ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A „Digitális Jólét Program” nyertesei lettünk
Önkormányzatunk tavaly év végén sikeres pályázatot adott be a „Közösségi Internet hozzáférési
pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bıvítése” címő projektre. A pályázat célja az infokommunikációs eszközökkel és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül
az
állampolgárok ösztönzése az eszközök használatára és a digitális világban történı jártasság
fejlesztése különösen a hátrányos helyzető célcsoportok között . Ennek alapján a pályázat a
megvalósítási szakaszba érkezett. Május elején megérkeztek az eszközök, aminek a beszerelése is
megtörtént.
A megvalósítás helyszíne: a Csaba József Általános Iskola könyvtára, ahol
• 3 db laptop és szoftverek
• 2 db tablet , 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax
fénymásoló), 2 db Wifi Access Point, 1 db router lett elhelyezve.
2018. május 07-én és 29-én tartott ülést Képviselı testületünk, ahol elfogadták a Polgármester két
ülés közötti munkájáról szóló beszámolóit. Tárgyalták többek között:
- Bölcsıdei ellátás:
Önkormányzatunk minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé a
bölcsıdei ellátás biztosítása iránti igényre. A felhívásra 7 szülı jelezte igényét, illetve a 2018. január
1-jén regisztrált adatok alapján 43 fı a 3 év alatti lakosok száma, így a települési önkormányzatunk
köteles gondoskodni bölcsıdei ellátásról. Az önkormányzat 2016-ban pályázatot adott be mini
bölcsıde mőködtetésére. Ezzel is próbálva segíteni a szülıknek a helyben történı, zökkenı
mentesebb elhelyezésben. Ezt a projektet elutasították, mondván hogy Körmend városában a már
meglévı bölcsıde kapacitástöbblettel rendelkezik és képes a felmerült igényeket teljesíteni. A
Képviselı-testület ennek tudatában és a lakossági adatok alapján arról döntött, hogy a csatlakozik
a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társuláshoz, amely által fenntartott
Dr. Batthyányné Correth Mária Óvoda és Bölcsıde révén biztosítja a szolgáltatást. A Társuláshoz
való csatlakozási igényét Nádasd is bejelentette, mivel a bölcsıdei elhelyezés náluk sem
megoldott. Ezt az igényt a Társulás legközelebbi tanácsülésén fogják (júniusban) tárgyalni, ahol
elıtte a társulás tagjainak külön-külön testületi ülésükön kell tárgyalniuk az elfogadásról. Ebben
az esetben a szülık legkorábban 2018. augusztus 1-tıl tudják a bölcsıdei ellátást igényelni
Körmenden.
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Csaba József ÁMK Óvoda:

Ivánc Község Önkormányzata áprilisi testületi ülésükön úgy határozott, hogy a Csaba József
ÁMK ivánci Tagóvodáját saját intézményeként kívánja fenntartani, így kezdeményezte a
Csákánydoroszló Község Önkormányzata elıtt a Csaba József ÁMK átszervezését, a
feladatellátásból történı kilépését. Az ok amiért így döntöttek, hogy jelenleg az igényekhez és a
gyermekszületésekhez képest magas az intézménybe felvehetı gyermekek száma. A kiválás
miatt a Csaba József ÁMK alapító okiratát módosítani volt szükséges, amely a törvény
értelmében átszervezésnek, egyben átalakításnak minısül.
-

Gyermekjóléti beszámoló elfogadása

Minden évben esedékes gyermekjóléti beszámolót fogadott el a Képviselı-testület. Az
önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2016-ban is a Körmend és Kistérsége
Önkormányzati Társulás fenntartásában mőködı Körmendi Szociális Szolgáltató és
Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálata által társulás keretében biztosította. A Család
és Gyermekjóléti Szolgálat a Körmendi Járás 46 települését látja el. Segítséget nyújtanak a
szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen
élethelyzethez vezetı okok megelızésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az
életvezetési képesség megırzése céljából. A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy a gyermek
érdekeit védı speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. Csákánydoroszló településen
minden hét szerdán 8.30-14.00 óráig tart ügyfélfogadást a családsegítı munkatárs.
-

A Község közvilágításának fejlesztése

Ismét napirendi pont volt a közvilágítás fejlesztésének megvalósítása. A Képviselı-testületünk
egyértelmő szándékát fejezte ki a fejlesztés mellett. A Szolgáltató által tett árajánlat és az
ajánlatához kapcsolódó visszafizetési konstrukció kedvezıtlenebb, mint a bankok által
felajánlott hitel. Képviselı-testület úgy határozott, hogy a fejlesztés kivitelezéséhez fix
kamatozású hitelt vesz fel. A hitel felvételéhez viszont elengedhetetlen a kormány engedélye.
Az engedélyeztetés után lehet a hitelkonstrukciót elindítani.
A képviselı- testület
felhatalmazása alapján a pénzintézetektıl bekért ajánlatokból, a testület a legkedvezıbbet fogja
kiválasztani és a kormány engedélyével a fejlesztést megkezdeni.
- Pályázatok
1. Az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések
megvalósulására írtak ki pályázatot, amely esetében önkormányzatunk több járda és egy
összekötı út felújítására pályázott. A pályázatot 2018. augusztus végéig bírálják el.
2.

Önkormányzatunk a települési értéktárral közösen adta be a Nemzeti Kulturális Alap
által meghirdetett pályázatot, melynek céljaként a Csákánydoroszló kulturális értékeinek
felkutatása és bemutatása projekt keretében kerülne sor egy rendhagyó és állandó
képkiállítás bemutatására a község központi helyén található Mővelıdési házában illetve a
község központjában egy nagy mérető tábla felállítására, amely községünk legfontosabb
nevezetességei lennének feltüntetve (kép és szöveg formában).
3. Földmővelésügyi Minisztérium Hungarikum Fıosztálya a nemzeti értékek és
hungarikumok győjtésének, népszerősítésének, megismertetésének megırzésének és
gondozásának támogatására hirdetett pályázatot, melynek keretében szeretnénk a
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felújítani a Közösségi ház emeleti részét, hogy az ott összegyőlt régi tárgyakat és
eszközöket méltó módon tudjuk kiállítani az érdeklıdı közönség számára.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az önkormányzati rendeletek betartására!
A 4/2016 (V.3.) településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet szabályozza:

•
•

Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetés szabályait. 17. § (4) bekezdés alapján az
avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 8:00 - 18:00 h közt megengedett.
A település lakóinak vasárnapi pihenéshez való jogát is szabályozza. A 10.§ (11)
bekezdés alapján azokat a kerti munkákat, amihez benzinüzemű kerti gépek
(fűnyíró,kapálógép stb.)szükségesek, lehetőségeik szerint hétfő és szombat között
végezzék el.

FALUNAP 2018
Jó kis falunap volt.
Május 25-én pénteken délután kezdődött egy közös gyermeknap-falunap rendezvénnyel, evezés a Vadász
tavon. Illetve kezdődött volna, de különböző okok miatt elmaradt, de ne búsuljon senki egy későbbi –
júniusi- időpontban a Kormorán Kenu Egyesület pótevezést szervez a Vadász tóra, ahová szeretettel várják a
gyerekeket!
Este a tábortűz már jól sikerült. Pattogott a tűz, sercegett a sültszalonna, gurult a labda, fogyott a pogácsa
/Köszönjük a Csákányi kenyér támogatását!/, folyt a szó. Mindenki jól érezte magát.
Másnap ragyogó időben kezdődtek a küzdelmek a focipályán. 6 felnőtt csapat /részleteket lásd Kozó József
cikkében./ és 3 gyermek csapat vívott igazán színvonalas, gól gazdag mérkőzéseket. A gyerekek
mezőnyében a 3 meccsen összesen 38 gól esett. A győzelmet végül az jórészt ivánci gyerekekből álló
Méhecskék csapata nyerte, a Giliszták és a Csótányok csapata előtt.
Délután 14 órakor 6+1 csapat csapott a serpenyők közé és kezdetét vette a 4. csákánydoroszlói Palacsinta
Fesztivál. Az első palacsinták a tekések tűzhelyén sült meg, de nem sokat késlekedtek a színjátszóknéptáncosok, a civilek, a vöröskeresztesek, az ovisok és sportosok-tűzoltók sem. 6 csapat sütötte, forgatta,
repítette, kente, hajtogatta és kínálta jó szívvel mindenkinek a finomabbnál finomabb palacsintákat. A 7.
csapat – a nyugdíjasklub tagjai sem tétlenkedtek. A Palacsinta Fesztivál kuriózumaként ők lángos sütöttek a
résztvevők nagy-nagy örömére. Fokozva a hangulatot négy csinos, ügyes táncos lábú lány Horváth Dorina,
Nyári Jázmin, Simon Sztella és Vágner Nóra két koreográfival lepték meg a közönséget. De ezzel nem volt
vége, sőt még csak ezután kezdődött. Staritzbüchler Áron és csapata Bagári Petra és Staritzbüchler Hajnalka
Áron gitározása mellett néhány slágert énekelt el. Utánuk a Capitó Gitárklub következett és több mint egy
órán át régi magyar slágereket játszottak és énekeltek el. Egyszóval kiváló hangulatban zajlott a Palacsinta
Fesztivál. Köszönjük minden közreműködő csapatnak a munkát, a fellépőknek pedig a színvonalas műsort!
A falunap népe ekkor már kellően jó hangulatban várta a nap sztárvendégeit Sihell Ferryt és Hennát, akik
visszatérő vendégek már a csákánydoroszlói közönség előtt és most sem okoztak csalódást. Mulatós
zenéjükkel nagyszerű hangulatot teremtettek.
Ekkor került sor a 2018-as Csákánydoroszlóért Díj átadására. A három díjazott a közönség vastapsától
kísérve vehette át kiemelkedő társadalmi munkája elismeréséül a díjat . Spaits Istvánné többek között az
Erzsébet táborok szervezésért, Dénesné Simon Veronika a sportegyesület keretein belül végzet munkájáért,
Nyári Ferenc pedig a Csákánydoroszlói Óvodásokért Egyesület elnökeként vehette át a díjat.
Utánuk a gersekaráti kötélugrók, szintén visszatérő vendégként a szokásos fergeteges kötélugró műsorukkal
szórakoztatták a nagyérdeműt. Majd a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei Lőrincz Nikol és
Bellus Attila musical és operett slágereket énekelt és énekeltetett a közönséggel. Ezután ismét helyi fellépők
következtek. Előbb a csákánydoroszlói Vegyes kar - akik idén ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját – vasi
népdalcsokrot adott elő, majd Napszíntársulat gyermekcsoportja táncolt el két koreográfiát, közben a helyi
néptáncosok is kitettek magukért. Ők is a környék hagyományait ápolva vasi táncokat adtak elő.
Végül pedig a Míra Orient Art hastáncos csoport varázsolta el közönséget. Elsősorban a férfiakat. A hastánc
után egy-két hátbavágással vagy szigorú pillantással mindenki visszahozta párját a földre és folytatódhatott
a buli, hiszen Hajni és Krisztián vagy művésznevükön a Maximum együttes vették kézbe a mikrofont és
biztosították a jó hangulatot hajnalig.
Egyszóval jó kis falunap volt! Jövőre, vagy még előbb veletek ugyanott!
Farkas Béla
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Gyermeknap
Kissé felhős, de nyugodt reggelre ébredtünk hagyományos gyermeknapi programunkon, s egyben bíztunk
abban, hogy megkímélnek bennünket az égiek.
A közös bemelegítés után a legjobb focicsapatok rangadója következett. A felsőben a nyolcadikosok és az
iskolaválogatott, az alsóban a 3-4. osztályoké, amit a kisiskolában kutyás bemutató követett nagy érdeklődés
mellett.
Kilenc óra után párhuzamosan elindultak a játékok és versengések, kezdve az egykörös futással, de volt még
görkori-, és gördeszka-verseny, aszfaltrajzverseny, hulla-hopp, kötélugrás, súlyzótartás, dekázás focival,
kosárra dobás, hetes rúgás, hetes dobás, versenyhalászat, és Kresz-pálya.
Tanítványaink rendkívül aktívak voltak, sokat játszottak és igen beleélték magukat a versenyekbe.
Éppen véget ért a program, amikor egy kiadós eső érkezett és a felhős ég is tartós vendégnek bizonyult, ezért
a Kormoránok délutáni evezését elhalasztottuk egy júniusi délutánra, ahova már most szeretettel hívjuk az
iskolásokat és már érdeklődőket is.
Gyermeknapunkat anyagilag is segítette az ÁMK Konyha, Csákánydoroszló Önkormányzata, a Kormorán
Kenu Egyesület és a Doroszlói Sport-, és Szabadidős Egyesület.
Hálásan köszönjük támogatásukat!

Falunapi focibajnokság
Hasonlóan a tavalyi körülményekhez az idén is gyönyörű napsütés fogadta a gyülekező csapatokat a
focipályán. A sportkör jóvoltából a kezdésre már elő volt készítve a két játéktér, amin a küzdelmek folytak.
Hat csapat jelentkezett a tornára. Nevezetesen: a Black Gold, a Sördögök, a Csibészhézag, az In-Team, a
Szeszpanyol és a Dózsaliget csapata.
A bajnokságot a győzni akarás és a sportszerűség hatotta át Maincz Gábor és Bohus Zsolt játékvezetése
mellett, ám így is történt egy baleset. Horváth Dánielnek bemelegítés közben meghúzódott a bal combja és
annyira fájlalta, hogy mentő vitte el a pályáról. Reméljük, hogy azóta már jobban van és ezúton is gyógyulást
kívánunk neki.
A dobogós helyekért három csapat küzdött és már-már úgy tűnt, hogy a körbe verések miatt a gólkülönbség
fog dönteni, de az utolsó mérkőzés döntetlenje után tisztán kialakult a végleges sorrend. A harmadik helyen a
Csibészhézag végzett 10 ponttal, második helyezett a Szeszpanyol csapata lett 12 ponttal, az első helyet
pedig a Sördögök szerezték meg ugyancsak tizenkét ponttal, mivel 3:1-re nyertek a Szeszpanyol ellen.
A díjak átvételét nagy ováció kísérte, különösen az kupa átvételét.
Hirdettünk gólkirályt is, Molnár Alex (Szeszpanyol) személyében, a legjobb kapus pedig szoros versenyben
Soós András lett (Csibészhézag).
Párhuzamosan a felnőtt csapatokkal az iskolásoknak is rendeztünk focikupát. Három fiúcsapat nevezett a
küzdelmekre: a Méhecskék, a Giliszták és a Csótányok. Közülük a kupát a Méhecskék csapata szerezte meg
veretlenül.
Remélhetőleg jövőre is találkozunk ugyanilyen jó küzdelmeken, ugyanilyen szervezés és időjárás mellett.
Kozó József

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2018. június 19.
ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. MÁJUS
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:

Szűcs Éva és Tóth Zsolt
Németh Ferenc (Angol)
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Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

júniusban:

SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELİ HAVA – NAPISTEN 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: kedden 18.00-tól 19.30-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 jelenleg szünetelnek!
Egyéb programok, rendezvények júniusban:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7-én 10 órakor a Triola együttes ad koncertet a csákánydoroszlói ovisoknak a
mővelıdési házban.
7-én bérletes színházlátogatás a szombathelyi Weöres Sándor Színházba.
A salemi boszorkányok címő darabot nézzük meg 19 órától.
8-án 15 órától a nyugdíjas klub tartja lángossütı összejövetelét a mővelıdési ház
udvarán. A programon bemutatót tart Joó Mónika A kamra kincsei címmel.
16-án esküvı a kultúrházban.
16-án lakodalom a közösségi házban.
21-én bérletes színházlátogatás a Weöres Sándor Színházba. A tavaszi bérlet utolsó
darabját nézzük meg Egy bizonyítás körvonalai címmel.
21-én színházlátogatás az egervári Várszínházba. A cigányprímás címő operettet
nézzük meg. Utazás bérelt autóbusszal, megállók a szokásos helyeken, indulás 19
órakor.
23-án 19 órakor színjátszós est. A NapSzínTársulat évadzáró elıadása a mővelıdési
házban.
25-tıl július 13-ig nyári napközis táborok a kultúrházban.
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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
Idén is izgalmas programokkal várjuk a gyerekeket!
Hétfıtıl péntekig, reggel 8-tól délután 16 óráig.
(Igény esetén reggel 7-tıl, és délután 17 óráig felügyeletet biztosítunk.)
A bázis a csákánydoroszlói kultúrház, de lesznek játékok, vetélkedık és
KIRÁNDULÁSOK egyéb helyszíneken is.
A programok mellett napi háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek.

CSOKOLÁDÉ tábor
2018. június 25-29.
Készítjük, kóstoljuk, szeretjük és sokat JÁTSZUNK☺!
Részvételi díj: 15.000,-Ft/fı, testvéreknek 12.000,-Ft/fı.

MAGYARORSZÁG SZERETLEK tábor
2018. július 2-6.
Kirándulunk (Sopron, Sárvár, Sümeg-Balaton), vetélkedünk és
sokat JÁTSZUNK☺! Részvételi díj: 16.000,-Ft/fı. Testvéreknek
13.000,-Ft/fı, visszatérıknek 13.000,-Ft/fı.

BOGYÓ tábor
2018. július 9-13.
Dobjuk, rúgjuk, gurítjuk és sokat JÁTSZUNK☺! Részvételi díj: 15.000,Ft/fı. Testvéreknek, visszatérıknek 12.000,-Ft/fı.
Érdeklıdni lehet: Farkas Béla 06/70/6210198
Varga Rita: 06/70/6113840

Szeretettel hívjuk, várjuk a csákánydoroszlói
NapSzínTársulat estjére
a csákánydoroszlói kultúrházban. 2018. június 23. szombat, 19 óra
Balázs Sándor: A komaasszony, népi játék
Móricz Zsigmond: Dinnyék, paraszti játék
Görög László: A tehén, bohózat
Trunkó Barnabás: A gyógyszertárban, bohózat
kicsik:
kicsik: A mennybıl jött ember, székely népmese
Varga Rita mőv.ház vezetı

6

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2018. JÚNIUS

Védőnői hírek
A születés körüli gyermekvesztés-Perinatális gyász
Az emberi élet minden szakaszában számtalan változással és veszteséggel kell megküzdenünk. A
megszületés pillanatában a magzat elhagyja az anyaméh meleg, biztonságot nyújtó ölelését. Ez hatalmas
változás, egyben veszteség is számára. Azonban egy új kezdet. A szülők számára gyermekük születése
óriási öröm. Egy várakozással teli, érzelmekben gazdag, boldog állapot. Ebben a rendkívül érzékeny
időszakban is érheti veszteség a szülőket. Ha meghal a gyermekük méhen belül vagy születés után.
Védőnői munkám során azt tapasztaltam, hogy a perinatális gyászt átélt családok ritkán kapnak és kérnek
megfelelő segítséget, pszichés és szomatikus támogatást.
Az tapasztaltam a környezetemben, hogy a perinatális szó jelentését is csak az egészségügyi végzettségű,
valamint kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek, óvónők, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok
ismerik. Másokkal való beszélgetés során, célszerű a születés körüli kifejezést használni. Az 1970-es évekig
elég kevés szakirodalom foglalkozott a perinatális veszteségekkel. Aztán ahogy növekedett a szülők és
gyermekek közti kötődést vizsgáló kutatások száma és eredménye, úgy kiderült, hogy az újszülött halálát
követő gyász sajátos jellemzőket mutat
„Az orvosi gyakorlatban akkor beszélünk perinatális halálról, amikor az újszülött élve született, azonban a
szülést követő 168 órán belül meghalt, illetve amikor a 24. gesztációs hét után az 500 gr vagy nagyobb
súlyú, a legalább 30 cm hosszúságú magzat méhen belül elhalt.”
3.1. A perinatális gyászfolyamat jellemzői
A perinatális halált követő gyász speciális jellegű. Ez abból fakad, hogy a szülők a gyermeküket veszítik el.
Talán a legsúlyosabb veszteség a szülő számára, ha a gyermekét veszíti el. Mivel az énje egy részének és
a jövőképének elvesztését éli meg. A szülő gyermek kapcsolat egyedi sajátosságokkal bír. Az életnek nem
az a rendje, hogy egy gyermek előbb meghal, mint a felnőtt. Meghal a gyermekük, akit még nem is
ismernek, vagy csak pár óráig, napig lehetnek vele. Nincsen hozzá fűződő emlékképük, egy tárgy egy
fénykép a gyermekről. A várandósság folyamata annak testi, lelki megélése mind az anya mind az apa és a
többi családtag számára is nagyon erős érzelmi hatással bír. Az anya teljes szimbiózisban él magzatával. Ez
is felerősíti a veszteség súlyosságát. A szülők úgy érzik, valamit nem jól csináltak, valami elkerülte a
figyelmüket, nem voltak elég gondosak és azért történt a haláleset. Ez a nagyfokú önvád, bűntudat és harag
érzése is nehezítetté teszi helyzetüket a gyászban. Vajon nem azért történt mindez, mert nem lennénk jó
szülők és nem való nekünk gyermek? Megkérdőjelezik meg saját kompetenciájukat. A várandósság alatti
pszichés és hormonális állapot fokozhatja a veszteségre adott lelki reakciót. A gyermekük elvesztése után a
boldog jövőjük egy része, amit elképzeltek, megsemmisül. Megtapasztalják, hogy nem sérthetetlenek. A
gyermek halálát a hozzátartozók számára a szakirodalom traumatikus gyászként azonosítja.
Kapcsolat a halott gyermekkel.
Kulcsfontosságú, hogy szülők találkozzanak halott gyermekükkel. Lehetőséget ad a várandósság alatti
fantáziák valósággá válására és lezárja a képzeletbeli folyamatot. Elbúcsúznak tőle. Abban a pillanatban
fokozza az érzelmi reakciókat, ám hosszú távon jótékony pszichológiai hatása lesz. Fontos, mert elősegíti,
hogy a gyász folyamata elindulhasson. A szakszerű segítő jelenléte óriási támasz lenne a szülőknek. Aki
csak velük foglalkozik, akár már a szülés előtt, ha tudják, hogy a magzat elhalt méhen belül, akár a haláleset
után és kíséri őket a folyamatban, amíg a kórházban vannak. Biztosítja őket arról, hogy rendelkezésükre áll,
ha kérdésük és kérésük van. Ideális az lenne, ha ajánlana nekik egy szakembert a területen, akihez fordulni
tudnak a hazatérésük után.
A halott gyermek eltemetése is jótékonyan támogatja a gyászmunkát. A temetési szertartás lehetőséget ad
elbúcsúzni mindenkinek a halott gyermektől. A nagyszülők és a testvérek általában nincsenek jelen a
halálesetkor. Így ők is, a tágabb család, a barátok és az ismerősök is elköszönhetnek az elhunyt gyermektől.
Lehetőségük van részvétük kifejezésére. A sír egy olyan hely lesz, ami megőrzi a gyermek emlékét.
Magyarországon törvény adta joguk a szülőknek kérni, hogy eltemethessék gyermeküket. Magyarországon
nem általános gyakorlat, hogy felajánlják, és tájékoztatják a szülőket, hogy eltemethetik gyermeküket, akár
milyen korú is a magzat. A szakszemélyzet és a szülők számára az természetesebb, hogy az érett, de halva
született gyermeket, a szülés után valamilyen okból meghalt újszülöttet és koraszülöttet eltemetik.
A gyászoló személyisége
Döntő fontosságú a szülő életkora, neme. A veszteségre adott reakció milyenségét meghatározza még az
elhunyttal való kapcsolat jellege, a halál módja, alapszemélyisége, előzetes életeseményei (elsősorban a
korábbi veszteségek és azok megdolgozottsága), előzetes betegségei (különösen a depresszió), aktuális
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pszichés státusza, kulturális környezete, vallásossága, szociális kapcsolatrendszere. Fontos elmondani,
hogy az apák és az anyák gyásza különböző jellemzőket mutat. Egyes szerzők szerint a szülők között négy
különböző megküzdési stratégiát lehet elkülöníteni. Vannak akik a tragédia nyílt megbeszélését gyakorolják
családon belül illetve az egészségügyi személyzettel. Hatékony stratégiának bizonyul a szülők vallásos hite.
Maladaptív megküzdési stratégia a lakhely, munkahely megváltoztatása és a probléma elöli menekülés.
Hosszú távon a feldolgozás ellen hat, ha tartóssá válik ez a pszichés elhárítás a meg nem történté tevés. Az
anyák úgy érzik, semmilyen negatív hatással nem volt rájuk a haláleset. Nekik a legmagasabb későbbiekben
a szorongásszintjük.
A szociális támasz szerepe
A perinatális veszteséget elszenvedett személyek gyászát kifejezetten megnehezíti a gyenge szociális erő. a
szülők meglepetten tapasztalják, hogy még a családtagok, barátok sem veszik komolyan az őket ért traumát.
Apák gyásza
A pszichológiai kutatások nagy része csak az anyák gyászreakcióit vizsgálta, de napjainkban egyre több
figyelem fordul az apák perinatális gyász közben megélt érzelmi reakciókra. Az anyák intenzívebben és
hosszabban élik meg a gyász folyamatából adódó érzelmeket. Az apáknál az a veszély, hogy úgynevezett
rejtett gyász jelenik meg. Háttérbe szorítják saját érzelmeiket, mert úgy gondolják, nekik kell erősnek
maradni és támogatni partnerüket.
A férfi szerephez társuló társadalmi, kulturális elvárás sem támogatja az érzelmek nyílt kifejezését a támasz
keresését. Gyakran vállalnak konkrét teendőket, alárendelődnek a mindennapi probléma megoldásnak,
inkább cselekszenek, mint kifejeznék érzéseiket. Munkájukba menekülnek, plusz terheket, elfoglaltságot
vesznek magukra. Az elfojtott érzések gyakran önvád és düh formájában nyilvánulnak meg. Az apák
támogatása gyászukban azért is kisebb mértékű, mert a környezet jobban fókuszál az anya fájdalmára. A
gyász tagadása az anyától való eltávolodást idézheti elő. A párkapcsolatra is eltérően hat a gyermek
elvesztése. Vannak, akiket összekovácsol, szorosabb lesz köztük a kapcsolat. Egymást támogatva vészelik
át a nehéz időszakokat. Előfordul azonban ahol a gyász eltérő dinamikája és a kommunikációs zavar miatt
meginog a párkapcsolat harmóniája, eltávolodnak egymástól vagy véget is ér közös életük. Előfordul, hogy
megrokkan a család, pszichés és szomatikus betegségek lépnek fel. Elszegényednek, céltalanná válik
életük. Gyakori, hogy az egyik fél elmenekül, rendszerint az apa, és az anya elmagányosodik, föladja
életterveit. Nagyon fontos, hogy a gyászoló szülők tisztában legyenek azzal, hogy apa és anya másként
gyászol. Fontos, hogy a környezet tisztában legyen azzal, hogy az apáknak talán még inkább szükségük
van a támogatásra, mivel támaszai kell, hogy legyenek partnerüknek, mélyebben gyászolnak, nehezebben
öntik szavakba érzelmeiket és ritkábban kérnek segítséget.
Testvérek gyásza
Amikor egy családban meghal egy gyermek, akkor a felnőttek gyakran elfelejtkeznek arról, hogy az életben
maradt testvérek is gyászolók, életkoruknak megfelelő módon.
Az óvodás és iskoláskorú gyermekek, már képesek különbséget tenni élet és halál között. Tudnak arról,
hogy édesanyjuk gyermeket vár, az Ő testvérüket. A család beszél róla, készülnek érkezésére. Egy gyermek
gyásza, mindig a család, szorosabban véve a szülő gyászának kontextusában értelmezhető és
leghatékonyabban úgy segíthető, ha nem pusztán a gyermekkel, hanem a szülő párral is foglalkozunk és
segítjük a különböző gyászélmények érvényre jutását és a közöttük lévő kapcsolat megtalálását.
Perinatális haláleset után újabb gyermek vállalása
Perinatális halál és vetélés után a legtöbb anyában fokozott vágy él arra, hogy újabb gyermeket vállaljon. Az
apákban általában előbb megfogalmazódik a gondolat. Nem szabad sürgetni a nőket, hiszen a
feldolgozatlan gyász súlyos teherként nehezedhet rá és a következő gyermek fejlődésére is. A túlságosan
gyorsan jött gyermek meggátolja a gyászmunkát és kóros lelki történéseket indíthat el az anyában. Az ilyen
helyzetben született gyermekek az úgynevezett „pótgyerekek” akik azért születtek, hogy elhunyt testvérüket
helyettesítsék, így ez negatívan befolyásolhatják identitásuk fejlődését. A szakirodalom egy év eltelte alatt
semmiképpen nem ajánlja az újabb várandósságot, ideálisnak tekinti a 16-18 hónap várakozási időt. Ennyi
idő általában elegendő a perinatális gyász lezárásához
Teendők a szülőszobán
Az irányelv azt is leírja, milyen pszichológiai feladatok vannak a szülőszobán perinatális veszteség esetén.
Amennyiben az anya igényli, legközelebbi hozzátartozója a nap 24 órájában, a szülőszobán is lehessen
mellette. A szülők személyiségéhez igazodva támogassuk, de ne erőltessük a halott gyermekkel való
találkozást. Ajánljuk fel, hogy a szülők nézzék meg, érintsék meg, vegyék kézbe meghalt gyermeküket.
Amennyiben megoldható, adjunk róla fényképet. A pszichés krízisben a nő döntését, miszerint „szeretné”
vagy „nem szeretné” látni halott gyermekét, a kapott információ és a támogatás minősége határozza meg.
személyiségfaktorok határozzák meg. Ezt a döntését segítőként tiszteletben kell tartanunk. Ideális lenne, ha
az intézmény rendelkezne egy olyan kápolnával, berendezett kegyeleti helyiséggel ahová a szülők vissza
vonulhatnak, gyertyát gyújthatnak, emlékezhetnek. A gyermekről fotó készítése nagyban segítené az
emlékezést és a későbbiekben a gyász lezajlását.
Dériné Tóth Andrea védőnő
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Kockásliliom családi bölcsőde hírei, információi

2018. május 22-én CsaBö-ben ismét jó hangulatú kézműves foglalkozást tartottunk
gyermeknap alkalmából – külsős érdeklődőink is örömmel vettek részt rajta :)
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy CsaBö-nket működtető Kapocs a Gyermekekért
Nonprofit Kft és községünk önkormányzatának többszöri tárgyalását követően
Csákánydoroszló Község Önkormányzata módosította szociális rendeletét.
A módosítás értelmében a bölcsinkbe járó gyermekek után a szülők jövedelemhatártól
függetlenül jogosultak támogatást igénybe venni a bölcsődei térítési díj fizetéséhez.
A nyári szabadságolások idejére gondozóink helyettesítésére várunk jelentkezőket;
előnyt jelent a családi napközi vezetői vagy kisgyermekgondozói végzettség – bővebb
információ gondozóinknál illetve a CsaBö kapcsolattartójánál, valamint e-mail
címünkön kérhető.
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
Takács Andrea Mária ügyvezető 06-30/630-5580, takacs.andrea@kapocs.eu.
Bakóné
dr.
Cz.
Viktória
CsaBö
kapcsolattartó
–
06-70/459-0508;
csdcsana@gmail.com;
gondozóink:
Sárvári Andrea: 06-30/2529-614 Tóth Tímea: 06-30/618-4928
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

Kormorán kenu egyesület hírei
A 2018. május 25-én kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt gyermeknapi evezést egyesületünk
pótolni tervezi.
A pót gyermeknapi evezés időpontja 2018. június 22.; 14 órától várjuk szeretettel a
gyermekeket, ifjakat és családokat; minden evezés iránt érdeklődőt.
Részletesebb információk Bálint László egyesületi elnöknél, e-mailben illetve FB elérhetőségünkön
kérhetők.
További programjaink:
2018. június 16-án egyesületünk ismételten megrendezi a szombathelyi Weking egyesülettel
Rábalapátolás elnevezésű országos; 17-én a kenus életben kuriózumnak számító Rába OdaVissza versenyét.
Mindkét versenyen lehetőség van a kenuzás iránt érdeklődők számára indulni, a lakosság többi
részét pedig várjuk szeretettel a Rába partjára szurkolni a csapatoknak!
„Hó végi” nyílt evezésünket július 1-jén vasárnap tervezzük megtartani, melyhez bárki
csatlakozhat.
Töltsük együtt a júniusi hétvégéket jó hangulatban, jó csapatban a természetben!
Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken; a fentiektől eltérő időpontban történő evezési
lehetőségről egyeztetés Bálint Lászlóval illetve a kormorankenu@gmail.com e-mail címen
lehetséges.
Bálint László elnök
Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
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ELADÓ: Alumínium radiátor, (60*100 cm) beltéri félüveges ajtó tokkal, vas virágállványok,
egyhengeres kompresszor. Érdeklődni a következő telefonon lehet: 0620 362 6812

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: 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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