ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt csákánydoroszlói választópolgárok!
A közelgő április 8-i országgyűlési választásokra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A helyi szavazókörök nem változtak, idén is két szavazókör fog működni a településen: az egyik a
Polgármesteri Hivatal épületében, egy pedig az Általános iskolában. Mindenki a lakcíme szerint tartozik az
egyik vagy másik szavazókörbe. Kérem, hogy a szavazásra vigyék magukkal a személyi igazolványukat és
lakcímkártyájukat, lejárt érvényességű okmányokkal nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson történő részvételük érdekében győződjenek meg időben arról, hogy
ezen okmányok érvényességi ideje nem járt-e le. Lakcímkártya nélkül nem tudnak szavazni, de a
személyazonosság igazolásához a vezetői engedély és az útlevél is elfogadható.
Ha a szavazás napján a választópolgár nem tartózkodik Csákánydoroszlóban , lehetősége van más
településen szavazni, de ekkor az átjelentkezést kell kérni egy formanyomtatványon vagy a
www.valasztas.hu honlapon, illetve ügyfélkapun is beadható. Így a választópolgár a kérelmében megadott
magyarországi településen tudja majd április 8-án a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésőbb a szavazást
megelőző második napon azaz 2018. április 6.napján 16:00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez. Amennyiben
időközben kiderül, hogy mégsem tud elutazni és itt fog tartózkodni Csákánydoroszlóban, akkor 2018. április
6-án 16:00 óráig módosíthatja, vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár mozgásában, egészségi állapota vagy
fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A
kérelmet a szavazást megelőzően legkésőbb 2018. április 6. napján 16:00 óráig nyújthatja be. Amennyiben
váratlan esemény miatt akadályoztatása csak a választások napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár legkésőbb 15:00 óráig - de kérném, már délelőtt jelezzék
- a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Kérném, hogy ezen információk tudatában gyakorolják majd a választójogukat!

Önkormányzatunk 2018. március 19-én tartotta idén a 2. képviselő-testületi ülését.
Többek között elfogadták a Polgármester két ülés közötti munkáját, és a szociális szakmai program
módosítását. Elbírálta a Helyi Kiválóságok Ösztöndíj pályázatra beküldött igényeket. A megadott határidőre
6 db pályázat érkezett be, akik közül Bálint Máté, Bedőcs Nóra és Majoros Anett kapta meg az ösztöndíjat.
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A képviselő testület a beérkezett pályázatokat jónak értékelte, de a rendeletünk szerint csak 3 fő
támogatására van lehetőség.
A Polgármester úr tájékoztatta a testületet a kamerarendszer kiépítéséről. 6 db kamera kiépítésére lesz
lehetőség a településen. A szerződés aláírásához kapott egyhangú támogatást a testülettől és ehhez kell még
kérvényezni az EON hozzájárulását. A kamera a csákánydoroszlói rendőrségi irodába lesz bekötve, a Megyei
Rendőrkapitányság engedélyével, mely folyamatban van.
A kamerák felszerelése 1-2 hónapon belül megtörténik. A községünkbe bevezető utak, a kerékpártároló a
vasútállomáson, valamint a temető lesz állandó megfigyelés alatt.

EZT NEM LEHET A HÓDOKRA FOGNI!
A patak partján ültettünk korábban tujákat.
A növények szépen meggyökeresedtek, de
közülük 3 db-ot egy vandál kivágott.
Ezeket a fákat még ősszel pótoltuk.
Idén tavasszal a vandál ismételten nekiállt
egy éles szerszámmal kivágni a fákat.
Ide egy külön kamerát fogunk felállítani és
a vandalizmus megörökítése után az
elkövető több kamera árát fogja fizetni.
Ezért felesleges a növényültetés!

Csákánydoroszlói Zsibvásár
2018. április 28. szombat 8:00-11:00 órakor
Alkudj, keress, költs!
Helyszín: Csákánydoroszló, Vasút u.4.
Művelődési ház udvara
(rossz idő esetén a Művelődési házban)
Jelentkezni: Polgármesteri Hivatalban vagy a
94/542-002 telefonszámon lehet!
Az árusoknak 15 asztalt tudunk biztosítani-árusonként egyet-jelentkezési sorrendben
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HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására
a 2018/19-es nevelési évre
2018. április 23-án és 24-én (hétfő – kedd)
8.00 – 17.00 óra között kerül sor.
A beíratás helye:
Csaba József ÁMK Óvoda 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.
Csaba József ÁMK Ivánci Tagóvoda 9931 Ivánc, Petőfi Sándor u. 6.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e
a szülő (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
Az óvodakötelezettségről:
A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke 2018. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az
óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2018/19. nevelési év során
betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a
tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a
gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az
óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben
lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a
területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek,
illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat
Csákánydoroszló Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a
másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a
nevelési intézmény új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi
II. törvény 247.§ a)pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
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Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2018.

április 24.

május 22.

június 19.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. MÁRCIUS
Születés:

Németh Eszter és Beke Tamás lánya Zsófia

Házasságkötés: Elhunytak:

Demeter Mihályné (őrház) Tóth Csaba (szoc.otthon)

Fogászat
Értesítjük a lakosságot, hogy 2018. március 1-tól a csákánydoroszlói telephelyen működő
fogászatialapellátás 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 áprilisban
SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA
Állandó programjaink:
vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
színjátszó csoportok: kicsik próbálnak : csütörtökön 14.00-tól 16.00-ig a művelődési házban.
felnőttek: szerdán vagy csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a művelődési házban.
néptánc próba: pénteken 19 órától a művelődési házban.
bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16.00-ig a kultúrházban.
„alkotóház” gyerekeknek: kedden 14.00-tól 16.00-ig a művelődési házban.
fitness Enikővel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a művelődési házban. A
foglakozásokat vezeti: Puskásné Törő Enikő.
Jóga: kedden 18.00-tól 19.30-ig a művelődési házban. A foglalkozást vezeti: Károlyi Fanni.
kötélugrók: kedden délután 16.30-tól edzenek a művelődési házban. A foglalkozást Gombos Boglárka vezeti.
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családsegítő szolgálat fogadóórái jelenleg szünetelnek!
Egyéb programok, rendezvények áprilisban:
4-én 16 órától lakossági fórum a művelődési házban.
5-én Hüllőshow a kultúrházban. A program 16.30-kor kezdődik.
6-án családi rendezvény a közösségi házban.
6-án színházlátogatás Zalaegerszegre, Pán Péter című mesejátékot nézzük meg a hatodikosokkal és
a kicsi színjátszókkal
10-én Ringató babáknak és mamáknak a művelődési házban 9.30-tól.
13-án előadás, rendezvény a közösségi házban.
14-én 15-én XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár Budapesten, melyen részt vesz a
csákánydoroszlói néptánccsoport.
24-én Ringató babáknak és mamáknak, 9.30-tól a művelődési házban.
26-án bérletes színházlátogatás Szombathelyre. Oscar Wilde: Ernst (komoly) az élet (Bunbury) című
vígjátékát nézzük meg.
27-én a Kormorán Kenu Egyesület rendezvénye a közösségi házban.
Varga Rita műv.ház vezető

Védőnői hírek
A házasság hete: kapunyitási pánik
Február harmadik hete volt a házasság hete. Nagyon sok rendezvényen televízió és rádió műsorban
hallhattunk ebben a témában előadásokat, beszélgetéseket. A téma sokrétű. Én egy új keletű
szociálpszichológiai fogalomról szeretnék írni, a kapunyitási pánikról.
Ez is egy életszakasz. A 25-35 év közötti fiatal felnőtteket érint. Egyre gyakoribb probléma, hogy a
„gyerekek” nehezen repülnek ki otthonról. Ha egy fiatal elvégzi a középiskolát , egyetemet akkor munkába
kellene állnia és pár év múlva családot alapítani. Ez a társadalom hagyományos elvárása. Pontosabban ez
volt 15-20 évvel ezelőtt. Ez egy természetes folyamat volt. Ám a világ változásai közbeszóltak.
Kitolták a középiskolai képzés idejét, a felsőoktatásban egyre több fiatal vesz részt, azt hallják otthon a
szülőktől, hogy addig jó amíg tanulsz, mert úgy sincs munkahely, majd meglátod milyen nehéz lesz a saját
lábadon megállni… Rengeteg a negatív felhang. Az iskola után jöhetne a családalapítás. Óriási változás
történt itt is a fiatalok fejében. Kitolódott az első gyermekvállalás ideje (28-37 év) között. Sok fiatal nő
először karriert épít, ezután gondolkodik gyerek vállaláson. A másik változás, hogy a fiúk és lányok az
iskola végeztével összeköltöznek együtt élnek, dolgoznak akár évekig. Mire arra kerülne a sor, hogy
házasodjanak, megromlik a kapcsolat, kiüresedik és szét költöznek. Ekkor az a „veszély”, hogy már képesek
önállóan fenntartani magukat, van lakásuk, autójuk, munkájuk, az időből viszont kicsúsznak, mert 35-38
évesek lesznek. Kialakul egy saját életritmusa, nehezen alkalmazkodik egy másik emberhez, nehezen adja fel
a megszokott független életét. Az összeköltözést könnyebben felbonthatónak érzik, mint a házasságot. Van
menekülő útvonal. Nehezen kötelezik el magukat egy életre egy személy mellett. A világ is a lehetőségek
tárházát kínálja a fiataloknak. Tanulhatnak , dolgozhatnak külföldön, bárhová autóval ,repülővel gyorsabban
eljuthatnak, munkahelyet, lakhelyet is változtathatnak bármikor, és a társukat is akármikor változtathatónak
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akarják megtenni. Sokan a szülőknél való életet választják még 30 éves korukon túl is. Nehezen vállalják a
felelősséget, saját magukról és családról való gondoskodást. Nehezebb lett az anyagi lét is. Kevesebb fiatal
ember, vagy fiatal pár engedheti meg magának, hogy lakást vegyen, függetlenedjen a szülőktől. Sajnos nem
is vágynak sokan a gyerekvállalásra, mert úgy érzik, nagyon meglesz kötve a kezük, idejük, sok gondot
vonz magával ez az életforma.
A házasság vagy élettársi kapcsolat témában is megoszlanak a vélemények. Nyilván ez azért van, mert
mindenki abból ítél, amit tapasztalt. Elvált szülők gyereke könnyebben megy bele a válásba, hiszen ismerős
életforma számára. Élettársi kapcsolatban felnőtt gyerek elfogadhatónak tartja, mert „ anyáék így is szeretik
egymást”- gondolja. Ha rossz tapasztalata van ezzel akkor Ő házasság pártivá válik. Szóval sokrétű a dolog.
A pszichológia szerint, a hagyományok és a ceremóniák ( házasság kötés) érzelmi töltete összeforrasztják a
kapcsolatokat. Persze, hogy tartós is legyen az idő múlásával, ezen dolgozni kell. Azt gondolom, ez nem
működik a kapcsolatok nagy részében. Gondolok itt arra, hogy világosan, érthetően kell kommunikálni
egymással, ezer csáppal kell érzékelni a másik hangulatváltozásait és idomulni hozzá. Megoldani a
problémákat értelmesen vitázni. Megkell tudni bocsátani és bocsánatot kérni. Ennek is a családi
viszonyokban és a társadalomban gyökerezik az oka. Vajon hogy „termelődött” ki ez a nemzedék? Mit
kellene tennünk? Biztonságos családi légkörben nevelkedjenek a gyerekek. Jó minta legyen előttük. Tudják,
hogy néha nehéz, ám nagyszerű dolog a gyereknevelés és a házasság. Lássák, mivel jár egy házasság, az
egymásra figyelés, egymás szeretete, a társunk támogatása minden helyzetben. Érezzék milyen csodálatos
dolog egy családnak lenni, együvé tartozni. Ez hatalmas biztonságot, erőt ad az egész életre. Ezt a kisgyerek
viszi magával amíg csak él.
Dériné Tóth Andrea védőnő

Kormorán kenu egyesület programja
2018. március 24-én egyesületünk megtartotta évnyitó közgyűlését, ahol elfogadta a 2018. év alábbi
programtervét:
április 22. Kormorán Mise
április 28. Rába 100 zárórendezvény
április 27-29 Rábatakarítás – TeSzedd;
május 1. Jennesdorf – Szentgotthárd túra
május 11-13. túra
május 25. gyermeknapi evezés
június 9-10. V. Rábalapátolás és ROV;
június 16 vagy 23. túra;
július 1. hó eleji evezés
július 5-8. Krumlow
július 22 hó végi evezés
július 28. Ráckevei OVK-ra elutazni
augusztus 11. Kormorán Nap
augusztus 19. hajófelvonulás Körmend
augusztus 25 kereskedelmi túra vagy hó végi túra
szeptember 8. Rába Maraton
október 13. Krumlow Maraton
november 24. évzáró közgyűlés - jubileumi bál szervezésének lehetősége – későbbi döntés
december 30. évbúcsúztató evezés
Programjainkon várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!
Bálint László elnök"
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Kockásliliom családi bölcsőde hírei
Ha tavasz, akkor kirándulások a Kockás Liliom Családi Bölcsivel!
2018. március 15én jó hangulatú;
bár kissé sáros
túrát tartottunk a
Dobogó erdőben a
tengernyi tőzike
között :) További
rendezvényeinken
is
szeretettel
várjuk
az
érdeklődőket!
2018. április 17-én
9:30- 11:30 ismét
nyílt
napot
szervezünk.
Várjuk a babás,
kisgyerekes
anyukákat,
minden kedves érdeklődőt, kapcsolódjanak be bölcsink életébe, legyenek részesei a szeretetteli bölcsis
hangulatnak!
Bővebb információ gondozóinktól kérhető:
Sárvári Andrea: 06-30/2529 614

Tóth Tímea: 06-30/618-4928
Takács Andrea ügyvezető
Kapocs a gyermekekért Nonprofit Kft

Áprilisi Programok az Agoraban
Pál Feri atya előadása - Az önmegvalósítás lehetőségei címmel
Agora MSH Szombathely Április 05-én 19:00 órakor
Kowalsky meg a Vega koncert
AGORA MSH április 13-án 19:00 órakor
KISCSILLAG koncert
Agora Savaria Filmszínház aulájában április 14-én
HALÁSZ JUDIT csiribiri koncert
AGORA MSH április 15-án 15:00 órakor
Rutkai Bori banda: Ürdöngölők gyermek kamara színházi előadás 3-10 éves korig AGORA-MSH
április 18-án 10:00 órakor
HONEY BEAST: Védtelen turné koncert
Agora Savaria Filmszínház aulájában április 21-én
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2018-ban is várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható: szélvédőmosó, autósampon, kesztyűk,
szerszámnyelek, üvegballon, demizson, háztartási eszközök, tisztítószerek, penészölő, beltéri falfesték, lazúr
és zománcfesték, akril és szilikon tömítő, ragasztók, ecsetek, villanyégők, elemek, takarmányos zsák,
ajándéktasakok, ajándéktárgyak, konyhai kiegészítők, sütőpapír, alufólia, eldobható műanyag tányérok,
poharak és evőeszközök,. Garafarm és Rédei vetőmagok, vetőburgonya, tavaszi virághagymák, tavaszi
lemosó növény védőszerek, és még sok más.

Nyitvatartás H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208 Szeretettel várunk
Mindenkit!
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.)

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: Csákán ydoroszló község Önkormán yzata. A kiadásért
felelős: Horváth István polgármester. Készült a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal csákánydoroszlói
kirendeltségének számítógépén és fén ymásolóján, 200 példán yban. 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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