ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kéri János: Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Tornatermünk látványterve

A fénykép az
engedélyezési
dokumentációból
került
bemásolásra,
nem a hivatalban
szerkesztettük!
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Évtizedek óta ilyen épületre vágyott községünk.
Korábban már írunk arról, hogy a kormány döntése értelmében, községünkben kiemelt
beruházásként a Nemzeti Sportközpontok, mint beruházó megépítteti a tornatermet.
2017-ben elkészültek az engedélyezési tervek, melynek ismeretében elindult a
közbeszerzési eljárás.
A közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására megtörtént.
A rajzon a tornaterem
látható sötét színnel, a
világosabbak a meglévő
épületek. A munkák
megkezdése
előtt
számos akadályt kell
elhárítani,
ami
az
építkezés helyszínére
vonatkozik.
A tornaterem helye alatt
a földben nem lehetnek
csövek és vezetékek,
amik az építkezést
akadályozzák. A építési
terület mellett levő fákat
az önkormányzat még
januárban kivágatta és
a fák kituskózása is
folyamatban van. Itt
kerül majd lefektetésre az épületet kiszolgáló víz és csatornarendszer. Az iskola jelenlegi
áramellátása is az építendő tornaterem alatt található, amit szintén más irányba kell
vezetni. Ezt a munkát az önkormányzat már megkezdte, de várhatóan több dolgot az
építkezéssel együtt kell megvalósítani, mivel az áramellátás egy vezetékre lesz fűzve az
iskola, tornaterem esetében.
Az építkezés megkezdésének várható időpontja 2018. május.
A tornaterem átadásának tervezett időpontja 2019. január.
Az építkezést meg fogja előzni az alapkőletétel, mely áprilisra van tervezve. Pontos dátum
még nem ismert, mivel azt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő Úr időbeosztásához
fogjuk igazítani.

Önkormányzati hírek:
2018. február 12-én ülésezett Képviselő-testületünk. Egyöntetűen elfogadták a 2017.évi
költségvetés módosítását és a 2018. évi költségvetést. A napirendi pontok között
szerepelt a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, a kerékpárutak kezelőjének
kijelölése, a településfejlesztési koncepció elfogadása, általános iskolai körzetek
jóváhagyása,
a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása és az
alpolgármester beszámolója a tavalyi évben végzett munkájáról.
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Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30. NM rendelet 34.§ a) bekezdés alapján a szülő vagy törvényes képviselő április 15-éig
jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
Ehhez szükséges nyomtatvány a hivatalban kapható, de letölthető honlapunkról is a hírek
menüpontból.
Jelentkezés helye: Csákánydoroszló Község Önkormányzata
9919 Csákánydoroszló, Fő u. 39.
Horváth István
polgármester

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2018. március 27. ( a következő negyedévi időpontok következő számunkban)

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. JANUÁR
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:

Kalmár Gábor és Nyers Andrea fia Sándor
Balogh Renáta fia Balogh Levente
Kolosits Tibor (Vasút u) Sütő József (József A. u.)
Besztercei József (szoc. otthon)
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Fogászat
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. március 1-tól a csákánydoroszlói telephelyen működő
fogászati alapellátás egészségügyi szolgáltatója Csákánydoroszló Község Önkormányzata lesz.
Helyettesítési feladatokat 2018. augusztus 31-ig Dr. Somogyi Richárd fogszakorvos fogja ellátni az
alábbi rendelési időben:

Hétfő: 7.30-10.00 h
Kedd: 14.30-19.00 h
Csütörtök: 7.00-11.00 h
Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

márciusban:

BÖJTMÁS HAVA – TAVASZELİ – KIKELET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok: kicsik próbálnak : csütörtökön 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési
házban.
felnıttek: szerdán vagy csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotóház” gyerekeknek: kedden 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési házban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a mővelıdési
házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Jóga: csütörtökön 16.30-tól 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 kötélugrók: kedden délután 16.30-tól edzenek a mővelıdési házban. A foglalkozást
Gombos Boglárka vezeti.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében. A fogadóóra idıpontjában változás várható, érdemes
érdeklıdni!
Egyéb programok, rendezvények márciusban:
•
•
•
•
•

3-án családi rendezvény a kultúrházban
10-én a csákánydoroszlói NapSzínTársulat estje a mővelıdési házban. A program 18
órakor kezdıdik.
11-én rendezvény a közösségi házban.
13-án Ringató babáknak és mamáknak 9.30-kor a kultúrházban.
14-én 17 óra 30-kor kezdıdik az ünnepi megemlékezés a mővelıdési házban.
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19-én a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület tartja éves közgyőlését
a közösségi házban 18 órakor.
20-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Arthur Miller: Az ügynök halála címő
drámát nézzük meg
27-én Ringató babáknak és mamáknak 9.30-kor a kultúrházban.
29-én bérletes színházlátogatás a szombathelyi Weöres Sándor színházba. A
Sztárcsinálók címő zenés darabot nézzük meg.
NapSzín Társulat

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves
családját a csákánydoroszlói mővelıdési házba a
NapSzínTársulat színjátszóestjére.
- A komaasszony – falusi történet
- Rejtı Jenı: Apósom a vezér – bohózat
- A hivatalban – kabaré jelenet
- Tánc - kicsik
Idıpont: 2018. március 10. 18.00 óra
Helyszín: Mővelıdési ház

Emlékezzünk együtt az 18481848-4949-es forradalom és szabadságharc hıseire,
áldozataira!
 17 órakor koszorúzás az árvízi emlékmőnél.
 17.1517.15-kor koszorúzás a templomkertben.
 17.3017.30-kor ünnepi mősor a mővelıdési házban.
Ünnepi köszöntıt mond Gombásné Nardai Ibolya a Körmendi Járási Hivatal
Hivatal
vezetıje.
Szeretettel várjuk!
Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Csaba József ÁMK
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Védőnői hírek
MIÉRT FONTOSAK A MESÉK A GYERMEK ÉLETÉBEN?
Minden esti program hasonlóan zajlik a családok életében. Vacsora, fürdés, fogmosás, esti mese
és hosszabb, rövidebb idő elteltével elalszik a gyermek. Nagyon sok szülő számára egyértelmű, de
vannak olyanok, akik nem érzik fontosnak, hogy meséljenek gyermekeiknek.
A mesélést, a mesekönyvvel való ismerkedést már közel 1 éves korban ellehet kezdeni.
Nézegessen a szülő a gyermekével képeskönyvet, mondja el, mi van a képen, aztán később rövid
szöveg is lehet a képek alatt. Könyv nélkül napközben ( utazás, közös főzés ,játék stb.)
mondókákat, dalokat énekeljenek a kicsiknek.
A mesékben lévő csodás dolgok megfelelnek a kisgyermekek világképének. Ezek a csodás dolgok
ráébresztik Őket a realitásra. Nem kell attól félni, hogy a gyermek a sok mese hallatán egy
álomvilágban fog élni Ezek a csodás elemek (sárkány, boszorkány, átváltozások, különös tárgyak
stb. ) a gyermek számára felfogható szimbólumok.
A mesék fejlesztik a gyermek szókincsét. Művészetileg is jótékonyak a zene és a tánc mellett.
Nyelvi ritmusuk, dallamuk miatt a mesehallgatás az olvasás előiskolája is.
A gyermeknek nagyon fontos a mesélővel létrejött személyes kapcsolat. Érzelmi biztonságot
ad nekik, megnyugszanak, főleg ha a mesélő egy általuk szeretett személy. Ebben a nyugodt
légkörben oldódnak fel a szorongások, indulatok, vágyak, feszültségek.
A mesék tehát a gyermek lelki életét is egyensúlyban tartják.
Milyenek a jó mesék?
A legjobbak a tündérmesék, a népmesék (Benedek Elek, Grimm testvérek, Andersen mesék,
népi mondák, regék stb.) Ezek a csodás elemekkel, varázslatokkal átszőtt mesék arról szólnak,
hogy az élet ajándék és vállalkozás egyszerre. A születés csoda, de az önálló létet ki kell vívni,
szerencsét próbálni. A mesei cél életcél. A főhős megtalálja holtáig hű társát, az igazságot
győzelemre viszi, életfeltételeit biztosítja. ”-A szegény legény bátorságáért, becsületéért megkapta
a fele királyságot, a király lányának kezét, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.” Az adott szót
meg kell tartani, a vándorlót befogadni, az éhezőt vendégül látni,. A természetet védeni, ápolni kell.
Segítséget csak az várhat, aki önzetlenül segít. A küzdelmet szemtől szembe vívják. A gyengék,
kicsik, öregek védelmet élveznek A gyermek meseátélése, mese értelmezése során mindezek
az értékek beépülnek az érzelmeikbe és a szabálytudatukba.
A mesék erkölcsi nevelőereje nem a tanulság levonásában rejlik. A tanulságos, vagy okító
történetek többnyire nem célra vezetők. De ha az erkölcsi példa szimbólikusan jelenik meg ( pl: a
szegények, elesettek segítése abban nyilvánul meg, hogy a legkisebb legény kenyeret ad a
békának, Piroska élelmet visz a mamájának, a gyermek számára nem riasztó, hanem példaértékű.
A jó mese optimista jövőt ábrázol mivel a népmesék pozitív konklúzióval záródnak. Ez a
gyermeknek belső tartást, és a jó utáni vágyakozás érzését adja meg.
A jó mese személyes és kozmikus. Amit mesélünk, az mindig konkrét és érzéki, de térben és
időben hatalmasan kitágított. Ezért kezdődik így a mese, hogy „ Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy …”
Az igazi mese válaszokat ad a lét alapkérdéseire ( Ki vagyok én? Honnan kerültem ide? Mi lesz
velem, ha elszakadok a szüleimtől? ) A mesék erre próbálnak meg válaszokat adni. Szüksége van
a kicsiknek erre a fantáziára, mert így nő a biztonságérzetük a nagyvilágban. Az erkölcsi nevelőerő
tehát abban rejlik, hogy azonosul a gyerek a főhőssel, átéli a cselekményt és az etikai, erkölcsi
összefüggéseket.
Mesehallgatás közben megpróbálja a gyermek elhelyezni önmagát a világban.
A gyermek meseértelmezése
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A gyereket a mese cselekménye foglalkoztatja. Nem kell félni, hogy elragadják Őket a csodák.
Pszichológiai vizsgálatok szerint csak az a gyerek várja a csodát, aki csalódott.
A gyermek számára a mese a fantáziálás színtere. Csak annak az embernek az énje működik
jól, akinek gazdag a fantáziája. A szörnyektől való félelem ugyan megvan a gyerekben, de a
szorongás a félelem az élet természetes velejárója. Mindezt a mese segít feloldani azzal, hogy a
magányos hőst mindig valaki megsegíti, általában az, akitől egyáltalán nem várja (béka, kisegér
stb.). Kitartónak kell lennie és eléri a célját.
A gyermek könnyebb eligazodását segíti, hogy a mesékben nincsenek vegyes jellemek. Valaki
vagy jó vagy rossz.
A népmesékben a gyermek büntetlenül haragudhat pl: a gonosz boszorkányra, mostohára stb.
Levezetheti a benne felgyülemlett feszültséget, haragot, amit mondjuk saját szülője vagy testvére
iránt érez, ám így nem veszíti el a szeretetüket.
A mesék a boldogságot állítják a központba, mindig a jövőre orientálnak.
A mesében a természet emberarcú. A Nap a Hold a virág a fű, a fa az állatok beszélnek,
varázserejük van.
Az óvodáskor végére a gyermek szabályok szerint szeretne mindent csinálni, meg akar felelni
bizonyos elvárásoknak. A mesék abban is segítenek mi a jó, mi a rossz. Nagyon fontos, hogy a
mesével ne nevelni akarjuk a gyereket ugyanis ebben az esetben a lényeg a kapcsolattartás, az
együttlét, a közös öröm. Ezek együttesen eredményezik azt, hogy a mesék által a gyerek megtanul
valamit, választ kap a kérdéseire.
A televízióban, videóról lejátszott mesék nem pótolják az élőszóban elbeszélt mesét.
Természetesen megnézheti a gyermek, de legyünk mellette vagy a közelében, ha kérdése
van feltehesse, ha fél átölelhessük. Édesanyaként tudnunk kell, mi az a rajzfilm, amit
megnézhet a gyerekünk és mi az, amit nem. Ne legyen benne erőszakos jelenet, csúnya beszéd,
legyen a történetnek eleje vége, szépen kidolgozott, felismerhető alakok, háttér .
A gyermekeim gyakran arra kérnek, hogy meséljek, milyen volt, amikor én kicsi gyerek voltam.
Rengeteg történetet tudok neki felidézni. A mai napig jó felidézni a gondtalan nyári vakációkat, a
nagyszülők főztjét, a játékokat, a nyaralásokat, az unokatestvéreket, a diavetítéseket, a
meseolvasást. Fontos, hogy a nagyszülők is elmeséljék saját történeteiket az unokáiknak.
Minden szülőtársamnak azt ajánlom, hogy minél többször üljön le gyermekével beszélgetni,
mesélni. Felnőttként a mai elképesztő világunkban, nagyon megnyugtató dolog újra átélni a mesék
csodás és egyszerű világát.

Dériné Tóth Andrea
védőnő
ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA
Időpont: 2018. május 16-21-ig ( 6 nap, 5 éjszaka)
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 4 éjszaka szállodában
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
1. nap: Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Nagyváradon a Székesegyház, Püspöki Palota és a Kanonok sor,
Szent László tér megtekintése után folytatjuk utunkat a Királyhágóig, ahol a történelmi Erdély területére lépünk.
Kalotaszegen ( Körösfő, Bánffyhunyad) keresztül érkezünk Gyalura, ahol a vacsora és a szállásunk lesz. Ha időnk
engedi, a bánffyhunyadi református templomot még megnézzük.
2. nap: Reggeli után utazunk Tordára, ahol a gyönyörűen felújított sóbányát tekintjük meg. Marosvásárhelyen látni
fogjuk a Kultúrpalota, a városháza, a Prefektúra, a színház, az ortodox székesegyház épületeit. Farkaslakán
megemlékezünk a legnagyobb székely íróról Tamási Áronról, és lesz lehetőség vásárolni is. Székelyudvarhelyen
keresztül megyünk Csíkszeredára, ahol a következő napokban a szállásunk és a félpanzió lesz.
3. nap: Pénteken felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, hiszen a búcsú napján a nagy tömeg miatt hosszú
sorban állásra kell számítani. Már ezen a napon köszöntjük a csodatévő Szűz Máriát. Az idén új programként
ellátogatunk a csíkszentsimoni csíki sörmanufaktúrába, a Szent Anna tóhoz, illetve kopjafás Nyergestetőre,
4. nap: Csíksomlyói búcsú napja. A katolikus magyarok legnagyobb találkozója, ahol többszázezer ember jelenik meg.
A szentmisén mindenki önállóan veszt részt. Az egész hegyoldal benépesül ekkor. Aki nem szeretne felmenni a
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Nyeregbe, a templom kertjében is követheti a misét hangosításon keresztül. Elmondhatatlan élmény és érzés, amit
csak itt lehet megtapasztalni. A mise után is szabadprogram a búcsúban, illetve a városban.
5. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson keresztül megyünk a Gyilkostó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A döbbenet ezen a napon sem marad el, hiszen az út során páratlan
élményben lesz részünk. Útközben Madéfalván megállunk a madéfalvi tragédia emlékművénél.
6.nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Korondon mindenki kedvére vásárolhat még a bőséges kínálatban vagy
nézelődhet. Szovátán, az idő függvényében rövid városnézés. Várhatóan az éjfél utáni órákban érkezés haza.
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
A zarándoklat alatt lehetőség lesz több misén is részt venni! Mindennap és mindig más templomban, ami még
meghittebbé és felemelőbbé teszi a zarándoklatot.
Részvételi díj: 31 000 Ft és 120 euró ( buszköltségek, idegenvezetés,szállás,félpanzió)
Belépő: kb. 30 lei , Nyugdíjas, gyerek: 15 lei
Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 vagy 94/442-143
Molnár Lajos 30/747-9654
Eng. sz.:Grat Travel Service R 12541995/199

Gipszkarton álmennyezetek, válaszfalak szakszerű szerelése, kazettás álmennyezet készítése, tetőtér
beépítése. 24 év szakmai gyakorlat. Keressen az alábbi elérhetőségeken. 30/756-2324 vagy
gipszbau.pappa@gmail.com.
Papp Attila (Gipszbau Papp Kft.)

2018-ban is várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható: téli szélvédőmosó, fagyálló folyadék,
fabrikett, hólapát, útszóró só, koromtalanító, kesztyűk, szerszámnyelek, üvegballon, demizson,
háztartási eszközök, mosószer, öblítő, kézkrém, páramentesítő készülék és tabletta, villanyégők,
elemek, takarmányos zsák, ajándéktasakok, ajándéktárgyak. Garafarm és Rédei vetőmagok,
tavaszi virághagymák, tavaszi lemosó növény védőszerek, és még sok más.
Nyitvatartás változás!!! H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
Szeretettel várunk Mindenkit!
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.
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért
felelős: Horváth István polgármester. Készült a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal csákánydoroszlói
kirendeltségének számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint László
zöldségboltjában, Laci húsboltban, Ciklámen eszpresszóban.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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