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Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati felhívásokat hirdettünk
meg hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
A felhívások kódjai: BURSA-2014A, BURSA-2014B
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2013. október 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat
az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
Csákánydoroszló község Önkormányzata is csatlakozni kíván a felsőoktatási hallgatók
támogatásához.
A pályázati felhívás
Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozott települési önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú
pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásának
megjelentetése egy időben történjék. A pályázatok kiírásának határideje 2013. október 14., hétfő,
benyújtásának határideje 2013. november 15., péntek. A pályázatot az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni!
Az elbírálás szabályzata
Az Általános Szerződési Feltételek 11.§-a kimondja, hogy a települési önkormányzat „az elbírálás
során már meglévő szabályzatai, vagy az ösztöndíjrendszer elfogadott szabályzata alapján jár el, és
döntését az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Bírálati lapon elektronikusan rögzíti.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14. települési önkormányzat köteles
döntéséről, és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai
úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az
önkormányzat épületében 2013. december 20-ig megtekinthessék.
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Az Általános Szerződési Feltételek 16. §-a szerint „a pályázó az elbíráló szerv döntése ellen
fellebbezéssel nem élhet.”
A pályázat részleteiről és a benyújtás módjáról bővebb tájékoztatás a következő honlapon
olvasható: http://www.emet.gov.hu/
Horváth István
polgármester
CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI

Tájékoztatás a Csaba József ÁMK intézményvezetőjének változásáról
A csákánydoroszlói Csaba József ÁMK igazgatója 2012. december 31-ig Kozó József volt. A
törvényi előírásoknak megfelelően az iskola átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó
központnak. A Csaba József ÁMK és az azt fenntartó társulás átalakításra került. A Csaba József
ÁMK igazgatójának Dr. Jójártné Molnár Szilvia lett kinevezve határozott időre, 2013. augusztus
31-ig. Közben az intézményvezetői állást meg kellett pályáztatni, de nem érkezett be pályázat. A
törvény szerint a pályáztatást meg kellett ismételni és eközben Dr Jójártné Molnár Szilvia
megbízását meg kellett hosszabbítani, a pályázat lezárásáig, 2013. szeptember 30-ig. Az ismételt
pályázati felhívásra sem érkezett jelentkező, így meghatározott időre 2014. augusztus 31-ig Dr
Sütőné Joó Irént bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával a Csaba József Általános
Művelődési Központot Fenntartó Társulási Tanács.
Ezúton köszönöm meg Dr Jójártné Molnár Szilvia munkáját, és utódjának Dr Sütőné Joó Irénnek
sok kitartást kívánok felelősségteljes munkájához.
Horváth István
polgármester
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai októberben:
MINDSZENTHAVA – İSZHÓ – MAGVETİ HAVA
Állandó programjaink:
• a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
• a színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.30-tól 16.00-ig, csütörtökön 13.45-tıl 14.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tól 21.00-ig.
felnıttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig
próbálnak a mővelıdési házban.
• néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési
házban,
• bábosok próbálnak szerdán 14.00-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
• torna – kedden és csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig. Farkas Béla és Varga
Gáborné vezetésével.
• gyerek torna – óvodásoknak és kisiskolásoknak szerdán 16.00-tól 16.45-ig. A
foglakozásokat vezeti Farkas Béla.
• pingpong gyerekeknek csütörtökön 14.45-tıl 15.45-ig a mővelıdési házban.
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Zumba – kedden: 19.00-tıl 20.00-ig, és szerdán 17.15-tıl 18.15-ig.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban.

Egyéb programok, rendezvények októberben:
 4-én győlést tart a Kormorán Kenu Egyesület a mőv.ház kistermében 18 órától.
 Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját ünnepi mősorunkra.
mősorunkra.
2013. október 22. kedd ,
 17.45. - az 5656-os emlékmő megkoszorúzása
 18 - óra ünnepi mősor a mővelıdési
mővelıdési házban
Csaba József ÁMK
Csákánydoroszló
Ismét bérletes színházi elıadások Zalaegerszegen!
Újra indul a színházi évad a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban.
A nyugdíjas/ifjúsági bérlet ára 8.000,-Ft. Az elıadások kedden este 19 órakor
lesznek. A busz 18 órakor indul Csákánydoroszlóból. A program:
 Csíksomlyói passió – passiójáték, rendezı: Csiszár Imre
 Köztársaság – dráma, rendezı: Babarczy László, Sztarenki Pál
 A muzsika hangja – musical, rendezı: Pinczés István
 Vılegény – komédia, író: Szép Ernı, rendezı: Naszlady Éva
 Csoportterápia – musical komédia (Bolba Tamás, Szente Vajk, Galambos Attila)
 Svejk – komédia, rendezı: Halasi Imre
Kérek minden lelkes színházbarátot, toborozzon még a csapathoz, hogy megkaphassuk
a kedvezményes bérletet, és a buszköltség minél kevesebb legyen! A buszt
alkalmanként kell majd fizetni. Most is lehet kocsikkal utazni, mindenki választhat a
két utazási lehetıség között. Jelentkezésnél ezt is kérem jelezni.
Várom minél elıbb a visszajelzéseket, október 10-ig konkrét létszámot kell
mondanom! A bérletek árát október 25-ig kérem befizetni! (lehet egyben vagy két
részletben is) Az elsı elıadás október legvégén vagy november elején lesz.
Mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánok!
Varga Rita mőv.ház vezetı
Civil Szervezet

Bálint Sándor

A Csákánydoroszlói Civil Szervezet által szervezett

SZÜRETI FESZTIVÁL nagyon jó hangulatban és kellemes, napsütéses
idıben telt.
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Volt arcfestés, almamust-kóstolás, kemencében sült langalló, néptánc, mesemondás,
táncház, tombola és felvonulás. A legszebben feldíszített portának járó elismerést
Mukics Miklós és kedves felesége kapta. Gratulálunk! A báli hangulatról a Maximum
együttes gondoskodott, finom nedővel a Kocsi Csárda látta el a mulatni vágyókat.
Hálás köszönet a segítıknek, a szereplıknek és a vendéglátóknak! Nélkülük nem
sikerülhetett volna ilyen fergetegesre a rendezvényünk!
Reméljük, hogy jövıre is a segítségünkre lesznek! Köszönjük!
Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú
Közhasznú Egyesület
Kormorán Egyesület
VÉDŐNŐ

Bálint László
Dériné Tóth Andrea

MIÉRT FONTOSAK A MESÉK A GYERMEK ÉLETÉBEN?

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

Musits József

EGYÉB tájékoztatás

Ingyenes jogsegélyszolgálat SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
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Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS,
GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481
e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

ÜGYVÉDI IRODA Körmend, Szabadság tér 3. fsz. 5. szám alatt: Dr. Major Katalin, Dr. Sütő Zoltán
Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel, Peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: hétfő: 09.00-11.00; szerda: 13.00-16.00; csütörtök: 13.00-16.00.
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővíti termék körét, kapható sertéshús, baromfihús, házias jellegű
húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna), tejtermékek, sajtok, pékárú.
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László Üzletvezető
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Bontott cserépkályha 3x2,5x7 db-os eladó. Érdeklődni lehet a 03-30--682-29-36 –os telefonon.
Árvácska folyamatosan kapható a Kertészek Boltjában. Tel: 442-025
CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért felelős: Horváth
István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal számítógépén és fénymásolóján, 200 pl.- ban. Kapható: Autós
büfében, ÁFÉSZ boltokban, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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