Sikerekben gazdag B oldog Ú j É vet kívánunk a falu m inden lakójának.
Csákánydoroszló K özség Ö nkorm ányzata
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel
rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére
irányulóan tanulmányokat folytató magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a
pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós
adatokkal való kitöltése. A pályázati űrlap 2016. január 11-től beszerezhető a Körmendi
Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló Fő
u. 39. ), vagy http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező
mellékleteit a pályázati űrlap tartalmazza.
A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2016. február 28-a.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. DECEMBER
Születés:Házasságkötés: Elhunytak: Sztojka Rudolf (szoc.otthon,
november), Tanka Gábor (szoc.otthon,
november) Debreczeni Kálmán
Árpád(szoc.otthon), Deák Judit Erzsébet
(szoc.otthon), Horváth Gyula, Horváth
Józsefné
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Tájékoztatás
Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy Csákánydoroszló településen a szentgotthárdi
székhelyű JuPiNet Távközlési Kft. 2015.októberében elkezdte a hálózatépítést, aminek első
lépése a munkaterület átadás volt. A beruházás fő része az egész települést lefedő
törzshálózat az év végére elkészült. A következő hónapok feladata a házhálózat
megépítése. Ennek értelmében a meglévő kábeltelevíziós ügyfelek, illetve az új jelentkezők
új kábelen vehetik majd igénybe az új szolgáltatásokat. A beruházás célja, hogy a
településen egy teljesen új és korszerű hálózaton legyen elérhető a digitális tévé, szélessávú
internet és telefon szolgáltatás. Az új rendszer kiépülése és tesztüzeme után a régi soros
kábelhálózat lekapcsolásra kerül. Ennek tervezett új időpontja 2016.március 31. Minden
háztartás (ingatlan)2016. február végéig egy részletes tájékoztatást fog kapni a
rácsatlakozási lehetőségekről és a szolgáltatásokról (a csatorna kiosztások összetétele, a
választható internetes sávszélességek és telefon szolgáltatás lehetőségei, valamint
mindezek havidíjai.) Minden meglévő ügyfelünk részére a rácsatlakozást és egy vételi helyet
díjmentesen biztosítunk! A vételi hely alkalmas a tévék, az internet és a telefon szolgáltatás
igénybevételére. Türelmüket köszönjük!
JuPiNet Távközlési Kft

Szelektív hulladékgyűjtés Csákánydoroszlóban
Mi kerülhet a sárga zsákba?!
A sárga zsák kizárólag a hasznosítható csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére
használható, melyet a szállítás napján zárt állapotban kell az úttest mellé kihelyezni. A
begyűjtött hulladék válogatás után az OKTF NHI. rendszerén keresztül hasznosításra kerül.
Ez a zsák a fém-, a műanyag-, a papírcsomagolások és az italos kartondobozok gyűjtésére
szolgál. Kérjük, üveget ne tegyen bele, mert ha eltörik, könnyen kivághatja a zsákot és
balesetet okozhat. A hulladékoknak minden esetben tisztán, összelapítva kell a zsákba
kerülnie, mert ez a gazdaságos gyűjtés alapfeltétele. A zsákok szelektív hulladékgyűjtéshez
az Önkormányzatnál térítésmentesen igényelhetők, egyébként bármilyen háztartásban
található zsák a gyűjtésre felhasználható.
A fémhulladékok közül a zsákba gyűjthetjük az alumínium italdobozokat, az alumínium
tálcákat, alufóliát, a konzervdobozokat, és az egyéb fém csomagolóanyagokat. Figyeljünk
oda, hogy zsíros, ételmaradékkal illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladék ne kerüljön
a szelektív gyűjtőzsákba.
A papírhulladékok gyűjtésénél vegyük figyelembe a zsák méretét, csak a kisebb
papírhulladékokat tegyük bele, például: újságok, reklám anyagok, könyvek, papírzacskók,
teás vagy fogkrémes dobozok.
A nagyobb kartondobozokat a begyűjtés napján a zsákok mellé helyezzük ki. A zsíros,
ételmaradékkal szennyezett papír nem hasznosítható újra, annak a kommunális hulladékok
között van a helye.
A műanyaghulladékok közül a zsákba tegyük az üdítős és ásványvizes palackokat, a
különböző zsugorfóliákat, bevásárló reklámtáskákat, tisztítószerek flakonjait. Fontos, hogy a
palackokat, flakonokat tapossuk laposra, így több fér belőlük a zsákba, és könnyebben
tárolhatók.
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A többrétegű tejes vagy gyümölcsleves italos kartondoboz három anyagtípusból áll:
papírból, alumíniumból és műanyagból. Az ilyen csomagolásokat kilapítva gyűjtsük a zsákba.
További felvilágosítással
rendelkezésére.

a

94/726- 000-ás

telefonszámon

állnak

a

lakosság

SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG
2016.
SZÁLLÍTÁSI NAP: NÉGYHETENTE
HÉTFŐ
Január hónapban nem lesz, mivel december 28-a az utolsó szállítás 2015-ben
 FEBRUÁR
1., 29.
 MÁRCIUS
28.
 ÁPRILIS
25.
 MÁJUS
23.
 JÚNIUS
20.
 JÚLIUS
18.
 AUGUSZTUS
15.
 SZEPTEMBER
12.
 OKTÓBER
10.
 NOVEMBER
7.
 DECEMBER
5.
FIGYELEM ! A SÁRGA ZSÁK CSAK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ!
AMENNYIBEN EGYÉB HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK, AZ NEM KERÜL
ELSZÁLLÍTÁSRA, ÉS SZANKCIONÁLHATÓ.

ARANYCSAPATNAP
ARANYCSAPATNAP
2015 november 25-én este Aranycsapatnapot tartottunk a művelődési házban. A rendezvény célja az
volt, hogy méltóképpen emlékezzünk meg - a magyar labdarúgás napján- az Aranycsapatról, mely
1953 november 25-én a londoni Wembley stadionban, az évszázad mérkőzésén, 6:3-ra legyőzte az
angol válogatottat. A „híres oroszlánt” addig még senki nem győzte le hazai pályán. A magyar
labdarúgó válogatott az előtte lévő évben olimpiai bajnokságot nyert Helsinkiben, majd 1954-ben
világbajnoki ezüstöt Bernben. További aktualitást adott a rendezvénynek, hogy azokban a napokban
vívta ki a mai magyar válogatott az EB szereplés jogát. Király Gábor szüleit is szerettem volna elhívni,
de egyéb elfoglaltságaik miatt most nem tudtak eljönni
A rendezvény másik célja a rendezvénynek a közösség építés volt. Azt gondoltam, hogy
beszélgessünk egy jót langalló és sült tökmajszolás és forralt bor vagy teakortyolgatás közben.
Belépőként tudni kellett az Aranycsapat összeállítását.
Végül is sikerült a rendezvény. Köszönet a segítőknek és támogatóknak: Anikó, Zsófi, Rita, Gyöngyi,
Fanni! Külön köszönöm Bohus Zsolt képviselő Úr és Sebők Csaba tanár úr megtisztelő megjelenését!
Farkas Béla

Betlehem te csodás 2015
2015-ben immár hatodik alkalommal jártuk a falu utcáit, egy régi szép hagyomány felidézve
betlehemeztünk. December 19-én szombaton este indult kis csapatunk – Farkas Fanni, Vágner Nóra,
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Herczeg Emese, Laposa Péter, Sinka Dóra, Farkas Réka, Vágner Dávid, Farkas Béla – és 5 estén át
jártunk utcáról utcára és több mint 50 helyen adtuk elő néhány perces műsorunkat
Csákánydoroszlóban. Az előző években felkeresett házakhoz sok esetben visszatértünk, de mint
mindig most is betértünk néhány olyan házba ahol még nem jártunk. Mivel az idő korlátozott
mennyiségben állt rendelkezésre sok ház ahová szerettünk volna betérni, kimaradt. Sebaj, majd
jövőre!
Idén is néhány érdekes dolog történt velünk utunk során. Az élre kívánkozik az, hogy 22-én
Szombathelyen a Family Centerben betlehemeztünk közel 2 órán át és az összegyűlt pénzt- 36 ezer
forintot- Horváth Martin pankaszi beteg kisfiú gyógykezelésére ajánlottuk fel. Köszönjük a
csákánydoroszlói önkormányzat segítségét! A legidősebb ember, akinek betlehemeztünk a Bedőcs
Tibi mamája volt aki 90 éves. A legnépesebb csapat ismét Sinka Miki házában várt minket. Csata Kata
viszont műsort adott a betlehemeseknek. Jójárt doktor és kedves felesége pedig megmentett minket a
megfázástól.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a szíves fogadtatást és az adományokat! Köszönjük a biztatást, az
elismerést! Úgy váltunk el egymástól, hogy jövőre újra neki vágunk.
A betlehemezés végén Boldog karácsonyi ünnepeket kívántunk. Ezúton pedig Boldog újévet kívánok
mindenkinek!
Farkas Béla

Művelődési ház

Varga Rita

A mővelıdési ház programjai januárban:
BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ - FERGETEG HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tıl 16.00-ig, csütörtökön 14.30-tól 16.00-ig.
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.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
mővelıdési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 aerobick Enikıvel: táncos fitness gyerekeknek. Pénteken 13.30-tól 14.30-ig a
mővelıdési ház nagytermében. A foglalkozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 ZUMBA – kedden 18.30-tól 19.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozásokat vezeti: Lukács Melinda.
 CSANA torna szerda délelıtt a mővelıdési ház nagytermében
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében
Egyéb programok, rendezvények januárban:
 5-én Bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. A házasságlevél címő komédiát
nézzük meg. Indulás 17.30-kor a megszokott helyeken.
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 22-én 18 órakor Szabadegyetemi elıadás a Közösségi házban. Rambala Éva: Az
erıszakmentes kommunikációról tart vitaindító elıadást, melyre minden
érdeklıdıt szeretettel várnak a csákánydoroszlói civilek.
 23-án 19 órakor kezdıdik a Teke-bál a közösségi házban.
 30-án borvacsora 19 órakor a közösségi házban.
„Itt állunk az új esztendı piros hajnalánál,
Vajjon együtt leszünk-e még alkonyatánál?
Ebben az évben merre visz életünk útja?
Tövisek, vagy virágok közt, csak Isten tudja.
İ vezessen igaz úton minden egyes léptet,
İrizze meg bútól, bajtól ezt a kicsi fészket!
Adjon az Isten mindnyájunknak vig kacagást, csengıt,
Adjon az Isten mindnyájunknak boldog új esztendıt ! “ népi kántálás

Varga Rita mőv.ház vezetı

Civil Szervezet
Kommunikációs Tréning
A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület 2015. november 14-ére szervezte a tréninget,
ami a „Spiritusz – Virtuális és közösségi módszerekkel a kistelepülésekért” pályázat részeként a
Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósult meg.
A programot a közösségi oldalon is meghirdettük, amire nagy örömünkre rész vett az egyesületi
tagokon kívül más is.
Előtte még kicsit feszengtünk, azt gondoltuk egy újabb unalmas előadáson veszünk részt. Azonban
már az első pillanatokban kiderült, hogy nem fogunk unatkozni. Gaál István tréningvezető
bemutatásával kezdődött a délelőtt. Az első feladatból azt tanultuk meg, ha meg akarunk ismerni
másokat, ha kapcsolatot akarunk kialakítani valakivel, akkor ne előfeltételezzünk, hanem legyünk
nyitottak, kérdezzünk sokat, így alaposabban megismerjük egymást.
A következő téma a konfliktus volt, melynek két fajtája van, az érték és érdek konfliktus. Megtudtuk,
hogy értékek mentén felesleges bárkivel vitatkozni, hiszen a személyiségét, világnézetét, felfogását
nem tudjuk megváltoztatni senkinek sem. Az érdek konfliktusok azonban feloldhatók, ha a
kompromisszum készség mindkét fél sajátja.
Ebéd után egy személyiség tesztet töltöttünk ki, melyből megtudhattuk, melyik személyiségtípushoz
tartozunk. Képet kaptunk arról is, hogy ezen típusoknak melyek a legfőbb jellemzői, mik a
legfontosabb jegyei. Azt tanultuk meg, hogy a kommunikáció során a saját személyiségünket kissé
háttérbe kell szorítanunk és a másik fél személyiségét kell előtérbe helyeznünk ahhoz, hogy sikeresen
kommunikáljunk, elérjük a céljainkat.
Az utolsó feladatunk több részből állt össze. Űrhajósnak képzelve magunkat, lezuhanva a Holdon el
kellett érnünk a 300 km-re lévő anyahajót, ehhez viszont 15 tárgyat fontossági sorrendbe állítottunk,
hogy az 5 fős legénység az eszközök segítségével életben maradjon. A feladat első részében egyénileg
döntöttünk, a második részben 4 fős csoportokat alkotva egymás között megvitatva döntöttünk a
tárgyak felett. Végül az utolsó részben a csapatokból egy-egy fő kiült és így is megvitattunk a
fontossági sorrendet. A feladat megoldása során képet kaptunk arról, hogyan tud egy csoport a
leghatékonyabban működni. Az egyén elképzeléseit kis csoportban megbeszélve konszenzust kell
kialakítani, majd a csoportvéleményekből szintén konszenzus által kialakul egy mindenki által
elfogatható, egységes álláspont.
A tréning végére mindenkiben megfogalmazódott, hogy sok új tapasztalattal, tudással lettünk
gazdagabbak ezen a verőfényes szombati napon.
Bálint Zsófia
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Tekecsapat hírei
Egyesületünk december 29-én megtartotta évzáró közgyűlését a Polgármester Úr részvételével. Musits
József elnök az elmúlt évet értékelte, a nyáron befejeződött 2014-15-ös bajnokságban az NB I-es is és
az NB III-as csapat is az 5. helyen végzett. A 2015-16-os bajnokságban jelenleg az NB I-es a 3. míg az
NB III-as a 4. helyen áll. Mindkét csapatunknak jó esélye van a dobogóra kerülni.
Az egyéni eredményekben Márton Szabolcs az NB I-ben míg Soós Imre az NB III-as csapatban a
legjobb. Az év során nyári tábor keretében sok általános iskolás gyerek ismerkedett a tekézéssel, szép
élményeket szerzett Kovács Erik, Márton Gergő, Farkas Réka, Csata Dániel, Szabó Szilárd, Németh
Marcell, Szántó Barnabás, Szántó Ádám, Fehér Dániel, 2016-ban visszavárjuk őket és bárki
jelentkezhet, aki szeretne részt venni. Köszönet az ebben nagy segítséget nyújtó Farkas Béla tanár
Úrnak.
Éves költségeink fedezetét köszönhetjük a Csákánydoroszlói Önkormányzatnak illetve a Villkász Kftnek, a Swietelsky Zrt-nek,a Szabadics Zrt-nek valamint a Kemestaródfai Biovéd Kft-nek. Az év során
a sikeren elkészített pályázaton nem nyertünk, nekünk nem sikerült sok millió forintot kapni
működésre, sikereinket kénytelenek vagyunk saját erőből finanszírozni. Mert ennek ellenére vannak
sikereink.
Elindult internetes honlapunk, és működik is, ezen folyamatosan meg lehet találni az aktuális
eseményeinket, ugyan még nem teljes.
Elérhetősége: https://sites.google.com/site/csakanydoroszloite/home
de a Csákánydoroszlóite címen is meg letet találni.
Csapataink, játékosaink tevékenységét elismerve a csapat vezetője Musits József a falunapon a
Csákánydoroszlóért Díjat, a Vas megyei tekeszövetség 70. évfordulóján a megyeháza nagytermében
rendezett ünnepségen a Vas megye tekesportja érdekében végzett önzetlen tevékenységért díjat
vehette át.
Csapatunk 2016-ban lesz 20 éves, 1996-ban indultunk először a megyei bajnokságban, ezt az év során
szeretnénk megünnepelni, méltán lehet büszke községünk az elért eredményeinkre. Készül a csapat
életét összesítő történeti leírás, ehhez szívesen veszünk mindent ami a múltról szól, honlapunkon meg
lehet tekinteni.

A CSÁKÁNYDOROSZLÓI TEKÉZŐK EGYESÜLETE
BÁLT RENDEZ 2016. JANUÁR 23-ÁN (SZOMBAT)
A bál helyszíne:
Művelődési Ház Különterme CSÁKÁNYDOROSZLÓ
A bál időtartama: 19.00 – 03.00-ig
Vacsora: 20.00 órakor
Tombola: vacsora után
ZENÉL: CSUTA
Jelentkezés:
A GYÖNGYGOLYÓ TEKÉZŐBEN
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK.
Belépő ára 3.000 Ft./fő (vacsorával együtt)
A tombolához felajánlásokat szívesen fogadunk.
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A Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület Boldog Új Évet kíván tagságának,
támogatóinak és minden hírlapolvasónak, evezés iránt érdeklődőnek!2016-ban is
szeretettel várunk sorainkba, evezéseinkre és rendezvényeinkre minden
érdeklődőt!
Bálint László egyesületi elnök
A Kockás Liliom Családi Napközi Boldog Új Évet kíván mindenkinek.
2016-ban is szeretettel várjuk a gyerekeket akár rendszeresen, akár
programjaink résztvevőjeként!
Bakóné dr. Cz. Viktória
családi napközi vezető
06-70/459-0508
Nemcsak belül, kívül is szépül az alsós iskola
Szeptember 25-én már a hagyományokhoz híven 3. alkalommal rendeztük meg az alsós
iskolában a Tökfesztivált. Sajnos az időjárás keményen próbára tett mindenkit, ám a
gyerekek és a szüleik az esőben is szívélyesen és lelkesedéssel invitálták a vendégeket.
Beszorongtunk az épületbe. Sokakat a szakadó eső sem tántorított el attól, hogy
felkerekedjen a rendezvényre. Hiszen kíváncsiak voltak a negyedikesek színpadi műsorára,
melyet a folyosón kellet előadniuk. A programhoz illeszkedően a mesebeli Tökvárosról szólt.
Ezután igazi piactérré alakult az iskola. A folyosón süteményt és használt holmikat árultak az
anyukák. A korábbi években megszokott színvonalon és odaadással álltak helyt a
rendezvényen. Az osztályokban őszi hangulatú kézműves foglalkozásokon és ügyességi
játékokban vehettek részt a tanulók a tanítók vezetésével. Öröm volt látni, ahogyan leültek e
szülők, nagyszülők a gyerekekkel, unokákkal és vidáman ragasztották a képeket, faragták a
töklámpásokat. A szülők szívüket, lelküket hozzátették az idén is, hogy sikeres napot
zárjunk. A befolyt összegből az udvaron a labdafogó kerítést cseréltük ki. Október 24-ére,
egy szombat délelőttre társadalmi munkát hirdettünk meg. Előző nap, a szerszámokat már
jól kezelő negyedik osztályos fiúk lebontották a régi drótháló roncsait. Szombat reggel 13
lelkes apuka és nagypapa jelent meg. ( Gaál Kálmán, Bodó Csaba, Császár Roland, Kocsis
Balázs, Tóth László, Bozi János, Id. Hajdú György, Németh Zoltán, Karbi László, Horváth
Zsolt, Miháczi József, Szekeres György, Németh Zsolt) Sokrétű volt a tevékenység:
alapásás, betonozás, vasbeton szerelés, hegesztés, kötözés. A szükséges kész
betonmennyiséget Bogdán Ferenc körmendi vállalkozó ajánlotta fel, aki itt helyben keveri az
anyagot, melyet Császár Roland szállított a helyszínre. Még el sem jött az ebédidő, már állt
az új kerítés, sőt még az utcafronton is. A dolgozó férfiak éhségét a csákányi Pékség által
felajánlott finom pogácsa és csiga csillapította. A munkálatok összehangolását és irányítását
két lelkes apuka, Gaál Kálmán és Bodó Csaba végezte. A csákánydoroszlói
Önkormányzattól faanyagot kaptunk, amiből szintén Gaál Kálmán és Bodó Csaba a kültéri
padokat és hintákat újította fel. A pihenőhelyül szolgáló padok és játékok új festést is kaptak.
A Csaba József-kör jóvoltából lábon álló madáretető került az udvarra, hogyha az időjárás
téliesre fordul és megérkeznek a madarak, akkor tanulóik a kapott és hozott eleséggel tudják
azokat etetni. A tennivalók sora még nem ért véget. Újabb felajánlásból elkészültek a
focisták örömére az udvari futballkapuk. Németh Zoltán biztosította ezt a faanyagot és a
korábban említett két szülő készre készítette. Jövő évre már megvannak az elképzeléseink a
kültéri tárgyak további fejlesztésére. Újabb célokért dolgozunk, hogy tanulóink még szebb és
biztonságosabb környezetben tölthessék napjaikat. Még egyszer szeretnénk megköszönni
mindenki felajánlását és segítőkész munkáját az alsós tanulók és tanítóik nevében.
Mindenkinek kívánunk eredményekben gazdag Boldog Új Évet.
Horváthné Tánczos Szilvia
munkaközösség-vezető
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Luca napi vásár

2015.
december
13-án Luca
napi vásárt
rendeztünk
a
Művelődési
házban.

Az árusok reggel 9 órától gyülekeztek az udvaron és a művelődési házban, előkészítve a portékáikat a
vásározók részére.
A karácsonyi zene, a kürtöskalács, a lángos, a hot-dog illata az udvarra csalogatta az éhes szájakat,
majd miután mindenki a tejfölös sajtos lángost, a hot-dog-ot és a fahéjas kürtöskalácsot elmajszolta, a
meleg termekben folyathatták a nézelődést. Lehetett vásárolni
karácsonyi virágból készült asztali díszeket, házi készítésű
lekvárokat, mézeket, savanyúságokat, olajokat, kézi készítésű
párnákat, táskákat, hideg ellen kesztyűt, sapkát, sálat, játékokat,
méhviaszból készült díszeket stb. Akinek esetleg könyvre lett
volna szüksége az is válogathatott az egyházi könyvektől a recept
kiadványokon át a gyermek könyvekig. Aki a vásárig nem
szerezte be a kötelező szaloncukor adagot a családnak, az is
megtehette a több mint 20 fajta, finomabbnál finomabb cukor
közül. Aki fázott, a csákánydoroszlói LUCA-NAPI bögrében
forralt borozhatott – itt említeném meg, hogy a bögrékből befolyt
összeget a Csákánydoroszlói Óvodának ajánlotta fel az
Önkormányzat játékvásárlásra, melyet már a vásár után át is
adtunk dr. Sütőné Joó Irénnek - és ha még az édességből nem volt
elég házi rétessel is kényeztethette a bendőjét a vásározó.
A kis és „nagy” gyermekeknek is akadt bőven
program. Kézügyesség nélkül is egytől-egyig
mindenki korongozhatott magának szebbnél-szebb
gyertyatartót, bögrét, kiöntőt, vagy mézeskalácsot
díszíthetett, esetleg karácsonyi képeket, díszeket is
készíthetett. Aki pedig időközben ismét
megéhezett és egy kis kemencében sült langallóra
vágyott, az az udvaron megkóstolhatta.
Délután három órakor a NapSzín Társulat
jóvoltából egy nagyszerű színdarabot láthatott a nagyérdemű, majd a moldvai táncok táncháza előtt a
Zoom-barátok zumbásai „tűzelték” fel a hangulatot.
A vásár a korai esti órákban zárta a kapuit, de nem végleg, mert ígéretünkhöz hűen jövőre lesz
folytatás.
Köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek, a vásározóknak, a vásárosoknak a közreműködést
és hogy részvételükkel emelték a vásárunk színvonalát.
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Szerencsehozó étkek
A malac, azaz malacsült
Disznóhúst azért érdemes ennünk, mert a disznó előretúrja a szerencsét. A ropogósra sütött malac boldog,
minden szempontból ígéretes esztendőt jelent. Ezért még a megrögzött hitetlenek is boldogan ragadnak kést és
villát a malacpecsenye láttán. A megszokott, sertéshúsból készült ételek, mint például a rántott hús, szóba sem
jöhetnek, szerencsét csak a fül, a farok, a köröm és a csülök hozhat. Az egyébként értéktelennek tartott, olcsó
húsféléknek a szakácsok ilyenkor nagy figyelmet szentelnek.
A lencse
A szerencsehozó szimbolika másik jellegzetes étele ugyanis a lencse. A már több mint ötezer éve fogyasztott
hüvelyest január elsején, első étkezésként kell enni. Aki így tesz, annak az év során soha nem ürül ki a
pénztárcája. Egyéb szemes termények is hasonlóan hoznak szerencsét: a köles vagy a rizs.
Szőlő
Spanyolországban, Mexikóban, Kubában és Peruban éjfélkor szőlőt szokás enni, mégpedig pontosan annyi
szemet, ahány hónap van az évben. Úgy tartják, amilyen édes a szőlőszem, annyira jó lesz az a hónap is.
Főtt zöldek
A főtt zöldségek, beleértve a káposztát, kelkáposztát és a többi zöld levelest, számos országban jelent
gazdagságot és szerencsét. Ez azért van így, mert a zöld levelek a pénzre emlékeztetnek. A dánok például párolt
káposztát esznek és cukorral, fahéjjal szórják meg, a németek és közép-kelet európai országok savanyú
káposztaként fogyasztják.
Gyümölcsök
Sokfelé fogyasztják Újévkor. A gránátalma magjai a jólétet szimbolizálják. A füge a termékenység
szimbóluma. Ezen túlmenően, a gyümölcsök az egészséges élvezetet szimbolizálják, amelyből szeretnénk, ha
minél több lenne a jövőben.

Szilveszteri étkezési szokások a nagyvilágban
Franciaországban a puhára párolt sertésfület felgöngyölítve, hagymás csicseriborsóval tálalják. Németországban
bőrös sertéssültet kínálnak balzsamecetes lencsével. Olaszországban tradicionális szilveszteri étel a Zampone
con lenticchia, a csülök lencsével.
A szerencsehozó szimbólum rendszer másik jellegzetes étele a lencse. A már több mint ötezer éve fogyasztott
hüvelyest január elsején, első étkezésként kell enni. A néphit és az állítólagos megfigyelések szerint, aki így tesz,
annak az év során soha nem ürül ki a pénztárcája. Egyéb szemes termények is hasonlóan hoznak szerencsét. A
köles vagy a rizs, ugyanúgy szerencse és gazdagság hozó étel. Nem hiányozhatnak a szilveszteri asztalról.
Ausztriában hagyományos szilveszteri fogásnak számít a disznóorr lencsesalátával. A rémisztőnek hangzó fogás
természetesen csak az orr hátsó részét, a puha húst jelenti, amelyet előbb zöldséges lében főznek meg. Friss
reszelt tormát és tökmagolajos, fokhagymás, ecetes lencsesalátát kínálnak hozzá. Szilveszterkor kötelezően
pezsgővel, más alkalmakkor viszont "csak" egy jó hideg sörrel öblítik le.
A főtt - gyakran füstölt - fejhús mustárral és hagymás-ecetes burgonyasalátával körítve szintén közkedvelt,
hagyományos újévi fogás, szerte a világon.
Akinek van almafája, íme egy külföldi hagyomány: a tiroliak esküsznek rá, hogy ha a férfiak szilveszter
éjszakáján meztelenül megrázzák az almafát, egész évben nem lesz gondjuk a férfiasságukkal...
Ha az orosz háziak kedvelik a vendéget, gazdagon terített asztalhoz ültetik. A vég nélküli ünnepi lakoma:
krumpli saláta, hagymás hering, tucatnyi ínycsiklandozó, vodkás toroköblítést kívánó előétel. A falatozást csak
az éjféli pezsgőbontás és tűzijáték idejére függesztik föl.
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Moldvában a hejgetés a menő népszokás. Célja az újesztendőben a gabona, a kenyér mágikus úton való, előre
biztosítása. Résztvevői legények, akik elsősorban a lányos házakat keresik fel. A mondókát ostorok csattogása,
harangszó, furulya, dob és a köcsögdudához hasonló "bika" hangja kísérte. A hejgetés végső soron a búza
élettörténetét mondja el a mag elvetésétől a kenyér elkészültéig.
Az őrült taljánok az újév köszöntését is elhíresült temperamentumokhoz híven kezdik. A vacsora előtt először
megunt, haszontalannak vélt tárgyaikat hajigálják ki az ablakon keresztül, mert a hiedelem szerint így helyet
teremtenek az új, szebb dolgoknak az újévben. Az ünnepélyes lomtalanítás után ülnek asztalhoz, hogy
elfogyasszák a lencsét kolbásszal.
A hollandok úgy gondolják, hogy a szerencsét, a teljességet a kör alakú, kerek, gyűrű alakú falatok fogyasztása
hozza meg. Így rengeteg különböző töltelékkel ízesített, kis kerek fánkot tesznek az asztalra, amelyet Olie Bollen
(olajos labdák) néven ismernek. A görögök a kenyér vagy más tésztaféle belsejébe pénzérmét rejtenek, bízva
abban, hogy a pénzes kenyér bevonzza a gazdagságot. A boraikra büszke spanyolok pedig pontban éjfélkor 12
szem szőlőt fogyasztanak el. Egy-egy szőlőszem az év egyes hónapjait jelöli. Ha a hónaphoz tartozó szőlőszem
édes, szerencsés lesz a hónap, ha pedig savanyú, akkor bizony az nem sok jót tartogat.
A tiroliak a gazdagságnál sokkal fontosabbnak tartják a férfiasságot, és úgy vélik, ha szilveszter éjjelén
meztelenül megráznak egy almafát, akkor egész évben biztosak lehetnek a heves szerelmes éjszakákban. Persze
a jó erőhöz étek is kell, így az almafa ruhátlan cibálása után rétest majszolnak, mivel a hosszúra nyújtott
rétestészta a hosszú életet szimbolizálja. Az ázsiai konyhákban a hosszú tészta jelképezi a hosszú életet, így
Japánban és Kínában az év utolsó napján – ami náluk még odébb van, tekintve a holdújévet - nem ritka látvány,
hogy több méternyi tészta lóg az aggkort remélők szájából. Ha sikerül úgy szájukba szívni és lenyelni a
tésztaszálat, hogy nem törik meg, akkor hosszú életet remélhetnek.
A népi hiedelmeknek, hagyományoknak se szeri - se száma a nagyvilágban. Leírni mindegyik szerencsehozó
szokást, ételt vagy mondást, lehetetlen. Viszont egy dolog közös: a világ bármely pontján megtartott ünnepi
szokásnak a lényege, a szeretetből fakadó boldogság keresés. http://szilveszter.hu/szilveszterietelek/hagyomanyos-szilveszteri-etelek

2016-ban rengeteg munkamentes hétvégének örülhetünk!

2016-ban a következő munkaszüneti napokra kell számítani:
2016. január 1, péntek, pihenőnap (hosszú hétvége)
2016. március 5. szombat munkanap (március 14. ledolgozása)
2016. március 14 hétfő pihenőnap (március 5. szombaton kell ledolgozni)
2016. március 15 kedd (hosszú hétvége)
2016. március 28. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2016. május 1. vasárnapra esik
2016. május 16. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2016. augusztus 20. szombatra esik (nemzeti ünnep)
2016. október 15. szombat munkanap (október 31. ledolgozása)
2016. október 23. vasárnapra esik, az 1956-os forradalom évfordulója
2016. október 31. hétfő pihenőnap (október 15. szombaton kell ledolgozni)
2016. november 1. kedd, Mindenszentek (hosszú hétvége)
2016. december 24. szombat, Szenteste, pihenőnap
2016. december 25. vasárnap, Karácsony
2016. december 26. hétfő, Karácsony másnapja (hosszú hétvége)
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát
az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"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) 342-6355, 06-70-330-5384, E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással,
kiegészítő szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen
időpontot. Hívjon: 0630/6898582 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász,
Csákánydoroszló, Szabadság u. 15.

További részletek:
ZSANETT

Ha fogyni szeretnél, vagy formálni testedet, vagy az éppen meglévő izmokat
szálkásítani, akkor itt a helyed! 10 perc FLABÉLOS kezelés, 50 perc intenzív
aerobiknak felel meg. A szolgáltatás nyár óta folyamatosan igénybe vehető.
06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR

Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel
Masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt
távol-keleti léleknyugtató zene segíti az ellazulásban. Adja meg a
léleknek, ami a léleké, testnek, ami a testé! Elérhetőségem: NAGY
SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u. 5.(Laci Húsbolt
mellett) Tel.: 0630 962 49 85.

Egyedi ajándékok gyártása , tervezése, személyre szabása.
Pólók, Kulcstartók, Fényképes ajándékok, Névnapra, születésnapra, évfordulóra. Gravírozás,
Nyomtatás. Csákánydoroszló, Fő út 61. Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481,
ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-16

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 Dr. Sütő Zoltán
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A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette 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
A Kertészek boltja leltározás miatt zárva. Nyitás január 18-án. (hétfő)
Horváth Istvánné vállalkozó

Ruhajavítás, nadrág felvarrás, zipzárvarrás, ezenkívül gombok,
kötőfonalak, tűk, cérnák és más kiegészítők is kaphatók. Körmend,
Bástya utca 8. – a munkaruházat mellett közvetlenül!!! Zancsics Gáborné
0620/5933493
Építési telek eladó a Kossuth Lajos utcában! Új kimérésű, 751 m2, 30% beépítési lehetőséggel.
Közmű az utcában. Irányár: 1,7 millió Ft (alkuképes) Tel: 0630 575 04 73.

Barna színű, bontott cserépkályha eladó 3x2, 5x7, Érdeklődni:0630/6822936

Csákánydoroszlóban családi ház eladó. Fűtési lehetőség, gáz vagy vegyes tüzelés. Érdeklődni az esti
órákban: 94/442-210, 0630/2267421
Éva Ruhaüzlet; értesíti Kedves Vásárlóit, hogy januárban,ÓRIÁSI téli akciók
lesznek!
50% Minden télikabát,csizma,sapka-sál, 3 részes gyerek garnitúra,50%
kedvezménnyel! Folytatódik a "minden melltartó" 500 Ft-os egységáron,
kardigán 2100 Ft," minden lepedő" 40% akciója!! Várom kedves Vásárlóimat az
Új Évben is, akciós ajánlatokkal!
Hassza Éva

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. Szerkeszti:
Lukács Melinda. A kiadásért felelős: Horváth István polgármester. Készült a Polgármesteri Hivatal
számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint László zöldségboltjában, Kertészek
Boltjában, Laci húsboltban, A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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