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Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotta a Község 2019. évi költségvetését, amely az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
-

A költségvetés biztosítja ez évben is az Önkormányzat és az általa fenntartott óvoda és
művelődési ház működésének költségeit. Sem az óvodai, sem a közművelődési feladatok
ellátását nem finanszírozza teljes egészében az állam, így a működéshez az
Önkormányzatnak is hozzá kell járulnia, amelynek fedezetéül az adóbevételek szolgálnak.

-

A fejlesztések területén az alábbiak jelennek meg a költségvetésben:
1. A Csaba József utcai új építési telkek áramellátásának,és a vízvezeték kiépítésének
költségét tartalmazza a költségvetés. Mindehhez nem érkezik állami támogatás, így az
új építési telkek kialakításának pénzügyi fedezetét a település biztosítja. A mérőóra
szekrények már felállításra kerültek, a vízi közműtervek elkészültek, így a vízvezeték
kialakítása is a nyáron megtörténik, hogy az építkezések elkezdődhessenek.
2. Két buszváró is kiépítésre kerül idén a Vasút utcában, az egyik a templom előtt, a
másik pedig a Vasút utca északi részén lévő buszmegállónál. Erre egy millió forint
fedezetet biztosított az Önkormányzat.
3. Az Önkormányzat 30 m Ft. összegű hitelfelvételre kapott kormányzati engedélyt, mely
hitelfelvételt a közvilágítás megújítására kíván fordítani az Önkormányzat. A
közvilágítás korszerűsítése azért időszerű, mert már nem lehet javítani a régi
lámpatesteket, ha ezek meghibásodnak, már nem cserélhetők, mert leállt a gyártásuk,
és átálltak a gyártók és a forgalmazók a LED lámpák gyártására. AZ Önkormányzat
maga kívánja megvásárolni az új lámpákat, nem kívánja azokat bérelni vagy lízingelni.
A közvilágítás korszerűsítése kapcsán több lépcsőben tájékoztatjuk majd a lakosságot,
ugyanis csak a lakosság együttműködésével lehet sikeres ez a beruházás, hiszen a
Led lámpatestek más fényt adnak a most megszokott pazarló lámpatestekhez képest.
A korszerűsítés előtt alaposan fel kell mérni az egyes utcákat abból a szempontból,
hogy milyen típusú lámpák kerüljenek az adott helyekre felszerelésre. Szeretném
jelezni, hogy a korszerűsítés nem megtakarítás alapú lesz, nem az áramköltség
csökkentése a cél – nagyon sok rossz tapasztalatot lehet a megtakarítás alapú
közvilágítás rekonstrukciókról olvasni sajnos -, hanem az, hogy egy korszerű,
esztétikus és szabványos új rendszer épüljön ki a Községben, amely hosszú időre
megoldja a közvilágítást a faluban.
4. A faluban térfigyelő kamerákat szereltetünk fel az idei évben, ennek is biztosította a
költségvetési fedezetét a Testület 1.800.000 Ft. összegben, erről külön írunk a mostani
újságban.
5. A Modern Falu program pályázaton belül az Önkormányzat az óvoda felújítására kíván
majd pályázatot benyújtani, ahol szükségessé vált a villamos és vízelvezetési rendszer
felújítása, valamint a tetőcsere elvégzése. Ez a pályázat még csak most fog elindulni,
így nem ismert az, hogy nyertessége esetén mikor tud majd megvalósulni, de bízunk
abban, hogy Csákánydoroszló pályázatát támogatja majd a kiíró.
6. Az iskolai tornaterem megvalósításának előkészületeiben a falu is részt vesz, már
megtörtént az útban lévő fák kivágása, de a falu oldja meg a közművezetékek kiváltását
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is, mivel a tornaterem tervezett helyszínén jelenleg közművezetékek húzódnak a
földben. A tornaterem áramvételezési lehetőségét is az Önkormányzat építteti ki telken
belül közel 800.000 Ft összegben, ezt a munkát már el is indította a falu, mivel
Községünk minden előkészületet időben megtesz azért, hogy az építtető
nekikezdhessen a régen várt tornaterem építésének.
A beruházások előre haladásáról rendszeresen fogjuk az újságon keresztül tájékoztatni a
Lakosságot.
Tájékoztatás a Község keleti határában tervezett kavicsbányáról
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek a Csákánydoroszló Község keleti részén tervezett
kavicsbánya megnyitásáról, mivel valószínűleg sokan érdeklődnek emiatt.
Ismert Önök előtt, hogy megkezdődött az M8 –as út építése, amely Csákánydoroszlót is kedvezően érinti,
mert külön le-és felhajtási csomópontot kap a Község. A beruházást a Duna Aszfalt Kft. végzi, a munkálatok
nagy intenzitással zajlanak, hiszen 3 éven belül az M8-as út átadásra kerül.
Az út építése végett több településen is kavicsbányászat folyik, pl. Vasszentmihályon és Gasztonyban.
Csákánydoroszlót is megkereste a kivitelező, mert a Község keleti határában, a Körmendhez eső részen, a
„Barbara-tavakon” túl van olyan terület, amelyen kavicsbánya nyitható.
Ahhoz, hogy a bánya megnyitható legyen, a Képviselő-testületnek módosítania kell a Község rendezési
tervét, mert csak akkor ad a Bányakapitányság engedélyt a bányászati tevékenységre, ha a rendezési tervben
is bányatelekként szerepel az érintett terület.
A Képviselő-testület azt mérlegelte a döntése meghozatalakor, hogy hogyan befolyásolja ez a bánya a
településen élők életét és közlekedését. Szemben a település nyugati részével –ahol szintén bányát akart
nyitni egy másik vállalkozó -, a keleti oldalra tervezett bánya nem befolyásolja a Községben élők
mindennapjait, mert messze esik a bánya a lakott területektől, másrészt a Képviselő-testület kikötötte, hogy
a bányába való közlekedés nem érintheti a Község belterületi útjait, csak így kaphat a Duna Aszfalt Kft.
bányászati engedélyt.
A környezeti előzetes hatástanulmány elkészült, amelyben kitérnek arra is, hogy a Rába vízlefolyására árvíz
idején milyen hatással lesz a bányatelek. Vízügyes kollégákkal egyeztetve megállapítható, hogy árvíz idején
vápaként működik a bánya, azaz feltelítődik vízzel, csökkentve ezzel az áradó folyón levonuló hullámot, az
árvíz levonulása után pedig a vállalkozó kiszivattyúzza a vizet a bányából.
A bányába vezető utat murvával fedi le a vállalkozó, és mellette az árkot is megfelelően kialakítja, ez saját
érdeke is, mivel nagy teherbírású útra van szüksége. A bányából Kemestaródfa irányába visz majd ki az út a
jelenlegi 8-as főútra, és azon át az épülő M8-asra, északi irányban.
A bánya nyitása a beruházáshoz szükséges, mivel egyre kevesebb a kavicskitermelő hely, az M8-as út
építése pedig a megyében a legnagyobb beruházás. Az M8-as út építése és a bánya nyitása révén a Község
iparűzési adóbevétele megnő, amelyre szükségünk is van az előttünk álló beruházásokhoz (Csaba József
utcai építési telkek kialakítása, közművesítése vagy pl. közvilágítás korszerűsítése). Így a fent írtakat
mérlegelve a Testület úgy döntött, hogy támogatja azt, hogy a bánya érdekében módosuljon a helyi rendezési
terv, ami miatt 2019. február 14-én lakossági fórumra is sor került, köszönjük a megjelentek aktív részvételét
a meghallgatáson.
Végezetül pár szóban tájékoztatást adnék arról is, hogy a Község nyugati határában is bányát akar vagy akart
nyitni egy más vállalkozó, ettől azonban teljes mértékben elzárkózik a Képviselő-testület, mert a nyugati
településrészen már sokkal jobban érinti a helyieket a bányanyitás. Az új országos településrendezési törvény
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alapján bánya egy településen csak akkor nyitható, ha ahhoz az Önkormányzat hozzájárul, így az
Önkormányzat megkerülésével nem létesülhet bánya egy településen sem. A Képviselő-testület pedig nem
kívánja a rendezési tervét módosítani azért, hogy a település nyugati, és déli részén is bánya létesüljön, erről
a döntést a Testület meghozta.
Amennyiben bármely lakónak bármely kérdése lenne a Község keleti részén nyitandó bánya kapcsán, kérem,
hogy keressen engem, hogy a kérdésére választ tudjunk adni.
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés végrehajtásáról
A téli rezsicsökkentés során 2018. évben a gázzal és távhővel fűtők egyszeri, 12.000 Ft. összegű
támogatást kaptak a Magyra Államtól, amely támogatás a közüzemi számlákban került jóváírására.
A fával, szénnel fűtők esetében az Önkormányzatoknak kell a támogatást természetben átadni a
lakosság részére, melyre az igényeket tavaly október közepééig lehetett benyújtani. Ezután a
természetbeni juttatás átadása a lakosságnak 2019. december 15-ig kell, hogy megtörténjen.
Az igénylést határidőre 166 háztartás nyújtotta be Csákánydoroszlóban.
A feladat végrehajtása során a legpraktikusabbnak és a legjobb megoldásnak azt találtuk, ha fa
brikettben adjuk át az egyszeri támogatást a lakosoknak, mivel ezt könnyen le lehetett szállítani a
faluba, és a hivatal udvaráról könnyen el is lehetett szállítaniuk a lakosoknak, mivel a szállítás
költségeit már nem fedezi az állami támogatás.
Megkeresésünkre 152 háztartás elfogadta a brikettet, 12 háztartás kért továbbra is tűzifát, 1
háztartás gázpalackot, és 1 háztartás pelletet.
A beszerzések megtörténtek, brikett esetében 14 db, 10 kg-os zsákban lett átadva háztartásonként
a támogatás. Fa, gázpalack és pellet esetében a 12.000 Ft. értékű tüzelő beszerzésére
megkezdtük a szállítókkal a kapcsolatfelvételt és a szerződések előkészítését. A hátralevő
igénylőket értesíteni fogjuk az átvételi lehetőségekről egy-két héten belül. Ezek után már csak a
támogatási összeg elszámolása lesz hátra a kormánnyal, ami még több napos munkája lesz a
hivatalnak.
Köszönjük az érintett háztartások rugalmas hozzáállását, amellyel nagyban segítették a feladat
gyors megoldását.
Tűzifa értékesítés községünkben
Önkormányzatunk a 8-as
főút mellett veszélyes fákat
vágatott
ki.
A
fák
kivágásának oka az volt,
hogy nagy szélvihar esetén a
útra is kidőlhetnek, ami
komoly baleseteket okozhat.
A kivágott fák jelenleg még a
helyszínen
vannak,
de
hamarosan depóba történő
összerakása megkezdődik. A
Művelődési ház udvarába
lesz beszállítva a tűzifa és akkor válik ismertté, hogy
mekkora mennyiség lesz, ami eladható.(előzetes
becslés szerint 45 - 50m3) Az igénylők saját költségen
onnan szállíthatják majd el a tüzelőt. A fa 2 m hosszúságban van, 80-90 %-ban tölgy. Akinek vételi
szándéka van, az a hivatalban azt jelezze. Az előjegyzést érkezési sorrendben fogjuk felvenni.
Háztartásonként maximum 5 m3 igényelhető. A fa ára 15.000,- Ft + 27% áfa, így bruttó 19.050,Ft/erdei m3
( a jobboldali kép az iskolaudvaron készült)
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Kábel Tv használaton kívüli vezetékei
Mindenki számára ismert, hogy korábban kábel Tv volt községünkben. Ez a rendszer megszűnt,
de sok helyen még a régi vezeték megtalálható a házak között. A szélessávú internet kialakítása
után ezeket a vezetékeket a lakosság eltávolíthatta. Községünkben több helyen még most is
megtalálhatók ezek a vezetékek. A jelenlegi szolgáltató vállalta, hogy díjmentesen leszerelik a még
meglévő vezetékeket. Erről már 2017. áprilisi újságunkban is írtunk.
Kérjük, hogy akik igénylik a vezetékek leszerelését, azt jelezzék a hivatalban legkésőbb március
22-ig. Kérjük, adják meg az ingatlan utcanevét és házszámát, az igénylő nevét és telefonszámát. A
telefonszám egyeztetéshez kell, hogy a munkavégzés időpontját az ingatlantulajdonossal
egyeztetni tudja a szolgáltató. A tulajdonos távollétében nem mennek be az ingatlanra. Akik a
megadott határidőig jelzik igényüket, azoknál áprilisban elvégzik a munkát.

Térfigyelő kamerák telepítése községünkben
Az Önkormányzat az idei év tavaszán térfigyelő kamerákat szereltet fel az alábbi helyszíneken:
•
•
•
•
•

Vasútállomás 1db fix kamera úgy, hogy a kamera a parkoló és kerékpártároló felé néz.
Vasút u. - 8-as kereszteződés 1db fix kamera úgy, hogy a kamera déli irányba néz
Körmendi u- 8-as út kereszteződése 1db fix kamera úgy, hogy a kamera déli irányba néz)
Vasút utca – Fő utca kereszteződés 1db fix kamera úgy, hogy a kamera északi irányba néz
Fő u – „Bálintmajor” bejárat 1db fix kamera úgy, hogy a kamera délkeleti irányba néz, a Fő
utcára.

A kamerák által készített nappali és esti képek minőségét a Képviselő-testület előzetesen
megvizsgálta, azok jó felvételt biztosítanak, így hozzá tudnak járulni Községünkben a
bűnmegelőzéshez és adott esetben a bűnfelderítéshez.
A kamerák közvilágítási oszlopokra kerülnek felszerelésre, amelyre vonatkozóan az EON az
engedélyt már megadta.
Ahogy a kamerák felszerelésre kerültek, tájékoztatjuk a lakosságot az újságon keresztül.

Itt a tavasz és megindulnak a kerti munkák, ezért ismételten felhívjuk a lakosság
figyelmét: (részlet a rendeletből)
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének szabályai
(1) Avart és kerti hulladék égetése csak az emberi életet és egészséget, valamint
vagyontárgyakat nem veszélyeztetve módon megengedett.
(2) Az égetendő hulladék avar és kerti hulladékon kívül nem tartalmazhat más hulladékot.
(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani. A tűz
oltásához szükséges eszközöket a helyszínen kell tartani.
(4) Avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 8.00 h és 18.00 h közt megengedett.
14. § (1) Tilos nem komposztálható vagy komposztálásra alkalmatlan avart és kerti hulladékot
égetni
a) tilalmi időszakban vagy időpontban,
b) szeles időben,
c) nedves, füstölő hulladékkal,
d) a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül,
e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva,
5

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2019. MÁRCIUS

f) az arra kijelölt helyeken kívül közterületen,
g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen.
(2) Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg
kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel szennyezni a
környezetet.
15. § Tilos jelentős zajt keltő munkák (fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák stb.) végzése este
21 óra és reggel 7 óra között, valamint ünnepnapokon, ide nem értve az azonnali hibaelhárítási
munkákat.

Horváth István
polgármester

Tisztelt Lakosok!
A Csákánydoroszlói Hírlevél 2019. februári számában közöltük, hogy nyilvánosságra hozzuk a
2019. márciusi lapszámban azon személyek adatait, akik a Községben adótartozást halmoztak fel,
és akik esetében a nyilvánosságra hozatal törvényi feltételei beálltak.
A 2019. februári lapszámban jeleztük az adózóknak, hogy lehetőségük van február hónapban,
még a közzététel előtt a tartozásukat rendezni vagy arra részletfizetést kérni, így csak azon
adózók adatait közöljük, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Tartozók, akik nem fizettek, és nem kértek részletfizetést:
Név
Késmárky Máté István
Modul 2006 Kft

Lakhely
Csákánydoroszló Batthyany u. 4.
Budapest Honvéd u. 8.1/2

Tartozás összege
136.376,- Ft
145.942,- Ft
Dr. Stepics Anita
jegyző

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA MEGVÁLTOZOTT KÖZSÉGÜNKBEN IS.
Február 4-től minden páros héten hétfőn 8.00-12.00 óra között lesz elérhető a hivatalban
február 4. február 18. március 4. március 18. április 1. április 15. stb.

A kormányhivatal KAB busz községünkben a hivatal udvarán az alábbi időpontban várja az
ügyfeleket. Minden második héten kedden 10.15 – 11.15 óra között. Első alkalom március 12.
A továbbiakban március 26, április 9, április 23. stb.

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2019. március 26.,
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. FEBRUÁR
Születés:

Pál Norbert és Szomi Adrienn lánya Anna Freja
Spilák Bence György és Bank Judit lánya Vivien

Házasságkötés:
Elhunytak:

Hajdu György (Vasút u.) Musits Ferencné (Fő u.)
Váradi Zoltán, Czibula István, Lázok Gizella
(szoc. otthon lakói)

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 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 18.00-tól. A foglalkozást Tarnai Mária vezeti, a jóga idıtartama
másfél óra.
 gerincjóga: változás! pénteken 17 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 márciusban:
• 2-án 19 órától ovis SZM bál a mővelıdési házban.
• 12-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Utazás a megszokott idıben. A vihar
kapujában címő drámát fogjuk megnézni.
• 14-én 9.30-kor Ringató babáknak és mamáknak a kultúrházban.
• 14-én az 1848-49-es forradalomra emlékezünk. 17.30. koszorúzás az árvízi
emlékmőnél, 17.45. koszorúzás a templomkertben. 18 órakor kezdıdik az ünnepi mősor
a mővelıdési házban. Utána állófogadás a közösségi házban.
• 21-én 9 órától 11 óráig a Sprinter kereskedıház árusít a kultúrházban.
• 21-én bérletes színházlátogatás a szombathelyi Weöres Sándor színházba. Három lány
címő drámát fogjuk megnézni.
• 22-én 14 órától tartja győlését a nyugdíjas klub a kultúrházban.
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23-án családi rendezvény a közösségi házban.
25-én 18 órától civiles közgyőlés a mővelıdési házban.
28-án 9.30-kor Ringató babáknak és mamáknak a kultúrházban.
29-én 10 órától Baba-mama klub a mővelıdési házban.
Varga Rita
mőv.ház vezetı 70/6113840

Fogászat
Községünkben a fogászati rendelést ellátó dr. Megyeri Sára szerződése február végével lejárt.
Ezúton köszönjük munkáját, hogy ellátta községünkben a betegeket.
A továbbiakban a fogászati ellátást Dr. Máté Tibor fogszakorvos fogja ellátni, aki jelenleg
Vasszentmihályon fogorvos, de március 15-től hétfő délután és csütörtök délelőtt a
csákánydoroszlói fogászati körzetben is rendelni fog. Sürgős esetben Vasszentmihályon is fel
lehet keresni és ott látja el a községünkben lakókat.
A pontos rendelési időről való tájékoztatás a rendelő ajtaján illetve a faluújságban is megtalálható
lesz.
Március 1-15. között a csákánydoroszlói rendelőben a rendelés technikai okok miatt szünetelni
fog.
Ekkor a csákányi betegeket szerdánként 15.00- 19.00 óra között a vasszentmihályi rendelőjében
várja a Doktor úr.
Azok, akik időpontot kívánnak előjegyeztetni, azok a következő telefonszámon számon
érhetik el a Doktor urat: (94) 438-156

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, 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 szétköltöznek. Ekkor az a
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„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 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 fiatalember, vagy fiatal pár engedheti meg magának, hogy lakást
vegyen, függetlenedjen a szülőktől. Sajnos nem is vágynak sokan a gyerekvállalásra, mert úgy
érzik, nagyon meg lesz 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 arról 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. Meg kell 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

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.
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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

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.)

Várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható:téli-nyári szélvédőmosó, fagyálló folyadék, fabrikett,
alágyújtós, koromtalanító, kesztyűk, ásók, lapátok, kapák, szerszámnyelek, üvegballon,
demizson,háztartási eszközök, mosogatószer, általános tisztítószerek, penészölő, 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. Vetőburgonya rendelhető!
Nyitva tartás: H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
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.
A Polgármesteri hivatal elérhetőségei
Igazgatás és szociális ügyek:
(+3694) 542 002
Kovács Zoltánné, Kovács Júlia
Adóügy:
(+3694) 200 578
Balogh Tünde
Pénzügy:
(+3694) 542 004
Kardos Melinda
Jegyző/önkormányzati ügyek:
(+3694) 200 365
dr. Stepics Anita, Tóth Nóra
Polgármester:
(+3694) 200 579
Horváth István
FAX:
(+3694) 542 003
Mobil:
(+3630) 6500 447
Központi e-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
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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