátottak szociális otthoni elhelyezésében, a gyámhivatalok számára környezettanulmányt készít és
közreműködik a gondnokság alá helyezésnél is. A Családsegítő Szolgálatnál a családsegítés igénybe vétele
önkéntes és mint alapszolgáltatás térítésmentes.
Gyermekjóléti Szolgálat:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális szociális szolgáltatás, mely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja:

a gyermek testi és lelki egészségének,

családban történő nevelkedésének elősegítését,

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

tájékoztatás a jogokról, támogatásokról, ezekhez való hozzájutás lehetőségeiről,

tanácsadás, ezekhez való hozzájutás szervezése,
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válsághelyzetben lévő várandós anya segítése, támogatása, tanácsokkal való ellátása,

szabadidős programok szervezése

hivatalos ügyek intézésének segítése
Feladat a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

észlelő és jelzőrendszer működtetése, együttműködés szervezése

előidéző okok feltárása, megoldására javaslattétel készítése

tájékoztatás az inkubátorokról, illetve a gyermekek elhelyezésének lehetőségéről (örökbefogadás)
Feladat a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

családgondozással elősegíteni a problémák rendezését, működési zavarok ellensúlyozását,

családi konfliktusok megoldásának elősegítése,

kezdeményezni: egyéb szolgáltatások igénybe vételét, a gyermek védelembe vételét, ideiglenes
hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

javaslattétel: a gyermek védelembe vételére, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
családjából történő kiemelésére
Feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében:

családgondozás biztosítása a gyermeknevelési körülmények megteremtéséhez, javításához, szülő és
gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

utógondozás biztosítása a gyermek családja történő visszailleszkedéséhez
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenységi körén túl:

folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek helyzetét,

meghallgatja a panaszokat, megteszi a szükséges intézkedéseket,

gondozási- nevelési tervet készít a védelembe vett gyermekek esetében

segíti az oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,

felkérésére környezettanulmányt készít,

kezdeményezheti új ellátások bevezetését.
A településen a fogadóórák ideje: hétfő: 830-1100, szerda: 830-1100
Helye: Anya- és Gyermekvédelmi Központ, Védőnői Szolgálat, Vasút u. 33.
Tel.: 94/442-427 Egészségház Csákánydoroszló (védőnői szolgálat)
94/594-115 (Szociális Szolgáltató és Információs Központ, Körmend)
Családi napközi információk

Januártól létszámbővítés a Kockás Liliom Családi Napköziben!
Januártól tervezetten 7 kisgyermek ellátását vállalná a Csákánydoroszlói Családi Napközi, a
gyermekek ellátását megosztottan Staritzbüchler Bernadett és Bakóné Vykyca látná el Mártonné
Gaál Gyöngyi szakalkalmazott segítségével és szükség esetén 1 fő kisegítő alkalmazottal.
Várjuk az 1-5 év közötti gyermekek jelentkezését elérhetőségeinken:
Bakóné Vykyca – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com
Továbbra is várjuk a gyerekeket októberben meghirdetett szolgáltatásainkkal is:
Munkatársaink - Bakóné dr. Czitanovics Viktória, Startitzbüchler Bernadett és Mártonné Gaál
Gyöngyi – szabad beosztásuk alapján
- szerdai napokon elkísérik ovis tornára a jelentkező gyermekeket
- egyéni egyeztetés alapján – azért, hogy a gyermekek kipihent, élményekkel rendelkező szülőkkel
élhessenek – akár esti programok idejére is vállalnak időszakos gyermekfelügyeletet
- a havonta megszervezett egyszeri nyílt foglalkozás helyett decemberben a téli szünet idején
rugalmas időbeosztással biztosítunk lehetőséget családi napközink megismerésére.
Igények jelzése, egyeztetés 2014.december 14-ig! Bakóné Vykyca: 06-70/459-0508;
csdcsana@gmail.com
Minden gyermeket szeretettel várunk :)
Kockás Liliom Családi Napközi – ahol jó gyereknek lenni :)
A Kockás Liliom Családi Napközi mindenkinek kíván békés, meghitt karácsonyt és nagyon
boldog új évet!
Takács Andrea Mária ügyvezető

Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”
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HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Házi tojás kapható Csákánydoroszló Körmendi u. 19. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Szeifert Istvánné
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánnak a község lakóinak, a Kertészek Boltja dolgozói.
Az üzletben még kaphatók adventi koszorúkhoz gyertyák és egyéb kiegészítők.
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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