2013.

DECEMBER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

XIX.

ÉVFOLYAM

12.

SZÁM

Horváth István polgármester

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és boldog Új Évet kívánok a képviselő-testület és hivatal
dolgozói nevében községünk minden lakójának.
Tájékoztatás ez elmúlt hónap munkáiról:
Közmunkaprogram indítása. Létszámok egyeztetése a Munkaügyi központtal, naponta történtek változások.
Novembert 1-től foglalkoztatásra került 5 fő, majd december 1-től további 6 fő lenne foglalkoztatva, de 10
főnek december 2-től kötelezően tanfolyamon kell részt venniük. Megjegyzem, hogy ekkora létszám
leadminisztrálásához minden tekintetben már majdnem különálló személyzetisre lenne szükség.
Megtartottuk az idősek napját, ahol megköszönöm Bálint László alpolgármester szervező munkáját, valamint
minden közreműködő segítségét is köszönöm. Remélem a program jó hangulatban telt el.
Az Államkincstár ellenőrzést folytatott a hivatalnál a 2012 évi szociális étkezési normatívák és elszámolások
terén. Az ellenőrzés részünkről sikeresnek mondható.
Ellenőrzés volt a József Attila és Batthyány utcák útburkolat megerősítésének – pályázat 2008 – kapcsán.
Közben rendkívüli testületi ülést tartottunk a napközi felújításával kapcsolatosan.
Részt vettem néhány képviselővel egy megbeszélésen, ahol a helyi kisebbség jövőbeni elképzeléseiről volt
szó.
A Megyei Polgárőr Szövetség községünkben tartott kihelyezett gyűlést, ahol a helyi polgárőrség fontos
szerepéről is szó esett.
Szociális tűzifa igényünket a BM 30 m3 mennyiségben támogatta. A szentgotthárdi erdészettel megkötöttük a
megállapodást. Az igénylőknek testületi határozat szerint a fát - az önkormányzat által viselt szállítási
költségen – december közepén szállítjuk ki.
Előző testületi határozataink szerint elvégzésre kerültek a temetővel kapcsolatos munkák, utcanév táblák
kihelyezése majdnem teljesen megtörtént. (lakossági kérésre még egy-két táblát kihelyezünk idén)
Tervezzük a temetőben levő 2 nagy tölgyfa kivágását, mivel az elmúlt napokban a nagy viharok ágakat
törtek le, amik eddig szerencsére nem okoztak károkat a közeli sírokban.
Nagyon sok személy problémájával foglalkozott a hivatal, amik nagy része elintézésre került, vagy
folyamatban van. Közben váratlanul (november 25- én ) árvízi gondokkal is foglalkoznunk kellett.
Előkészítettük a gyermekek Mikulás várását. Ez technikai okok miatt a Művelődési ház udvarán kerül
megtartásra, az újság megjelenésekor lehet már meg is történik.
Pályáztunk mikrobusz vásárlásra is a napokban, de az ÁFA-t- itt is meg kell majd fizetni, ha a nyertesek
között leszünk. Tavasszal nyugdíjba vonuló pénzügyesünk helyére pedig mielőbb új dolgozót kell
keresnünk. Ősszel benyújtott “ÖNHIKI” pályázatunkon 14,6 millió Ft támogatásban részesültünk a BM-től.
Külön tájékoztatást kívánok adni a volt kisiskola – napközi – felújításáról, mivel olyan kérdések érkeznek,
hogy eladtuk-e az ingatlant.
Az önkormányzat tulajdonában levő régi kisiskola, napközi néven is emlegetett épület nem lett eladva, sőt a
jövőben sem kívánjuk értékesíteni. Fel lesz újítva kívül-belül azért, hogy ezzel az épület teljesen megújuljon,
de ez egy kicsit bonyolultan fog történni a következők miatt:
A csákánydoroszlói Civil Szervezet Egyesület korábban pályázatot nyújtott be egy közösségi tér
kialakítására, de a pályázati felhívásnak megfelelően ez csak belső felújítást tartalmazhat. A munkák
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elkezdődtek. Idén novemberben újabb pályázati lehetőség nyílott, ahol külső munkákra is lehet pályázni. A
pályázati felhívás szerint egyesületek, non-profit szervezetek 100%-os bruttó támogatásban részesülnek, ahol
az ÁFA összeget is leigényelhetik támogatásként. Önkormányzatok pályázata esetén az ÁFA összegét az
önkormányzatnak kell megfizetni, így ebből faladóan a benyújtandó pályázat közel 8 millió Ft-os kiadást
jelentene községünknek, amit nem tudunk vállalni. A Civil Szervezet nem pályázhat, mivel feltétel, hogy
folyamatban levő, nem lezárt pályázattal rendelkezők nem adhatnak be pályázatot. Ezek után képviselőtestületünk felkereste a Kormorán Kenu Egyesületet együttműködési szándékkal. Az egyesület elnöke Bálint
László elmondta, hogy a község érdekében vállalják a pályázat benyújtását, de az önkormányzat biztosítson
kellő hátteret minden tekintetben, legalább olyan szinten, mint a Civil Szervezet esetében.
A képviselő-testület nyertes pályázat esetén támogatni fogja a Kormorán Kenu Egyesületet, átmeneti önerő
biztosítással, valamint az előfinanszírozáshoz szükséges hitel kamatainak átvállalásával és részt vesz – vagy
elvégzi - az adminisztrációs munkákban. Ilyen döntés már született a jelenleg folyó belső felújítással
kapcsolatosan a Civil szervezettel kapcsolatosan is, ahol átmenetileg közel 4 millió Ft visszatérítendő
támogatást nyújt decemberben az önkormányzat az egyesületnek. Hasonló konstrukcióban valósult meg a
múlt évben a Művelődési Ház felújítása is. Községünknek nincs és nem is volt adóssága, amit az államnak
“át kellett volna vállalni” A kormány igérete szerint ilyen településeket önerő nélküli pályázatokkal fogják
támogatni “kárpótlásul”, így mi most azt várjuk, hogy ez egyszer már megtörténjen.
CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

Egészséges életmódra nevelés az alsó tagozatban
November 21-én délelőtt egészségnevelési órát tartottunk az alsó tagozatos gyerekeknek a művelődési
házban. Az egészségmegőrzés és egészségvédelem korunk egyik legfontosabb feladata. Az egészséges
életmódra nevelésnek a családban kell elkezdődnie, itt kell megismernie a gyereknek a higiénés
szabályokat, a helyes napirend kialakítását, az egészséges táplálkozási szabályokat, a viselkedés- és
öltözködés- kultúrát, a mozgás szerepének tudatosítását, vagyis azokat az életvezetési ismereteket, melyek
modellként tudnak szolgálni gyerekeink életében.
Sajnos nem minden család rendelkezik olyan egészségkultúrával, mely mintaként szolgálhat a gyerek
számára, ezért szükséges az iskolai közösségekben is az egészségmegtartás formálása.
Az elsődleges feladat az egészséget támogató életmód gyakorlására és a környezeti károsító tényezők
kiiktatására irányul. Hat éves koruk után életük alakításában szervesen részt vesz az iskola. A gyerekek
idejük döntő részét itt töltik. Így a minket körülvevő környezet hatásai alapján alakítjuk ki életmódjukat. Az
egészséges életmód meghatározó része a helyes táplálkozás, hogy mit, mikor és hogyan eszünk.
Mindennapjainkban elengedhetetlen a vitaminokat tartalmazó zöldségek és gyümölcsök, a rostokban
gazdag élelmiszerek fogyasztása, amelyek segítik az emésztést. Fontos a megfelelő mennyiségben
elfogyasztott folyadék.
Életünk szerves része a mozgás. Javítja az állóképességet, a teljesítőképességet és általa kitartóbbá
válunk. A helyes táplálkozás és testmozgás mellett azonban le kell küzdeni a nap, mint nap bennünket érő
stresszt, amihez nélkülözhetetlen a pihenés és alvás. A fiatal szervezetnek 8-10 óra alvásra van szüksége.
Akkor tudnak csak eredményesen tanulni, aktívan részt venni az órákon, felszabadultan játszani, ha jó a
közérzetük, ha egészségesek. Ennek védelme kötelességünk.
Nem feledkezhetünk meg a mindennapi higiénia szerepéről sem. A rendszeres kézmosásról, fürdésről és
fogaink ápolásáról, hiszen mind szerepet játszanak a betegségek megelőzésében.
Fontos, hogy kerüljék a szervezetre káros anyagokat (dohányzás, alkohol, élvezeti szerek).
Gyermekkorban alapozzuk meg felnőttkori egészségünket.
Élvezetes interaktív előadásban lehetett részük tanulóinknak Dériné Tóth Andrea védőnő vezetésével.
A tájékoztató végén játékos formában válogatták szét a gyerekek az egészséges és egészségtelen
élelmiszereket. Bekötött szemmel ki kellett találni milyen élelmiszert tart a kezében, vagy éppen a szájában.
Végezetül különböző gyümölcsöket, zöldségeket, péksüteményeket, tejtermékeket, müzliket, pulykamell
sonkát kóstolhattak.
Rendezvényünk sikeres létrejöttében nagy segítség volt a KLIK és Csilinkó Józsefné élelmezésvezető
támogatása.
Reméljük, hogy tanulóink figyelmét felkeltettük az egészséges táplálkozásra, egészségük védelmére!
Horváthné Tánczos Szilvia
alsós munkaközösség vezető
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MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai decemberben:
KARÁCSONY HAVA
Állandó programjaink:
Vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
Színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.30-tól 16.00-ig, csütörtökön 13.45-tıl 15.45-ig.
ifik: szombaton 19.00-tıl 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 csütörtökön 16.00-tól 16.45-ig. A
foglakozásokat vezeti Farkas Béla.
Zumba –szerdán 17.15-tıl 18.15-ig.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban.
Egyéb programok, rendezvények decemberben:
5-én este 17 órakor érkezik a nagyszakállú Mikulás a mővelıdési ház udvarára.
6-án 14 órától a felsı tagozatosok Mikulás ünnepsége – játékkal, vetélkedıvel és tánccal.
7-én 18 órakor a NapSzínTársulat színjátszós estje. A felnıtt csoport bemutatja:
-Rejtı Jenı: Békés megegyezés címő bohózatát és
-Rejtı Jenı: Herkules bonbon címő bohózatát.
9-én 15 órai kezdettel a körmendi Faludi Ferenc Könyvtár szervezésében Ádventi
hagyományok címmel lesz elıadás a mővelıdési ház nagytermében.
19-én délután 16 órától zártkörő rendezvény a kultúrházban.
20-án 17 órakor az óvodások karácsonyvárása a templomban.
30-án a nyugdíjas klub tartja szokásos óévbúcsúztatóját a mővelıdési házban. A
rendezvényen fellép a NapSzínTársulat felnıtt csoportja. A program 14 órakor kezdıdik.
31-én a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület tartja óévbúcsúztatóját a
mővelıdési házban.
December hónapban az Önkormányzat jóvoltából az épület utca felıli bejáratánál új
hirdetıtáblánk lesz. A hátsó bejárathoz pedig Albert Ferenc készített nekünk faliújságot.
Köszönjük nekik!
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December hónapban nem lesz Hetényi bérletes elıadás a zalaegerszegi Hevesi Sándor
színházban. A januári elıadás idıpontját az új hirdetıtáblákra fogom kitenni, hogy mindenki
idıben értesülhessen a pontos dátumról. Kérem, hogy figyeljék azokat!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendıt kívánok!
Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László

Minden tagtársunkat sok szeretettel várjuk évzáró taggyűlésünkön
2013.december 13-án 18:00 órától az Általános Iskola étkezőjében.
Köszönjük mindenkinek azt az időt, melyet egyesületünk rendezvényeire
fordítottak és minden tevékenységet, mellyel egyesületünk életét
színesítették.
Mind a saját, mind vezetőtársaim nevében kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt
és boldog 2014-es évet!
Bálint László
elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Az érintés, ölelés, simogatás szerepe az emberi kapcsolatainkban.
Amikor babamasszázs oktatói képzésen vettem részt, Svédországból érkezett az egyik oktató. Egy héten át
csodálkozva figyelt minket, védőnő kolléganőket, akik az ország minden részéről érkeztünk.
Tapasztalatainak a tanfolyam végén hangot is adott. Nem kézfogással baráti öleléssel esetleg puszival
üdvözöltük egymást az első találkozás alkalmával, vagy akár több nap elteltével. Érzett egy feszültséget és
távolságtartást a csoporton belül. Valójában idegenek voltunk egymás számára, de a hivatásunk, a női
mivoltunk, az érdeklődésünk ugyanaz volt. Az északi országok lakóiról az él a köztudatba, hogy rideg,
távolságtartó emberek. Ezzel ellentétes tapasztalatokról számolt be az egyik nemzetközi babamasszázs
konferencián részt vett kolléganőm. Mosolyogva, szívélyes kézfogással, egymás szemébe nézve, pár kedves
szóval, esetleg öleléssel üdvözölték egymást és Őt is. Ez elgondolkodtató, akármilyen baráti, munkahelyi,
családi közösségre gondolunk.
Minden társadalom legkisebb közössége a család, ezért mindig ott kell elkezdeni a változtatást, ha
eredményeket akarunk elérni. A szeretet kimutatása, a tisztelet, gyengédség, a megértés, jóindulat,
önzetlenség, a pozitív és negatív érzéseink kimutatását, kezelését is a szüleinktől tanuljuk meg. A
legfontosabb a PÉLDAMUTATÁS! HIÁBA MONDJUK A GYERMEKÜNKNEK, HOGY EZT NE
CSINÁLD, MERT AZ NEM HELYES, HA MI KÖZBEN AZT TESSZÜK. /pl.: dohányzás, csúnya
beszéd, ha nem tiszteli a szülő az időseket, ha nem tart rendet a lakásban, stb. /. Egészen apró dolgoktól az
egészen nagy, és fontos dolgokig, a gyerek mindent átvesz és utánoz. Ezekkel az ellesett
magatartásformákkal, kommunikációs formákkal, életmódbeli szokásokkal indulnak neki az életnek.
AZ ÉRZELMEK KIFEJEZÉSÉT IS TANULNI KELL.
Kezdjük az élet kezdetén. A magzattal való kommunikáció nagyon fontos. Megismeri a szülők hangját.
Megérzi, ha az édesanya izgatott, megijed, szomorú, vidám, kiegyensúlyozott. Az édesanya automatikusan a
pocakjához nyúl, ha rúg egyet a magzata és megsimogatja.
A születésnek, a külvilági élet kezdetének is ideálisnak kell lenni. Nyugodt, csendes, félhomályban, meleg
környezetben kell világra jönni a babának. Legyen ott az apa is. Gyengéd kezek érintsék az újszülöttet,
pihenjen meg az édesanyja meleg bőrén a születés utáni percekben. Ez ad neki biztonságot. A szülészeten
töltött pár napban legyen anyja mellett a nap 24 órájában. Ha nyugtalan, a mama ölelő karjaiban
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megvigasztalódik, megismerik egymást, családdá válnak. Ha éhes, szomjas azonnal megtudja szoptatni az
anyukája.
Hazatéréskor a legfontosabb dolgok, melyekkel tanítjuk a gyermeket szeretni, bízni a másik emberben, ha
mindig odafigyelünk a jelzéseire. A csecsemő egyetlen kommunikációs lehetősége a külvilág felé a sírás.
Tudomásul kell venni, hogy a tudomány, jelesül a pszichológia az elmúlt 20-30 évben sokat fejlődött. Többet
tudunk a magzat, a csecsemő, a gyermek fejlődéséről, igényeiről is. Ha sír vagy csak nyöszörög a baba,
akkor is oda kell menni hozzá. Ránézni, szólni hozzá, megsimogatni, mosolyogni rá, felvenni, megölelni. NE
FÉLJEN ATTÓL EGY SZÜLŐ SEM, HOGY EMIATT ELKÉNYEZTETI A CSECSEMŐJÉT. A
VESZÉLY ABBAN ÁLL, HOGY HA NEM REAGÁLUNK A JELZÉSEIRE, AKKOR FELADJA, ÉS
„ NEM SZÓL NEKÜNK”. Így nem tanulja meg a kommunikáció lényegét. Elveszti a szülőbe vetett
bizalmát. Igen ,ez már ilyen kicsi korban elkezdődik.
A kisdedkorban és a tinédzserkorban is folytatni kell ezt az utat.
Néhány jó tanács, amit érdemes betartani: - Ragadjunk meg minden alkalmat arra, hogy öleljük,
simogassuk, babusgassuk a gyermeket. Adjuk tudtára, hogy nekünk, a szüleinek is jólesik, ha ezt Ő is
viszonozza.” Jaj , olyan finom puszit tudsz adni!” Az apukák is dédelgessék a gyerekeket. Nem szabad
csak azért mert férfiak, keménynek mutatni magukat. A gyerekeknek ugyanúgy szüksége van az apa
közelségére és a vele való bensőséges kapcsolatra. Játék közben is látjuk, hogy a gyerek odabújik a macihoz,
babához. A kicsik mindig eljátsszák azt, mire van igényük, vagy miben szenvednek hiányt. El kell mondani
gyermekünknek a saját érzéseinket. Titkolni előtte úgysem tudjuk, mert megérzi. „ Most apa nagyon ideges,
de megpróbálok megnyugodni.” „Tudod, nagyon mérges vagyok rád, mert kiborítottad a virágföldet.” Ne
használjunk általánosságokat. Pl.: „ Jól viselkedj az oviban!” Mondjuk el neki, hogy ne verekedj a
Bencével, ne sározd össze a ruhádat stb. „ A gyerek csak ebből ért. Meg kell engedni a gyereknek, hogy
kifejezze negatív és pozitív érzelmeit egyaránt. A fiú gyermeket is engedni kell sírni. Hiba a régi
mondásokkal érvelni! Ez katona dolog, a fiúk nem sírnak, milyen egy kemény legény leszel, ha sírsz, ez nem
is fáj…stb. Számos kutatás bebizonyította, hogy a férfiak felnőtt korukban azért betegednek meg többen szív
és érrendszeri megbetegedésekben, mert a stresszt nem tudják kellően levezetni. Adott esetben nem sírnak.,
pedig a sírás a legjobb stressz oldó. A családtagok előtt nem szégyen gyengének látszani. Ha a gyermek
ezt a biztonságot érzi a családban, akkor minden jót és rosszat megoszt a szüleivel. A testvérek közti
kapcsolatot is a szeretetre, a kölcsönös egymásra utaltságra kell építeni. Ha megerősítjük a gyerekekben,
hogy a testvér milyen fontos az ember életében, sohasem állítjuk Őket egymással szembe, pl.: Nézd meg a
testvéred milyen okosan rendet rak maga után, bezzeg Te ...stb. ,akkor egyenrangú felekként nőnek fel és
társak lesznek a későbbiekben is. Ha igényli a gyerek, este úgy altassuk el, hogy vele maradunk, amíg
elalszik. Ekkor esetleg megnyílik felénk, elmesél olyat, ami bántja. Kétgyerekes anyaként én is tudom, hogy
véges az ember türelme és ideje. De ha kell, akkor kitartással, és a gyerekek érdekében minden megy. Mert
muszáj. A család jó érzelmi működéséhez hozzá tartoznak bizonyos szokások, melyek a bensőséges
kapcsolatot fenntartják a szülők a gyerekek és a nagyszülők között. Ilyen például az üdvözlés milyensége.
Találkozáskor, hazaérkezéskor, elváláskor soha ne maradjon el egy puszi, egy ölelés, egy mosoly, egy jó
kívánság és a köszönés. Nagyon fontos, hogy a gyerekek mérhetetlenül jó megfigyelők! Ha azt hisszük,
hogy nem figyelnek, nem hallják, akkor is ott a szemük és a fülük. A szülőktől tanulják meg, hogyan kell
viselkedni a szerelmi kapcsolatokban, a házasságban. A gyerekeknek a legnagyobb biztonságot az adja,
hogy ha az anya és az apa szereti egymást. Nem csak mondják, hanem úgy is viselkednek. Tehát a gyerek
előtt is nyugodtan adjon az apa egy csókot az anyának, öleljék meg egymást. Ebből a gyerek úgyis ért.
Általában a gyerekek ilyenkor mindig befurakodnak a szüleik közé, és Ők sem akarnak kimaradni ebből a
jóból.
Ha az idő engedi, a gyerekek imádnak reggelente ébredés után a szülök ágyába bekucorodni.
Természetesen az anya és az apa közé. Hát, én mindenkinek kívánok sok ilyen reggelt a családjával, mert ez
a közös együttlét, boldogság és jókedv felszámol minden gondot, fáradságot. Rengeteg erőt ad a
továbbiakhoz. Szeressük a gyermekeinket, mert abból sosem elég. Töltsünk velük minél több időt.
Biztosítsunk nekik nyugodt, meleg családi hátteret. Így válnak érzelmileg kiegyensúlyozott felnőttekké.
Kedves Nagycsaládosok!
Felhívnám a figyelmüket, hogy Szombathelyen működik az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület.
Megkérdeztem őket, milyen formában tudnák támogatni a hozzájuk csatlakozó családokat.
Mivel ez egy egyesület ezért tagdíjat kell fizetni hiszen részben ebből fedezik a szolgáltatásaikat. Ezért az
egyesület kedvezményes árú mozijegyet, uszoda jegyet, múzeumi belépőt, adományokat/ruha, élelmiszer/ ad,
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kirándulásokat, családi programokat szervez, amelyeken Önök is részt vehetnek. Az egyesülethez
csatlakozhat minden 3 vagy több gyerekes család, vagy olyan szülők, akik már felneveltek 3 vagy több
gyereket és tevékenyen szeretnének részt venni az egyesület munkájában. Fogadóórájuk van minden
szombaton 9-11 órakor az alábbi címen.
Egyesület Címe: Alpokalja Nagycsaládosok Egyesülete Szombathely Szófia u. 31.
Tel: 30/743-0592 Interneten is megtalálhatják az egyesületet.
Dériné Tóth Andrea védőnő
SPORTEGYESÜLET-TEKE

Musits József

EGYÉB tájékoztatás

Utazás XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatására
5 nap/4 éjszaka Utastájékoztató. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. DECEMBER 10.
Szervezés: Az út a Makrovilág Zarándok Utazási Iroda és Takó Gábor közös szervezése.
Érdeklődni lehet: 06-30/300-1661-es telefonszámon.
Utazás:
Elhelyezés:
Ellátás:

légkondicionált autóbusszal, Rómában tömegközlekedési eszközökkel, a történelmi
belvárosban gyalogosan
2-4 ágyas, egyszerű zuhanyzós szállodai szobákban
kontinentális reggeli, igény szerint vacsora

Program
1. nap (Április 25 - Péntek): Indulás 9: 00 óra körül Szombathelyről a Székesegyház elől, 9: 30 körül
Körmendről. Utazás Szlovénián keresztül, legfontosabb pihenő Trojanenál, fánkevéssel.
Szentmise Ferraraban, és rövid városnézés. Ferrara: Lenyűgöző olasz város: a Castello Estense,
várárokkal körülvett erődített középkori várkastély a városközpontban. Félelmetesen szép 12.
századi, részben román, részben gótikus Katedrális. A d’Este hercegek „gondűző palotája”,
1135-ből. „Gyémánt palota” nevét a homlokzatát díszítő gyémánt ablakára faragott
márványlapok után kapta. Érkezés Bolognába vagy környékére a szállásra. ELSŐ ESTE
NINCS VACSORA!
2. nap (Április 26 - Szombat): Reggeli után utazás Rómába. Érkezés után a szállás elfoglalása, majd a
városnézés megkezdése: Szent Lépcső, Lateráni bazilika, Santa Maria Maggiore bazilika, itt
szentmise. Szállás Rómában vagy a környékén.
3. nap (Április 27 - Vasárnap): Reggeli után részvétel XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté
avatásán. A szentté avatás után igyekszünk elhagyni a Szent Péter teret. Majd a tömeg fogyása
után visszatérünk a Szent Péter bazilika megtekintésére. Felfedezzük az ókori Róma kincseit:
Capitolium, Forum Romanum, Colosseum, Circo Massimo stb. Vacsora igény szerint. Szállás
Rómában vagy a környékén.
4. nap (Április 28 - Hétfő): Reggeli után közös szentmise a falakon kívüli Szent Pál bazilikában,
Spanyol lépcső, Piazza Navona és a Trevi kúttal búcsúzás Rómától! Szállás Padovában vagy
környékén.
5. nap (Április 29 - Kedd): Reggeli után ismerkedés Padovával, Szent Antal városával: szentmise a
Szent Antal bazilikában, majd a bazilika, a Prato delle Valle (Hősök tere), a Gattamelata
lovas szobra, az Egyetem, és Dóm megtekintése. Utazás haza rövid megállókkal Szlovénián
keresztül. Érkezés az esti órákban.
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Időpont: 2014. Április 25 – 29-ig.
Részvételi díj: 90. 000 Ft/fő, ami tartalmazza a szállás költségét reggelivel, a busz költségét, az
utasbiztosítást és az idegenvezető költségét. Vacsora külön igényelhető az első éjszaka kivételével.
3 vacsora: 13. 950 Ft/fő
Egyágyas felár: 28. 000 Ft/fő
Belépők, helyi közlekedés: kb. 45 €/fő
Mindenkinek nagyon jó utat kívánunk!
„Családi napközi információk
2013. decemberében családi napközink minden hétköznapon nyitva tart. Az óvodai/iskolai szünet idején
igény esetén szeretettel fogadjuk a gyermekeket 14 éves korig.
A gyermekek felügyeletét nem csak a teljes szünet idejére, de akár egyes napokra, illetve naponta akár csak
néhány óra időtartamban is vállalja gondozónőnk, Marosvölgyiné Nagy Katalin.
Amennyiben további igény merül fel rá, az óvodából akár csoportosan is vállalja a gyermekek ovis tornára
való kísérését Kata.
A szünet idejére – mivel családi napközink létszámkorlátja egy csoportra maximum 7 fő – az igényeket
kérjük előre jelezni 2013. december 15-ig!
érdeklődés, igények jelzése: csdcsana@gmail.com 06-70/4590508 Kockás Liliom – itt a helyem :)”
A Csákánydoroszlói Hírlevél novemberi számában megjelent Civil Szervezet cikkére szeretnék reagálni.
Igaz, régen történt, de sokan nem felejtik el. A Vöröskereszt kezdte el a virágosítást a faluban. Nagyon aktív
40-50 ember - fiatal, idős - fáradtságot nem számítva ültettek, kapáltak. Szavazással még nevünk is lett,
CSIVIK. ( Csákánydoroszlói Virágosítók Klubja ). A virágágyást a temetőnél ügy terveztük meg, hogy
egyszerű legyen, a gondozása ne kerüljön pénzébe az önkormányzatnak. Mindenki hozott otthonról évelő
palántákat, így egy kicsit a sajátjának is érezhette a virágdombot. Egyik napról a másikra pedig, a
megkérdezésünk nélkül, toló lapozás lett a vége a munkánknak. Igaz, a Polgármester Úrtól megkérdezték,
hogy egy kicsit átalakíthatják-e?
Toló lappal sikerült. Így nem tudom mire vélni a cikkükben azt a megjegyzést, hogy „egy ideig gondozták”.
Gondoztuk volna tovább is, csak nem volt mit.
Horváth Istvánné
volt Vöröskeresztes titkár

Ingyenes jogsegélyszolgálat SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
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
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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!"
Lakosság részére ( ingyenes )

HÍRDETÉSEK

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a község lakóinak a csákánydoroszlói
zöldségboltból Bálint László
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a község lakóinak a Kertészek Boltja dolgozói.
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.
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
Adventre koszorúalapok, szalagok és egyéb kellékek már kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025
Tájékoztatom Önöket, hogy a benzinkút shopja melletti boltunkat, (Olcsó Mindenes) 2013.október 1-el
technikai okok miatt bezártuk! Köszönjük minden vásárlónknak a vásárlást, és szeretettel várunk akciókkal,
és bő árukészlettel minden vásárlót a készlet erejéig!
Gázkályha palackkal 10.000 Ft,és egy 120l-es műanyag hulladéktároló 3500 Ft-ért eladó!
Érd:0630/291-6212 vagy 0670/342-7572 tel számon! Ács Szilvia (üzletvezető)

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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