ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Csákánydoroszlói lakosok!
Ismét eltelt egy év, ismét eljött az újévi
jókívánságok és az év eleji tervezgetés és
tervezés ideje… elmondhatjuk, ha olyan lesz az
idei év, mint a tavalyi volt, akkor meg lehetünk
elégedve. A tavalyi év folyamán békében,
nyugalomban élhettünk, dolgozhattunk, erőnk,
szorgalmunk
képességeink
szerint.
Önkormányzati munkánk során, a falu fejlődése
érdekében kitűzött céljainkat nagy részben
sikerült megvalósítani.
Ünnepség keretében
átadásra került a felújított iskolánk, aminek informatikai eszközparkja is bővítésre került,
felújításra került a sportöltözőnk, Kossuth utcai járdánk, községünk traktor és hozzá
munkagépekkel gyarapodott, az EFOP pályázat keretében a képzések, rendezvények,
eszközbeszerzések valósultak és valósulnak meg az idei évben is. Számos pályázat lett
beadva, ahol kisebb nagyobb összegek támogatásával tudtunk és a jövő évben is tudunk
közösségi élményeket nyújtani. A mögöttünk álló 2018-as év eredményei és sikerei
bizonyították, hogy Csákánydoroszló fejlődése érdekében elkezdett és folyamatban lévő
nagyon sok munkának volt értelme, melyet a 2019-es év folyamán is folytatunk, és minden
erőmmel azon leszek, hogy az egyéb fejlesztések mellett, a tornaterem és az
iskolabővítés megvalósuljon. A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő Testület ez évben is
azon dolgozik, hogy a település tovább szépüljön, minden elképzelésünk, tervünk
megvalósuljon. Kívánok mindenkinek eredményekben gazdag boldog újévet, erőt,
egészséget, szeretetet, boldogságot, megértést, anyagi jólétet, jövőbe vetett hitet és
reményt!
Horváth István
polgármester
Önkormányzati Hírek:
Lakossági fórummal egybekötött közmeghallgatást tartott önkormányzatunk 2018.
december 13-án 17.00 órakor a Művelődési házban, ahol elsőként Rápli Pál építész
tartott beszámolót a rendezési tervünkről és település arculati kézikönyvről. Ezután
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Polgármester úr vette át a szót, aki beszámolót tartott a 2018.évi munkájáról és több
lakossági problémára és információra adott választ. A grémium 2018. december 17-én
folytatta ülését, ahol tárgyalták és elfogadták az idegenforgalmi adó újbóli bevezetését,
amely a lakossági fórumon került ismét napirendre és a közvilágítás korszerűsítésére
felvehető hitel lehetőségét. Elfogadták az éves beszámolókat az önkormányzat, a
kistérségi és a mikrotérségi társulás munkájáról, költségvetés módosításáról, és a
2018.évi adóztatási tevékenységről.
Karácsony előtt érkezett az Állami Főépítész Asszony levele, melyben a hosszú
előkészítés és több egyeztetés után véleményezte és elfogadta a rendezési tervünket. Ezt
a záró szakvéleményt a testület januárban elfogadja és az új rendezési tervünk februárban
hatályba léphet.
Tájékoztatás a hivatal telefonszámainak változásáról:
Az elmúlt hónapokban többször előfordult, hogy a telefonközpontunk meghibásodott és a
hivatalt nem lehetett elérni. Ezért úgy döntöttünk, hogy átalakítást kell végezni és ezzel
egy időben új számok is bevezetésre kerültek. A jövőben az egyszerűbb ügyintézés miatt
a következő számokat hívhatják
Ha helyből vezetékes számról telefonálnak, akkor a zárójelben lévő számokat nem kell
beütni.
Igazgatás és szociális ügyek:
Adóügy:
Pénzügy:
Jegyző/önkormányzati ügyek:
Polgármester:
FAX:
Mobil:

(+3694) 542 002
(+3694) 200 578
(+3694) 542 004
(+3694) 200 365
(+3694) 200 579
(+3694) 542 003
(+3630) 6500 447

Kovács Zoltánné, Kovács Júlia
Balogh Tünde
Kardos Melinda
dr. Stepics Anita, Tóth Nóra
Horváth István
(itt az összes számot be kell ütni)

Tájékoztatás folyamatban levő fejlesztésekről:
Csaba József utcai telekkialakítások:
Már több mint egy éve megkezdődtek a munkák, de ez elég lassú folyamat. A terület
erdőművelésből történő kivonásával kezdődött. Ezután a területről a fákat le kellett
termeltetni, majd a házhelyeken található növényi maradványokat lezúzattuk.
Megrendeltük az utcában a villamos hálózatot, így már a közvilágítás biztosított. A
telkeken elhelyezésre kerültek a villanyóra szekrények. Ezután az EON beköti a
szekrényekbe az áramot. Ez várhatóan januárban megtörténik. Vízjogi létesítési engedélyt
kell beszereznünk a víz és csatorna építésére. Ez a munkafolyamatban van. Az
engedélyek birtokában elkészíttetjük az ivóvíz hálózatot. (terveink szerint 2019 május –
június hónapban) Innentől a telekvásárlók már kezdhetnek építkezni, mivel az
építkezéshez szükséges villany és vízrendelkezésre fog állni. A telkek előtt a
szennyvízcsatornát ősszel meg kívánjuk csináltatni. Ez a legnagyobb költség, és ehhez
nagyobb anyagi ráfordításra lesz szükség. Ha valaki építkezni kíván, akkor mire be
szeretne költözni a csatorna is megépül. Gázvezeték az utcában már közel 20 éve ott van.
A telkek kialakítására az önkormányzat már több millió Ft-ot költött eddig és még a
költségek felénél sem vagyunk. A képviselő testület a telkek végleges árát márciusban
fogja meghatározni a költségek ismeretében. Ezen a beruházáson az önkormányzatnak
anyagi haszna nem fog keletkezni, mindössze abban kell dönteni, hogy a bekerülési
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költségekből mennyi engedményt fog adni az önkormányzat az építkezők és a letelepülni
szándékozók érdekében.
Köztéri kamerarendszerről:
Egy éve foglalkozunk ezzel a témával, de állandóan valamilyen akadályba ütköztünk. Pár
évvel ezelőtt a szigorú adatvédelmi törvények hiányában ez a munka 1-2 hónap alatt
megvalósulhatott volna. Jelenleg ott tartunk, hogy az EON-al megköttetett a megállapodás
arra, hogy a villanyoszlopokon elhelyezhetők legyenek a kamerák, amit szintén terveztetni
kellett. A műszaki kivitelezés az adatvédelmi szabályoknak megfelelően talán a tavasszal
elkészül.
Buszvárók felállítása a Vasút utcában:
Ez is húzódik több okból. Először a területeket önkormányzati tulajdonba kellett venni, ami
hosszadalmas eljárás volt. Keressük a kivitelezőt, aki elfogadható áron elvégzi a
buszvárók elkészítését és a felállítást. A felállítás tűnik a bonyolultabb feladatnak!
Mindenképpen pár hónapon belül szeretnénk ha állnának a buszvárók.

Sajtóközlemény
Nádasd községi önkormányzat
EFOP 1.5.3-16-2017-00076 számú projekt
sajtóközlemény
NÁDASD-CSÁKÁNYDOROSZLÓ
MIKROTÉRSÉG HUMÁN
KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE
“EGYÜTT KÖNNYEBB”
Nádasd Község Önkormányzata támogatást nyert az EFOP 1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós pályázaton.
A projektet 8 tagú konzorciumban kívánják megvalósítani, melynek tagjai a következők: Nádasd Községi
Önkormányzat, mint konzorciumvezető, Csákánydoroszló Község Önkormányzata, Daraboshegy
Községi Önkormányzat, Halogy Községi Önkormányzat, Hegyháthodász Községi Önkormányzat,
Hegyhátsál Községi Önkormányzat, Katafa Községi Önkormányzat és Szőce Község Önkormányzata.
A projekt céljainak megvalósítására 198,99 milliós vissza nem térítendő támogatást fordíthatnak.

A konzorcium településeinek legfontosabb kihívásai közé tartozik a terület gyenge
népesség megtartó ereje: az elvándorlás aránya nő, ami hatással van a népesség
alakulására. A helyi társadalmon belül növekszik a hátrányos helyzetűek aránya, ami
újfajta kihívást jelent az oktatásügy, a foglalkoztatás-ügy és a segélyezési politika
területén. Alacsony a munkahelyteremtő beruházások száma. A települések problémáinak
egyik kiváltó tényezője az alacsony foglalkoztatottság, a magas munkanélküliség és egyes

3

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2019. JANUÁR

szolgáltatások hiánya. Ezáltal fejlesztésre szorul a településeken a legfontosabb humán,
illetve szociális alapellátottság is, amelynek fejlesztése a pályázat egyik kulcsterülete.
A pályázat átfogó célja az, hogy a humán közszolgáltatások minőségének és
hatékonyságának növelésével, illetve az azokhoz történő hozzáférés javításával
csökkenjenek a területi különbségek és erősödjön a társadalmi felzárkózás folyamata.
A kétéves projektidőszak alatt a konzorciumi partnerek együttesen, közös erővel, egymást
támogatva kívánják megvalósítani a vállalt fejlesztéseket. Ebben segítségül lesznek még
különböző szakemberek, mentorok és önkéntesek. A célok elérését változatos
programokkal, rendezvények megszervezésével és képzéseken való részvételi
lehetőséggel támogatják.
További információ kérhető: FöldesTímea Elérhetőség: 06-30/179-9197,
efop00076@gmail.com
Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2019. a szállítási napok még nem ismertek (FB oldalunkon mielőbb közzétesszük)
ANYAKÖNYVI HÍREK 2018. DECEMBER
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:

Jekkel Zoltán és Neslanovic Zsuzsanna fia
Ármin
id. Viserálek Sándorné (Vasút u.)
Bauer Zoltán (Petőfi u.)
Gyergyai Árpád, Mihály Gábor (szoc.otthon)

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai januárban:
BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – FERGETEG 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 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 18.30-tól. A foglalkozást Tarnai Mária vezeti, a jóga
idıtartama másfél óra.
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 gerincjóga: hétfın 18 órától a mővelıdési házban. A foglalkozást Horváth





Alexandra tartja.
kötélugrók: kedden délután 16.30-tól vannak az edzések. A foglalkozást vezeti
Gombos Boglárka.
senior pingpong: elıre egyeztetett idıpontokban. Érdeklıdni, jelentkezni
Varga Ritánál lehet.
családsegítı szolgálat fogadóórái szerda délelıtt a kultúrházban.
ringató: Babáknak és mamáknak kéthetente.

Egyéb programok, rendezvények januárban:
• 10-én bérletes színházlátogatás. A szombathelyi Weöres Sándor Színház
elıadása, Titus Andronicus címmel.
• 12-én Teke bál a kultúrházban. A program 19 órakor kezdıdik.
• 12-én este zártkörő Pálinka-est a közösségi házban.
Boldog, békés új esztendıt!
Varga Rita
mőv.ház vezetı 70/6113840

Betlehem te csodás
Sikeresen ápoltuk tovább a betlehemezés szép hagyományát 2018 karácsonya előtti napokban is.
Lelkes csapatunk- Farkas Fanni, Horváth Csenge, Wágner Nóra, Wágner Dávid, Farkas Béla – új
taggal – Kozó Zsófia – bővült. De beugróként régebbi csapattagjaink – Tornay Nóra és Herceg
Emese – is csatlakoztak hozzánk. Számunkra nagy élmény volt az a néhány nap. Reméljük azok
számára is, akik láttak, hallottak minket! Minden meghívásnak eleget tettünk. Volt ahol visszatérő
vendégek voltunk és volt ahol most voltunk először. Örömmel fogadtak minket az új helyeken is.
Köszönjük a kedves vendéglátást és az adományokat! 44 háznál jártunk és adtunk elő rövid műsort
dalokkal, versekkel, jókívánságokkal. Volt ahová nem engedtek be minket, de ezt nem vettük
rossznéven sehol. Nehéz volt 5 estén át vándorolni és újra és újra előadni kis műsorunkat, de
csapatunk tagjait dicséret illeti. Végig lelkesen, vidáman igyekezett karácsonyi hangulatot
varázsolni mindenhol.
Büki Józsiéknál kezdtünk, Sinka Mikiéknél zártuk a menetet. Pandur Milán kétszer is látta a
műsorunkat. A fodrásznál és otthon. Betlehemeztünk Katánál és Tamásnál Doroszlóban, ók
nemrég költöztek ide. Anikó és Erika egyedül volt otthon, Kiss Sanyiéknál viszont annyian voltak
/5 család/, össze se tudtam számolni. Nagyon örömteli volt, ahogyan az a sok kis gyerek csendben
nagy figyelemmel hallgatta végig a műsort. Aztán elmentek játszani. Jójárt doktor teája és
mézespálinkája /orvosságos üvegben és szigorúan orvosi javallatra/ hiányzott, de majd 2019-ben
pótoljuk.
A sok biztatás és dicséret, amit azoktól az emberektől kaptunk, akiknél jártunk, arra ösztökél
minket, hogy csináljuk tovább. Ápoljuk ezt a szép hagyományt. Reméljük ambíciónk és kedvünk
nem romlik és 2019-ben újra belevágunk.
Farkas Béla
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Kormorán kenu egyesület
2018. december 1-jén tartotta a
Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
jubileumi évzáró közgyűlését.
A hivatalos közgyűlést a 10 éves
fennállásra
való
emlékezéssel
bővítettük,
köszönjük
Önkormányzatunknak a rendezvény
lebonyolítására
adott
rendkívüli
támogatást!
A rendezvény keretein belül nemcsak
a tárgyév került értékelésre; mind
programok, mind anyagi, személyi
változások tekintetében az elmúlt 10
évről beszélt az egyesület elnöke,
titkára. Tagtársunk által készített és bemutatásra került filmanyag is az elmúlt 10 év
eseményeiről szólt; köszönjük az érdekes és informatív filmanyag összeállítását Škoda
Tamásnak!
Rendezvényünket
megtisztelte
jelenlétével az Őrségi Nemzeti Park
részéről dr. Németh Csaba és Kevy
Albert, Önkormányzatunk részéről
Bauer Péter feleségével volt jelen,
míg
a
Csákánydoroszlói
Civil
Szervezettől velünk töltötte az estjét
Boldizsár László feleségével és
Szepessy
Dolores.
Székhelyünk
képviseletében Farkasné Varga Rita
vett részt a rendezvényen és közösen
emlékezett
velünk
közös
programjainkra Horváth Attila (Hodzsi)
a Weking Egyesület részéről.
Egyesületünk jelenleg futó pályázati
projektjének állásáról dr. Németh Csaba
tájékoztatást adott a megjelenteknek.
A korábbi évek hagyományainak
megfelelően vezetőségünk ismét díjazta
aktív tagjainkat.
Életkora okán a pezsgő helyett
csokoládéval került elismerésre és
díjazásra ifjú tagunk, Bakó Dominik, aki
sporteredményeivel,
sportostermészetszerető életmódjával méltó
példa lehet kortársai előtt.
Bálint Zsolt (Győr), Gergye József és
Škoda
Tamás
aktív
tagtársaink
tevékenysége
jelentősen
segíti
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egyesületünk működését;
rendezvényeink elhagyhatatlan „kelléke” a sok finomság, melyet Horváth „Páci” Lacinak és
az egyesületünk tagjai közé tartozó nyugdíjas Zsigovits házaspárnak (Sanyi és Ani)
köszönhetünk; legyenek még sokáig velünk és főzzenek finomakat tagságunknak,
vendégeinknek – hálás köszönet tevékenységükért!
Rendhagyóan a tagság és vendégeink részére nem Horváth László (Páci) főzött
ínycsiklandó falatokat; ettől függetlenül a résztvevők finom és bőséges vacsorában
részesültek; köszönet a disznótoros vacsora alapanyagáért a Laci húsboltnak, a vacsora
elkészítéséért és szervírozásáért a Kati bisztrónak!
Az estet végigkísérő csipegetnivaló, pogácsák és a vacsorához járó kenyerek a helyi
pékség kemencéiből kerültek asztalainkra
- köszönjük a Csákányi Pékségnek a
pékárukat!
Köszönet Farkas Béla alpolgármester Úrnak az 50.000,-Ft támogatásért!
Végül, de nem utolsósorban szeretnék mindnyájunk nevében köszönetet mondani Sárvári
Andrea tagtársunknak az est folyamán nyújtott segítségéről, a rendezvény zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében végzett tevékenységéért!
Az idei aktív evezős évünk december 30-i evezésünkkel lezárult; kívánunk a lakosságnak,
tagjainknak és az egyesület életét figyelemmel kísérőknek Boldog Új Évet!
2019-ben is sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
Bálint László elnök
Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület

Teke egyesület
2018 év beszámolója az eredményekről
A 2017-18-as bajnokságban az NB I-es csapatunk a 3. helyen végzett 25 pontot gyűjtve
12 győzelemmel és 1 döntetlennel, az ifi csapat a 9. helyen végzett 15 ponttal 7
győzelemmel. Az NB II-es csapatunk 4. helyezett lett 25 ponttal 12 győzelemmel, ifi
csapatunk pedig első lett.
Az NB II ificsapatunk az idei év igazi sikercsapata, amely magabiztos játékkal erős
mezőnyben megnyerte a bajnokságot.
Az iskolai teke bajnokságon 9 fővel vettünk részt, az országos döntőn 2.helyezett
Márton Gergő, 4. helyezett Németh Marcell,6. helyezett Zakics Ricsi, 7. helyezett Jekkel
Jázmin. Nagy dicséretet érdemelnek fiataljaink.
Az U14-18-as teke bajnokságban az idei évben is szerepelt serdülő csapatunk 8 fővel,
az országos döntőre jutott Jekkel Jázmin és Takács Patrik, valamint Németh Marci. A
négy fordulós területi versenyen az országos összesítésben csapatunk a 10. helyen
végzett 44 ponttal. Egyesületünk kiemelten foglalkozik az utánpótlás neveléssel.
Szerencsére sok fiatal szerette meg sportágunkat, érzékelik a benne rejlő szépséget, a
sikerek ízét.
Pályáztunk az év során a Sportszervezetek Országos Szövetségénél a Hiszek Benned
címen indított pályázaton, nyertünk az iskolai teke beindítására, ennek keretében 2
hónapon keresztül az általános iskola 7-8 osztályos tanulói testnevelés óra keretében
eljöttek a tekepályára tekézni. Több jó érzékkel rendelkező gyereket sikerült találnunk,
többen kedvet kaptak a tekéhez. A programot Soós Imre és Bauer Péter csapattársunk
7
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koordinálta. Ősszel újra pályáztunk, sajnos nem kerültünk be a nyertesek közé így ezt a
programot nem tudjuk folytatni.
A 2018-19-es bajnokság őszi szezonjában az NB I-es felnőtt csapatunk már idegenben
nem olyan jó, mit előző években volt, viszont a hazai pályán már jönnek a győzelmek, így
is a negyedik helyen vagyunk a tabellán. Sajnos a sérülések az őszt megzavarták így
csoda, hogy a négy hiányzó ellenére még ezeket az eredményeket tudtuk hozni.
Ifistáinknál a fiatalok beépülése folyamatba van, hamarosan jönni fognak az eredmények.
Ezt mutatja az egyéni bajnokságokon való szereplések.
Az NB II-as csapatunk jól menetel az erősebb bajnokságban, látszik, hogy nem véletlen
volt a följutás és a tavalyi eredmény.
Az NBI-es felnőtt csapatban 9 játékos szerepelt, az NB I ifiben pedig 4. Egyéni
átlageredményekben az őszi szezonban NBI-ben a legjobb Pungor Géza 577-es
faátlaggal, az NB II-es csapatban 8 játékos szerepelt a szezonban, a legjobb Szomi
Ferenc 451-es faátlaggal.
Az ősz során fiataljaink közül a megyei, a területi illetve a Nyugat-bajnokság után az
országos döntőbe került és ott 11. lett a Schvarcz Levi és 23. lett a Márton Gergő.
Gratulálunk neki, szép eredmény. Ősszel elkezdődött az U 14-18-as bajnokság, két
forduló megvolt, 2x8 gyerekkel indultunk neki a versenynek.
8 általános iskolás és 8 14 év fölötti gyerekkel az országban a legnépesebb csapattal
rendelkezünk, és eredményekben is jók vagyunk, a legjobbak eddig Jekkel Jázmin első,
Gerstli Hanna harmadik, Török Ákos 7., Németh Marcell első, Kovács Erik 3., de itt még
befutó lesz a Zakics Ricsi is. Az igazolt nagyobbak között a Márton Gegi a legjobb a 7.
hellyel.
Az idén újra megállapodást kötöttünk a Csákánydoroszlói Csaba József Általános
Iskolával, hogy a testnevelés óra keretében a gyerekeket elhozzák, mi segítünk nekik, és
kiválasztjuk közülük azokat akiknek van érzékük és szeretnek tekézni. A gyerekek
fogékonyak a megkeresésre, sokan megszeretik a tekézést. Ezen feladatok segítésére
újra pályáztunk az úgynevezett Hiszek Benned programra, ami direkt az utánpótlás
bővítésre szolgál. Sajnos nem nyertünk így ezt a programot le kell mondanom az
iskolával, pedig az Igazgató Úr részéről is nagyon pozitív volt a hozzáállás, a gyerekeket
péntekenként elengedte versenyekre, testnevelés órán tekézhettek.
Úgy tűnik, hogy szponzoraink révén a működésünkhöz a költségek meglesznek.
Az adó 1% visszaigénylésre jogosultak vagyunk, kérjük a támogatást,
adószámunk: 18597716-1-18.
2019.01.12-én tartjuk most már 7. alkalommal tekebálunkat, szívesen várunk minden
érdeklődőt, jelentkezni a tekézőben lehet.
A 2019-es szezon január 20-án kezdődik az NBI-ben a Pét, NB II-ben a Vonyarcvashegy
csapatát fogadjuk, szeretnénk ha csapataink a dobogóra kerülnének, ami nehéz feladat
lesz.
Játékosállományunkban fiatalításra lesz szükség, ezért szeretnénk ha helyi fiatalokat
tudnánk leigazolni.
Musits József elnök
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Kockás liliom bölcsőde
A Kockás Liliom Családi Bölcsőde Boldog Új Évet kíván. 2019. évben is várjuk szeretettel a
gyermekeket :)
Bakóné Vikica kapcsolattartó
Sárvári Andrea kisgyermek-gondozó
Takács Andrea Mária ügyvezető, Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

Védőnői hírek
Baba-mama klub hírek
Decemberben is találkoztunk a baba-mama klubban. Karácsonyi díszeket alkottunk saját kezűleg, közben
beszélgettünk, sokat nevettünk. Kicsit ráhangolódtunk az ünnepekre. Jövő évben is folytatjuk az
összejöveteleket érdekes előadásokkal.
Dériné Tóth Andrea védőnő
Nagyszülővé válás-nagyobb öröm, mint gondolnánk
A fiatal szülők egyre többször internetes oldalakról, könyvekből, kortárs szülők tapasztalataiból
tájékozódnak a várandósságról, a gyermek gondozásáról, neveléséről. Mivel a gyermekvállalás későbbre
tolódik, általában már önálló egzisztenciával rendelkező fiatal emberek házasodnak össze és alapítanak
családot. Anyagilag nem függnek a szülőktől.
Manapság a nagyszülők tovább élnek, sokkal jobb egészségi állapotnak örvendenek, mint évtizedekkel
ezelőtt. Nagyobb mértékben lehet számítani egy aktív nagyszülő segítségére. Ami nehezíti a helyzetet, hogy
nagyrészük még dolgozik.
Amikor felnőnek gyermekei egy szülőpárnak, belépnek abba az életciklusba, amikor úgy érzik, időszerű
lenne az unka érkezése. Ez gyakran nem egyezik azzal, amikor a fiatalok akarnak gyermeket.
A kutatások szerint az unoka megszületésekor a nagymamának van jelentősebb szerepe az unoka életében.
Azonban amikor a kicsi elkezd járni, felfedezni a világot, színre lép a nagypapa. A férfiak több mozgásos és
kihívásokkal teli, kalandos tevékenységet végeznek unokájukkal. Amíg a nagymamák etetnek, altatnak,
mondókákat, dalokat tanítanak a nagypapák biciklizni, sétálni, játszótérre, szerelni viszik a gyerekeket.
A legfontosabb nagyszülői feladat bízni anyában és apában. Fontos lenne már a várandósság idején
összeülni, és megbeszélni, hogy miben várnak segítséget a fiatal szülők. Úgy kell támogatni a szülőket, hogy
tudjanak saját döntést hozni. Ez igaz az egész gyermeknevelésre is. Ha az alapok jók, akkor nagy baj nem
lehet. Teljesen eltérő helyzet szülőként és nagyszülőként élni. Sokszor a szülői szerepében nem igazán
remekelő szülő, kiváló nagyszülő lehet.
A nagymamák inkább a gyermeknevelésbe, gondozásba szólnak bele. Nagymamaként tudattalanul ugyan, de
szeretnék úgy irányítani a lányuk és menyük életét, hogy saját anyai viselkedése köszönjön vissza. Ennek
oka, hogy ha a mama saját anyai viselkedését látja viszont az unoka körüli gondozásban, akkor az megerősíti
abban, hogy ő annak idején jó anya volt. Ha ellenkezőt lát, azt gondolhatja, hogy ő annak idején nem csinálta
jól. Fontos tudatosítani a nagymamákban azt, ahogy ő annak idején tette a dolgát anyaként, az abban a
helyzetben akkor elég jó volt.
Az anya lány unoka közti kapcsolat sokszor sorosabb. Az unokák is gyakran az anyai nagyszülőkhöz
kötődnek jobban. Az anyós meny unoka szerepet nehezíti, hogy az anyáknak, elkell engedniük fiúkat, akiből
apa lett. A megoldás a nyílt kommunikáció. Gyakran a higgadtabb nagypapák oldják fel ezeket a konfliktus
helyzeteteket.
A nagymama és a nagypapa egymáshoz fűződő jó viszonya, szeretetteljes kapcsolata, élettel való
elégedettsége is hozzájárul ahhoz, hogy unokájukkal, szülővé vált gyerekeikkel szép kapcsolatot
ápoljanak.
Ahogy az unokák nőnek, egyre nagyobb szerep jut a nagyszülőknek abban, hogy a régi életről, saját
gyermekkorukról, munkájukról, dédszülőkről meséljenek. Az iskolás gyermekek szájtátva hallgatják a
történeteket.
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A dolgozó nagyszülőknek legyen egy nagyi nap, amikor csak az unokákkal töltik az időt. Örök élmény,
amikor az összes unokatestvér a mamánál, papánál alszik, és ott tölti a vakációt.
A nagyszülői viselkedéssel az unokáknak is példát mutatnak abban, hogy ők milyen nagyszülők legyenek.
Csodálatos megtapasztalás, amikor egy unoka a papa vagy a mama foglalkozását vagy hobbiját folytatja,
veszi át, vagy örökli tehetségét.
Nagyszülővé válni az egyik legcsodálatosabb élmény, és annak bizonyítéka, hogy sikerült úgy
felnevelni gyermeküket, hogy képes legyen továbbadni az életet, képes szülővé válni.
Dériné Tóth Andrea védőnő

ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA
Időpont: 2019. június 5-10-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 Kolozsvárra. Kolozsváron
megtekintjük Mátyás-király szülőházát, a Szent Mihály templomot és a mellette lévő főteret, ahol a Mátyás
szobor található. Kolozsvárról elmegyünk Gyalura, ahol a vacsora és a szállásunk lesz.
2. nap: Reggeli után utazunk Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyen látni fogjuk a Kultúrpalota, a városháza,
a Prefektúra, a színház, az ortodox székesegyház épületeit. Ezután tovább utazunk és Segesvárra érkezünk.
Segesváron a programunk a vár megtekintése lesz, ahol többek között Vlad Dracul, azaz Dracula gróf
szülőházát is láthatják. Segesvárról átmegyünk Fehéregyházára (kb 2 km) ahol a Petőfi múzeumot
nézhetjük meg. A múzeumban Petőfi személyes iratain túl egy makettet láthatnak a segesvári csatáról, ahol
Petőfi életét veszítette. Majd Székelyudvarhelyen keresztül megyünk Csíkszeredára, ahol a következő
napokban a szállásunk és a félpanzió lesz. (Hotel Merkúr)
3. nap: Pénteken reggel 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. A
kegytemplom megtekintése után a magyarság történetének egyik kultikus helyére látogatunk. Elmegyünk
Gyimesbükkre az 1000 éves határhoz. Ott megtekinthetik Nagy-Magyarország legkeletibb vasúti őrházát.
Felkapaszkodhatnak a Rákóczi vár romjaira, amit Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtetett 1626 körül,
ahonnan az egész Gyergyói-medencét beláthatják. Valamint a Hit Kapuján keresztül végig járhatják a
Keresztúti kálváriát. Gyimesbükkről visszaindulunk Csíkszeredára. Szereda határában megállunk és
megtekintjük Csíkszereda egyik legnagyobb nevezetességét a Mikó várat. Az 1623 körül neoreneszánsz
stílusban épült várat 2012-ben újították fel és megtalálható benne a Székely Múzeum, amit szintén
megnézünk. Az aznapi kirándulás után, 19 órától, Csíkszeredán szentmisén veszünk részt a csodálatos
Makovecz templomban.
4. nap: Csíksomlyói búcsú napja. A katolikus magyarok legnagyobb találkozója, ahol többszázezer ember
jelenik meg. Az egész hegyoldal benépesül ekkor. Aki nem szeretne felmenni a 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. Egy csoport reggel 8 órakor
indul fel a Nyeregbe. Nyilván, aki jó helyre szeretne kerülni, közel az oltárhoz, annak ajánlom ezt a közös
indulást. De egyébként mindenki szabadon döntheti el, hogy mikor indul a szentmise helyére. A szentmise
ottani idő szerint 12.30-kor lesz. A szállástól az út kb. 1.5-2 óra és csak gyalog tehető meg. A búcsú napján
este a szállodában, a vacsora után kb. 20.00-tól lesz egy kis táncos mulatság, ami már hagyományosnak
tekinthető ebben a szervezésben.
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5. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson keresztül
megyünk a Gyilkos-tó 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. Hazaérkezés várhatóan 18 órakor lesz a szállásunkra. Majd onnan autóbusszal
elmegyünk és részt veszünk a 19 órakor kezdődő pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisén a csíksomlyói
kegytemplomban.
6.nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Előbb Farkaslakára érkezünk, ahol tiszteletünket tesszük Tamási
Áron sírjánál, valamint vásárlási lehetőség lesz. Tovább utazunk Korondra, ahol mindenki kedvére
vásárolhat a bőséges kínálatban vagy nézelődhet. A vásárlás után kb. 12-13 óra körül indulunk haza,
várhatóan az éjfél utáni órákban érkezünk.
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
Részvételi díj: 39. 000 Ft és 145 euró (buszköltségek, idegenvezetés, szállás, félpanziós étkezés)
Belépő: Csíkszereda Mikó vár 8 lei, Fehéregyháza Petőfi Múzeum kb. 10 lei. Összesen kb. 18 lei, kb. 1300 Ft.
Az utasbiztosítást mindenki maga intézi.
Jelentkezés: Takó Gábor: 30/300-1661, Sipos Éva 30/ 2882-104, Molnár Lajos 30/747-9654.
Eng. sz.:Grat Travel Service R 12541995/199
Utazzunk együtt a magyarság legnagyobb egyházi ünnepére.
Mindenkit sok szeretettel várunk!!!

Reiki- a természet ereje. Testi, lelki fizikai szinten is nagyon hatásos. Stresszes az
életed? Energiahiányos vagy? Fáj valamid? Fogyókúráznál? Fordulj hozzám
bizalommal!
A reiki segít helyreállítani a szervezetet. A gyógyszeres kezelést
is hatékonyan támogatja. Bármilyen kérdéssel keress nyugodtan.
Szeretettel
válaszolok. Viki.
Tel: +3630 286 9284
Eladó 2 db fából készült, jó állapotban lévő, használt nyúlketrecek, önetetővel és önitatóval
felszereltek. Adok hozzá 2 db fából készült fialtató ládákat is. Ár: 10.000,- Ft.
Érdeklődni a 06/70/324-2715-ös telefonszámon.
Best Life Pro sóterápia a Kockás Liliom Családi Bölcsőde épületében! Bölcsiseink napirendjük- szülői
beleegyezéssel - tartalmazza a sókabin használatot; egyéni használatra, további információk beszerzésére
lehetőség van a 06-70/459-0508 telefonszámon vagy a bakoneviki@gmail.com e-mail címen. Várunk
szeretettel :) Vikica
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Kedves szépülni vágyó leendő vendégem!
Szeretettel várlak egyszemélyes szépségkuckómban, ahol csak Te vagy a fontos!
Szőrtelenítések, arckezelések, szempilla- szemöldök festés, szemöldök formázás, alkalmi,esküvői
smink, sminktetoválás Szépség recept: 1 bögre egészség, 2 kiskanál akarat, és egy jó kozmetikus.
Sándor Klára 0670/3157089 Facebook: @klaraszepsegkucko vagy: @naturkozmetika.kucko

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.)

Angol beszédközpontú távoktatás nemzetközi nyelvtanártól!
A nyelvtanuláshoz most csak számítógépre, internetre és elhatározásra van szükség. A
többit bízza rám!
Egyéni szintfelmérés után, személyre szabott módon és ütemben tanulhat.
Utazás nélkül, saját otthonában, stresszmentesen és szórakoztató módon sajátíthatja el a
nyelvet, készülhet nyelvvizsgára, állásinterjúra vagy fejlesztheti felső tagozatos gyermeke
angoltudását egy tapasztalt kanadai-magyar főiskolai nyelvtanárral.
Az első - szintfelmérő - óra ingyenes. Az órai anyagokat én biztosítom.
Keressen bátran!
Elérhetőség: Email: matenyerges@yahoo.com Mobil: 06-70-257-0979
További részletekért kérem tekintse meg a honlapom: https://angollektor.weebly.com/
2019-ben is várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható: Begyújtós, fabrikett, sírvázák és
vázabetétek, szúnyogriasztó szerek, hangya és darázsirtó, hordók, savanyító vödrök, téli-nyári
szélvédőmosó, jégkaparó, kesztyűk, szerszámnyelek, üvegballon, demizson, különböző pálinkás
és borosüvegek, háztartási eszközök, tisztítószerek, penészölő, akril és szilikon tömítő, ragasztók,
ecsetek, villanyégők, elemlámpák, elemek, takarmányos zsák, ajándéktasakok, ajándéktárgyak,
konyhai kiegészítők, karácsonyi fények és dekorációk,sütőpapír, alufólia, eldobható műanyag
tányérok, poharak és evőeszközök, és még sok más.
Nyitva tartás 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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