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 2017. január 30-tól beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló Fő u. 39. ), vagy http://www.csakanydoroszlo.hu
(hírek menüpont) honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati űrlap tartalmazza.
A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2017. február 28-a.

Felhívás
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, amely a jogszabályokban
meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a
településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt. Ehhez kérjük a lakosság segítségét,
hogy akinek van ismerete olyan állat- és növényfajtáról, esetleg gyógynövényről, ipari termeléssel
kapcsolatos gépek, berendezések, technológiák, technikákról, a sporttal kapcsolatos kiemelkedő
teljesítményekről, olyan természeti tájak, területek, életközösségek és az ehhez kapcsolódó szellemi
termékekről, turizmus és vendéglátás szellemi termékeiről és tárgyi javairól, ami községünkben megtalálható
csak esetleg elkerüli figyelmünket. Feltétlenül tájékoztassák a majd februárban megalakuló Települési
Értéktár Bizottságot, hogy az értéktárunkba szerepeltetni tudjuk. Következő számunkban beszámolunk a
Bizottság tagjairól, akik ezt a munkát önként vállalták.
Csákánydoroszló Község Önkormányzatának polgármestere 2017. január 24. rendkívüli ülés keretében hívta
meg a képviselő-testületet. A testület döntött arról, hogy támogatását adja az önkormányzat által beadott
pályázat - a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt - megvalósításához. A projektet
konzorcium formájában Ivánc Község Önkormányzata és Hegyhátszentmárton Község Önkormányzatával
közösen pályáztuk meg.
Őrségi Nemzeti Park kérelmet nyújtott be önkormányzatunkhoz, Csákánydoroszló Község szabályozási terv
és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatban. A módosítás célja a Rába parton lévő
kenukikötő hasznosítása érdekében egyes Rába parti ingatlanokra vonatkozóan a szabályozási terv és helyi
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építési szabályzat módosítása. A módosítási eljárásban eltérő vélemény nem volt, a partnerségi egyeztetések
eredményesen lezajlottak, így a testület elfogadta a javaslatot.
A képviselő-testület döntött a falunap időpontjáról is, ami az előző évekhez hasonlóan május utolsó
szombatja lesz, május 27. A lakosság részéről többen jelezték, hogy júniusban legyen inkább, de ezt a
testület elvetette, mivel a júniusi egyházi és iskolai rendezvényekkel ütközne.
2017. január 30-án ismét egyeztetést tartott a képviselő-testület, ahol a falunapi programok szervezéséről
egyeztetett. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a közmunkások szerződése január végén lejár
és februárban várhatóan nem is lesznek, így 2 fő fizikai dolgozónknak kell ellátni a feladatokat. A képviselők
javasolták a polgármesternek, hogy tartson évente 1-2 lakossági fórumot, akár vasárnap 11. órakor, ahol a
résztvevők elmondhatják véleményüket illetve javaslataikat.
Első alkalommal tartandó lakossági fórumunk időpontja február 19. 11.00 óra a Művelődési házban, melyre
ezennel meghívom az érdeklődőket.
Lakosság körében többen panasszal és értetlenül fordultak önkormányzatunkhoz, hogy a Nemzeti
Dohánybolt hogy kerülhetett a Vasút utcába az általános iskolával szembe. A fiatalkorúak dohányzásának
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012.évi CXXXIV.tv törvény szabályozza
hogy minél kevesebb fiatalkorú dohányozzon, illetve annak széleskörű beszerezhetőségét korlátok közé
szorítsa. Sajnos a törvény nem fogalmazza meg a dohánytermékek értékesítési helye esetében, hogy azok
milyen intézmények közelében nem lehetnek. Az engedélyt a Vámhatóság adja ki, a törvénybe foglalt
feltételek szerint. Érdeklődésünkre annyit tudtak mondani, hogy a helyszíni szemlét Csákánydoroszló
esetében is megtartották, tudják mely helyrajzi számra adták ki az engedélyt, hol helyezkedik el a bolt, de az
jogszabályba nem ütközik. Így az önkormányzat nem tud többet tenni az ügy érdekében.

Illegális szemételhelyezés

Községünkben a szelektív gyűjtők mellett az elmúlt hetekben ismét feltornyosultak a vegyesen otthagyott
zsákok. Sajnos nem csak helyi lakók, hanem más településről is helyeztek el hulladékot. A zsákok
elszállítása közben személyes iratok is kerültek elő. Így az érintetteknek felszólítást küldtünk Felsőmarác és
Daraboshegy településekre. Kérjük a lakosságot, hogy a szelektív gyűjtőket rendeltetésszerűen használják, és
az ingyenesen elszállításra kerülő „sárga zsákokat” tegyék ki a házuk elé. A szomszédos települések lakóit
pedig kérjük, hogy tartózkodjanak az itteni hulladék elhelyezésétől. Szelektív hulladékszállítási napok
ismételten leírva a következők:
FEBRUÁR
27. MÁRCIUS 27. ÁPRILIS 24. MÁJUS 22. JÚNIUS 19. JÚLIUS 17.
AUGUSZTUS 14. SZEPTEMBER 11. OKTÓBER 9. NOVEMBER
6. DECEMBER 4.
Néhány mondatban a jeges utakról:
Több kritikát kaptunk szóban, telefonon, FB oldalon, és a nyugatponthu-n, hogy a január közepén leesett hó
után még mindig vannak jeges utjaink.
A havazás kezdete után 2 órán belül elkezdtük az önkormányzati utak hó eltakarítását, hó tolatóval. Másnap
szintén szélesítettük az utak nyomvonalát. Nem végeztünk munkát a nem önkormányzati területeken. Ilyen a
Fő, Körmendi és a Vasút utcák teljes szélességben úttal, árokkal, járdával együtt, ami állami tulajdon. Ezen
kívül a posta, bolt környéke sem önkormányzati, terület. A vasútállomás területe a GYSEV tulajdonában
van, ahol nekik kell elvégezni a hó eltakarítását. A hó eltakarítás után néhány nap alatt közel 10 m3 homokot
szórtunk szét a síkosság mentesítésére. Közben vásároltunk 1 tonna sót és egy sószóró gépet, így a
közutjainkat le is sóztuk. Az iskola melletti „szűköst” mindig annak szomszédjai takarították. Arról sajnos
nem tehetünk, hogy a több hete tartó éjszakánként mínusz 10 C alatti hőmérsékleten a só nem tudja kifejteni
hatását. Az mínusz 6-7 C-ig ér valamit, de csak akkor, ha napközben legalább délutánonként plusz
hőmérsékletek vannak. Ilyen tartós hideg nagyon régen volt. Várjuk mielőbb a melegedést, és mindenkinek
óvatos, balesetmentes közlekedést kívánunk a téli hónapokban.
Arra pedig nem tudok válaszolni, hogy milyen kapcsolatban van a gépjárműadó a hó eltakarítással. A
gépjárműadó 60%-át évek óta elviszi az állam, melyet a hivatal szed be, és továbbít havonta.
Horváth István
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 JANUÁR:
Születés:

Sütő Aliz és Büki József lánya Bianka
Nagy Tímea és Topor László fia Zétény
Dávid Gyöngyi és Naszádos Péter fia Bende Péter
Házasságkötés: Elhunytak:
Krupa Ferencné (Kossuth L. utca)
id. Csilinkó József (Kossuth L. utca)
Fehér Józsefné (Fő utca)
Bor Jánosné (Várkert utca)
Magyar Istvánné (Kis utca)

Művelődési ház
A mővelıdési ház programjai februárban:
BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 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-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotó ház”: kedden 14.15-tıl 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.
 pingpong szakkör: pénteken délután 14.30-tól 15.30-ig a mővelıdési ház
nagytermében. A foglalkozást Farkas Béla vezeti.
 aerobick Enikıvel: táncos fitness gyerekeknek. Pénteken 13.30-tól 14.30-ig a
mővelıdési ház nagytermében. A foglalkozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Kötélugró csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a közösségi házban. A
foglakozást vezeti: Gombos Boglárka.
 Jóga: kedden 16.45-tıl 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti: Károlyi
Fanni.
 ovis torna: szerdán 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési ház nagytermében. A
foglalkozást vezeti: Farkas Béla.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
Egyéb programok, rendezvények februárban:
 2-án véradás a kultúrházban 17.30-tól 19.30-ig.
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 3-án délelıtt alsós farsang, délután felsıs farsang a mővelıdési házban.
 4-én a plébános úr tart elıadást a közösségi házban 18 órától.
 7-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre a Hevesi Sándor színházba.
Eisemann-Szilágyi: Én és a kisöcsém címő zenés darabot nézzük meg.
 11-én civiles farsang a mővelıdési házban. Jelmezes téltemetı farsangfarki
vigadalom 17 órától a Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület
Szervezésében.
 18-án délelıtt pingpong verseny a közösségi házban, a programot a csákánydoroszlói
értelmi fogyatékosok otthona rendezi.
 18-án este Polgárır bál a közösségi házban.
 25-én Vadász bál a mővelıdési házban.
Varga Rita
mőv.ház vezetı

Iskolai hírek
TORNATEREMÉRT ALAPÍTVÁNY
Kérjük, hogy jövedelemadójuk felajánlható 1%-át küldjék az Alapítványunk számlaszámára.
A 2016-ban elkönyvelt összegek a következők:
1 %-os felajánlott összeg: 252.714.- Ft
Folyószámla kamata:
61.734.- Ft
2017. január 1-jén a számlánkon található pénzösszeg összesen: 14.741.214.- forint.
Tornateremért Alapítvány: 18880931-1-18
Az elmúlt időszakban az Alapítvány jelentősen támogatta az iskolai testnevelés és sport
oktatását, az alsó tagozatos udvar aszfaltozásával, magasugródomb vásárlásával és egyéb
sportszerek beszerzésével. Felajánlásukat ezúton is tisztelettel megköszönjük!
Varga Gáborné
Alapítvány elnöke

Kozó József
intézményvezető

Fejlesztések a Csaba József Általános Iskolában
Az elmúlt néhány hónapban számos sikeres programunk mellett jelentős fejlesztések is történtek
iskolánkban:
Az ősz folyamán kerti padokat készíttettünk a felsős iskola udvarára, a folyosóra pedig táskatároló
polcokat. A padokat Gaál Kálmán készítette, a polcos szekrényt pedig Bolla László. A munkákat az
osztályfőnöki munkaközösség finanszírozta.
Az őszi szünetben sort kerítettünk felsős osztályaink falburkolására, a folyosó lambériázására és
néhány hibás ajtó javítására. A fejlesztést fenntartónk a Szombathelyi Tankerületi Központ
finanszírozta működési keretéből.
Még a nagy hideg beállta előtt önkormányzatunk kivágatta az óvoda északi oldalán árnyékot tartó
tujasort és felújította a „szűkös” melletti kerítést. Ezáltal világosabb lett az átvezető járda és
biztonságosabb a kerítés melletti közlekedés.
A téli szünetben lecserélésre kerültek az alsó tagozatos épületben a folyosói faliszekrényajtók Miháczi
László által az alsós és a szülői munkaközösség anyagi támogatásával.
Ezzel egy időben több pályázatot is meghirdettünk különböző munkákra, melyeket szintén az iskola
fenntartója a Szombathelyi Tankerületi Központ finanszíroz:
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Elsőként kaptunk egy Husvarna fűnyírótraktort kiegészítőkkel, mellé még 11 felújítást célzó belső és
külső munkálat pályázatát bonyolítottuk le.
Az első folyamatban lévő ezek közül, a világítás korszerűsítése mindkét iskolaépületben.
A kivitelező a Fülöp Vill. Kft., Fülöp Gyögy vezetésével.
Az új energiatakarékos neonlámpák nem csak esztétikusabbak, de a villamos energiafogyasztásban is
jelentős megtakarítás várható és a szem kímélése terén is sokat léptünk előre. A neoncserék lassan a
végéhez érnek és februárban befejeződnek.
A másik jelentős folyamatban lévő újítás a felső tagozat mindkét emeletének a hidegburkolása, a
kivitelező Pánczél László, de itt még a földszint lapozása hátra van, várjuk a tél enyhülését.
Ezúttal is megköszönöm önkormányzatunknak és a KLIK-nek, valamint munkaközösségeinknek
nagymértékű segítségüket.
A többi munkáról is majd folyamatosan tájékoztatom az érdeklődő olvasókat.

Kozó József
intézményvezető
Kormorán kenu egyesület
A Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület békés, boldog új évet kíván minden tagjának, a
lakosságnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak, a képviselő testületnek!
2017 évben is szeretettel várjuk a vízi túrák illetve rendezvényeink iránt érdeklődőket
evezéseinken, egyéb programjainkon és az egyesületünkhöz csatlakozni kívánókat.
2017-ben is várjuk szimpatizánsainktól az adó 1% felajánlásokat.
Adószámunk: 18899276-1-18
2017 évi tervezett programjaink:
február évnyitó közgyűlés
március 15. Rába-koszorúzás – evezés
április30. Kormorán-mise
május 1. Jennersdorf-Szentgotthárd evezés
május 5-6-7. Rába-takarítás
május 26. gyermeknapi evezés
június OPEL-túra és diákok kenuztatása – pontos időpont még alakulóban
június 17. VII. RábaLapátolás nevű verseny
június 18. Rába Oda-Vissza nevű versenyünk
június 19-24. vízi tábor iskolásoknak
július 2. OPEL-túra
július 7-8-9. Krumlov-túra
augusztus 5. Kormorán-nap – bázis és túra
augusztus 19. hajófelvonulás Körmenden
szeptember 9. Rába-maraton (Szentgotthárd-Molnaszecsőd)
október 14. Krumlovsky Vodacky Maraton nemzetközi verseny
november évzáró közgyűlés, évértékelés
december 30. évbúcsúztató evezés
Mindenkit várunk szeretettel :)

Bálint László
elnök
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Teke hírek
2016 év beszámolója az eredményekről
A 2015-16-os bajnokságban az NB I-s csapatunk a 4. helyen végzett 22 mérkőzésen 15
győzelemmel 30 pontot gyűjtve, az ifi csapat a 10. helyen végzett 15 ponttal. Az NB III-as
csapat 6. helyezett lett 28 ponttal 14 győzelemmel. A megyei egyéni bajnokságon 4 fővel
neveztünk, a legjobb Horváth Roland lett 540 fával, de nem jutott tovább.
A 2016-17-es bajnokság őszi szezonjában az NB I-es felnőtt csapatunk jól szerepelt, sokáig
vezettük a tabellát, azonban a szezon végére elvesztettük veretlenségünket, ami az első
helybe került, de még így is a másodikak vagyunk 8 győzelemmel, 1 döntetlen és 2 vereség,
ifistáink 3. helyen állnak 8 győzelemmel 3 vereséggel. Az NBIII-as csapatunk is jól indult, de
jött egy-két idegenbeli vereség, de még így is a szezon végére a csapat az élbolyban van, 3.
helyezett, 1ponttal lemaradva az első helyről.
Egyéni átlageredményekben az NBI-ben a legjobb Márton Szabolcs 593-as faátlaggal, a
magasabb osztály eredményeire jellemző 607 fás hazai átlageredménnyel. Az NB III-as
csapatban Sóos Imre eredménye kimagaslik, 457,8-as faátlaga ami leginkább a hazai 494es átlagnak köszönhető.
Az ősz során fiataljaink az egyéni ifjúsági megyei, majd a területi és az országos nyugat
bajnokságon szerepeltek és az országos nyugat bajnokságra került Schvarcz Levi és
Kolosits Dani. Senior megyei bajnokságon indult Vass József , Sütő Ferenc, Markovits Péter
és Soós Imre.
A tavasz során elkezdtük az utánpótlás nevelés bővítését, a meglévő ifjúsági csapatunk
mellett a fiatalabb korosztállyal való foglakozást, év elején már diákolimpián is voltunk a
gyerekekkel. A nyáron folytatódott a nyári tábor során a gyerekekkel való foglakozás, aminek
eredményeként az ősszel elindult utánpótlás bajnokságon veszünk velük részt folyamatosan.
Készségükön, eredményeiken már ez a kevés idő is meglátszik, észre vehető fejlődésen
mennek át. Több ügyes fiú van csapatunkban, de szívesen várjuk még az érdeklődőket.
Sajnos a gyerekek szívesebben mennek menőbb sportágakhoz, még ha abban kevesebb is
az öröm, a sikerélmény vagy a fejlődés esélye. Az utánpótlás verseny állása: U14 nem
igazolt:17 fiú indulóból 3. Zakics Ricsi, 7. Szabó Szilárd, 8. Velekei Martin, 12. Kovács Erik.
U18-ban 10. Takács Patrik.
Egyesületünk, csapataink működési feltételeinek biztosításában legnagyobb támogatónk
még továbbra is az Önkormányzat, a Villkász Kft, a Bio-véd 2005 Kft Kemestaródfa. Az idei
évtől egyesületünk jogosult az adó 1 % igénylésére, kérünk mindenkit akinek lehetősége
van, és támogatni szeretne bennünket az adóbevalláskor a mi adószámunkat adja meg, és
ha van olyan ismerőse akkor kérje meg Őt is.
Adóazonosító számunk: 18597716-1-18
Az NB I-es csapatunk továbbra is Szentgotthárdon játssza hazai mérkőzéseit vasárnap
délelőttönként, az NB III-as csapatunk pedig Csákányban szombat délután 14 órától a
Gyöngygolyó tekézőben. Nagy öröm lenne számunkra ha hazai mérkőzéseinket Csákányba
játszhatnánk, ehhez 4 sávos pályára lenne szükség. Köszönet azoknak, akik minden
ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek egyesületünkben, köszönet szurkolóinknak, akik
helyenként idegenbe is elkísérnek bennünket. Azt hiszem sok szép élményt átélhettek
velünk, sok szép győzelemnek örülhettünk együtt.
Feladat lesz az év során a fiatalokkal, gyerekekkel való szélesebb körű foglakozás, az
általános iskola bevonása ebbe a tevékenységbe. A nyári tábor keretében az idén is
szeretnénk minél több gyerekkel foglakozni, a gyerekeknek van igényük a mozgásra, ezt ki
kell használni.
Musits József
elnök
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NB. III. Nyugati Csoport
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Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-át egyesületünk részére ajánlja 2017-ben a
2016-os év adóbevallásakor, adja meg adószámunkat a szükséges nyilatkozatban.
Adóazonosító száma: 18597716-1-18
Egyesület neve: Csákánydoroszlói Tekézők Egyesülete
Civil Szervezet Egyesület
A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület nevében szeretnék köszönetet mondani az
Önkormányzatnak, hogy a január elején, a Közösségi házban elfagyott kazánt megjavíttatta. A kazán
és a beszerelés költsége 492.000Ft volt. Külön köszönetet szeretnék mondani Horváth István
polgármester úrnak, hogy idejét és energiáját nem kímélve lebonyolította a kazán vásárlását és
beszereltetését.
Szepessy Dolores
A Civil Szervezet írásához kiegészítés
Többen kérdezték, hogy miért nem lehet rendezvényeket tartani a Közösségi Házban?
Elmondtam, hogy sajnos a kazán fűtés hiányában szétfagyott. Megkerestük a Civil Szervezetet, hogy a
kazán javíttatását, vagy cseréjét nekik kell elvégeztetni, mivel a Közösségi Ház üzemeltetésére
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megállapodás jött létre az önkormányzat és az egyesület között. A megállapodás kötelező eleme volt
az épület felújításával kapcsolatosan. Az egyesület illetékesei elmondták, hogy nekik nincs pénzük a
javíttatásra és a cserére sem. Az önkormányzat próbálta megjavíttatni az öntöttvas kazánt tagcserével,
de az nem hozott eredményt, mivel egy tag a 8-ból szétrepedt, a többi pedig hajszálrepedéses lett. Az
összes tag cseréje sokkal többe kerülne, mint egy új kazán.
Az önkormányzat vásárolt egy új, az eredetivel megegyező kazánt beszereléssel együtt 350.000,- Ftért. ( ezen felül volt még a tagcsere, de a nem használt tagot értékesíteni kívánjuk)
Horváth István
polgármester

Feltárul az értéktár! Megyeismereti vetélkedő
Iskolánkat egy négy fős csapat képviselte a Vas Megye Önkormányzata által meghirdetett
Feltárul az értéktár megyeismereti vetélkedőn, ahol a csapat az első helyen végzett. Erről
szeretnék egy kis tájékoztatást adni olvasóinknak. Az Értékbúvárok csapat tagjai Bauer
Rebeka, Fálmann Dániel csákányi, Herczeg Emese ivánci és Szánthó Dóra kemestaródfai
nyolcadik osztályos tanulóink.
A verseny célja a Vas Megyei Értéktárban szereplő szellemi, tárgyi, épített, kulturális
örökségeinknek, valamint természeti értékeinknek széles körű megismertetése volt. A
feladatokat a NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ állította össze
szorosan együttműködve a Vas Megyei Értéktár Bizottsággal, és mindezt a Földművelésügyi
Minisztérium támogatta.
A vetélkedő három fordulóból állt. Az elsőben 20 oldalas feladatlapot kellett kitölteni. Ez főleg
kutatómunka volt, rendkívül változatos feladatokkal. Internet, youtube, útikönyvek, Vas
Megyei Értéktár honlapja kellett a megoldásokhoz. Épületek, várak, sírok, templomok,
személyek, szokások, hagyományok, természeti jelenségek, települések, történelmi
események legapróbb részleteire kérdeztek rá. Nehezítette a megoldást, hogy az
értéktárban nem szereplő dolgoknak is utána kellett nézni. A Szellemes című feladatsorban
például a következő leírásból kellett megtalálni a hozzákapcsolódó személyt, illetve, hol
található a megyében ez a köztéri alkotás.
„Az Őrség kapujának is nevezett település ’56-os emlékművének főalakja a rommá lőtt
Budapest, a pesti srácok és a lyukas zászló előtt imádkozik.” Ezt biztos Önök is kitalálták,
hiszen Mindszenty Józsefről és falunk templomkertjében található emlékműről van szó.” A
Kincs, ami van” részben egy számunkra fontos értéket kellett bemutatva beküldeni
környezetünkből, amit javasolnánk a Megyei Értéktárba. Mi Csaba József szellemi öröksége
címmel őt mutattuk be.
A második forduló online-internetes program volt. Egy óra alatt kellett az interneten kapott
feladatokat rögtön megoldani. A gyerekek huszonkét perc alatt megoldották és
visszaküldték. Azonos pontszám elérésénél számított a gyorsaság.
Az első két forduló eredményei alapján hívták be a megyei szóbeli fordulóra a 32 csapatból
az első hat legjobb eredményt elért csapatot. Mi másodikként, de ugyanannyi ponttal, mint
az első helyen álló celldömölki csapat jutottunk be a szóbeli döntőre.
A döntő előtt új feladatokat kaptak még a gyerekek, amiket az interneten kellett beküldeni. Az
egyik ilyen Csaba Józsefről készített prezentáció volt, ami a megszabott max.3 perc miatt
nehézkesen készült el, de végül belefért. Kellett választani még minden csapatnak a
megyéhez kötődő költőktől két nyolcsoros verset vagy vers részletet, ami a hat csapattól
összesen 12 verset jelentett, és mind a 12 verset meg kellett tanulni. Szerencsére a verseket
fel lehetett osztani a csapattagok között. Mi Devecseri László: Analógia és Dukai Takách
Judit: Az idő című versét találtuk megfelelőnek és ezeket küldtük be.
A téli szünetben a csákányi falubusszal egy kirándulásra is elmentünk és megnéztünk olyan
értékeket, amik a megyei értéktárban találhatók. Voltunk Vasváron, Jánosházán,
Egyházashetyén, Celldömölkön, Sárváron, Ikerváron, Rumban, Szombathelyen, Cákon és
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Kőszegen. Szerencsére a sofőrünk, Lajos mindig tudta, hogy mi hol van, sőt több dolgot ő
mutatott meg nekünk. Hideg volt, sok volt egy napra, de nagyon jó és hasznos volt!
Itt szeretnék köszönetet mondani Bauer Péter képviselő úrnak, aki intézte a buszt, és
Horváth István polgármester úrnak, aki azt a rendelkezésünkre bocsátotta. Nemcsak a
kirándulásra, hanem a szombathelyi versenyre is azzal mehettünk. Nagy segítséget jelentett
ez számunkra. Köszönjük.
Január 11-én került sor a harmadik, immár döntő eseményre. A szóbeli fordulót a
Megyeháza dísztermében rendezték meg. Már az épület, a lépcsőház, a terem és a fogadás
is újdonság volt a gyerekek számára. A megérkezéskor és a szünetben oszkói pogácsa,
őrségi rétes, tea, üdítők és kávé várta a diákokat és a kísérőket. Kilenc órakor Vas megye
himnuszának meghallgatása után dr.Majtényi László a Közgyűlés elnöke, majd Tausz István,
a Megyei Értéktár Bizottság Elnöke köszöntötte a megjelenteket. Többen ekkor hallottuk
először a megye himnuszát. A háromtagú zsűri elnöke Tausz István volt, a vetélkedőt Kukor
Ferenc a Bólyai általános iskola és gimnázium igazgatóhelyettese vezette le. A verseny a
prezentációk bemutatásával kezdődött, majd a versek memoriter előadásával folytatódott. Itt
a húzott sorszámnak megfelelően két verset kellett a csapatoknak bemutatni, és a lényeg a
szöveghűség volt. Dóri és Dani hiba nélkül mondták el a verseket, maximális pontot is
kaptak. Az izgalmas, érdekes feladatok a lexikai tudás mellett a kreativitást, a csapat, és az
egyéni munkát is megkövetelték. Képek felismerése apró részletek alapján, villámkérdések,
aktivity és különböző feladatok követték egymást. Bár a villámkérdéseknél több pontot
veszítettünk, a verseny során végig jól szerepeltek a gyerekek.
A svédasztalos ebéd után következett a legizgalmasabb része a napnak, az eredmények
kihirdetése. Nagy izgalommal vártuk a hatodik helyezéstől kezdődő visszaszámolást.
Amikor a második helyezett megnevezésekor sem a mi csapatunk neve hangzott el, már
kitört az öröm. Az Értékbúvárok, azaz csapatunk megnyerte a versenyt. A második helyezett
csapatot 12 ponttal előzték meg. Leírhatatlan boldogág, és néhány könnycsepp is megjelent
a szemekben. Az öröm könnyei. A díjakat dr. Majtényi László és Tausz István adta át. Az
értékes nyeremények mellett egy három napos erdei iskolában vehet részt majd tavasszal a
csapat Kőszegen.
Köszönet illeti a szervezőket, hiszen egy nagyon komoly, szervezett és rendkívül
színvonalas verseny sorozatot állítottak össze. Az érdekes, változatos, és nehéz feladatok
igazi megmérettetés elé állították a gyerekeket. A szóbeli lebonyolítása, az abban résztvevő
nem kevés, felnőtt szervező pedig komolyan vette a versenyt és a gyerekeket is. Egy rangos
programnak lehettünk a részesei.
Danira, Rebekára, Emesére és Dórira nagyon büszkék lehetünk! Rengeteg készülés,
munka van az eredményük mögött, nem beszélve arról, hogy az iskolában is napról-napra
készülni kellett. A verseny előtt tisztáztuk, hogy ez nagyon sok munkával jár és, hogy így is
vállalják-e. Vállalták és példamutatóan helyt álltak! Rengeteg új ismeretet szereztek, s ami
nagyon fontos, hogy élvezték is! Néha elfáradtak, de szerencsére egy kis lazítás után
visszatértek a munkához. Ahogy mondták, ez egy felejthetetlen élmény lesz számukra és
megérte készülni! Örömteli perceket kaptam tőlük én is, látva szorgalmukat, érdeklődésüket,
boldogságukat, hallgatva ötleteiket, vidám, kedves szavaikat!
Köszönöm a munkátokat és sok sikert kívánok Nektek a következő iskolátokban és a
nagybetűs Életben is!
Sipos Éva tanárnő

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN
7 nap/6 éjszaka
Időpont. 2017. július 17-23 .
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 5 éjszaka szállodában, félpanzióval.
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1. nap: Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Nagyváradon a Székesegyház, Püspöki Palota és
a Kanonok sor, Szent László tér megtekintése után folytatjuk utunkat a Királyhágóig, ahol megállunk
és a történelmi Erdély területére lépünk. Kalotaszegen a körösfői vagy a bánffyhunyadi református
templomot csodálhatjuk meg. Vacsora és szállás Gyalun.
2. nap Reggeli után indulunk Kolozsvárra. Itt megnézzük a gótikus Szent Mihály templomot, a híres
Mátyás szobrot, illetve Mátyás király szülőházát. A buszból látjuk még a város egyéb nevezetességeit.
Segesváron felmegyünk a Várnegyedbe, ahol megtalálható többek között Drakula szülőháza, a
Városháza, és az óratorony. Fehéregyházán Petőfire és hős társaira emlékezünk.
Székelyudvarhelyen keresztül érkezünk a szállásunkra Csíkszeredába.
3. nap: A Sóvidékre látogatunk. Szovátán jó idő esetén lehet fürödni a Medve tóban. Parajdon
lemegyünk a Sóbánya mélyébe. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékezünk a legnagyobb székely
íróra. Korondon kedvére vásárolhat mindenki a bőséges kínálatban .
4.nap: Erdély fővárosába Brassóba kirándulunk, érintve Sepsiszentgyörgyöt. Leghíresebb épülete a
Fekete templom, aminek középkori szőnyeg gyűjteménye egyedülálló. Prázsmáron egy különleges
erődtemplom várja a csoportot. Visszafelé a festői szépségű Szent Anna tóban gyönyörködhetünk.
5.nap: Pénteken felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, és felmegyünk a Nyeregbe, ahol
a búcsút tartják. Innen utazunk tovább az Ezeréves határhoz, Nagy-Magyarország keleti határához
Gyimesbükkre. Az ősi Rákóczi vár maradványa, de a legkeletibb magyar vasúti őrház és a magyarság
megmaradásának oszlopai felemelő érzést nyújtanak. Ezen a napon bepillantást nyerünk a Csángók
világába, miközben bámulatosan szép vidéken utazunk. Zsögödfürdőn lesz lehetőség kipróbálni egy
mofettát is.
6. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson keresztül
megyünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A döbbenet ezen a napon sem
marad el, hiszen az út során páratlan élményben lesz részünk. Útközben Madéfalván állunk meg a
madéfalvi tragédia emlékművénél.
7. nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Marosvásárhelyen egy séta keretében megnézzük a Rózsák
tere legszebb épületeit ( Kultúrpalota, Prefektúra, Városháza, ortodox templom…)
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
Részvételi díj: 35000 ft és 135 euró ( autóbusz, pályadíjak, idegenvezetés,szállás,félpanzió)
Belépők: kb. 50 lei + 25 lei, aki fürödni fog a Medve tóban Szovátán.
Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 vagy 94/442-143
Molnár Lajos 30/747-9654
Az utazás Grat Travel Service Kft Zalaegerszeg szervezésében történik. Eng.sz.:R-1254/95/1997

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 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!
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HÁZIAS JELLEGŰ SÜTEMÉNYEK
ÉS TORTÁK
Megújult választékkel várjuk kedves
vendégeinket a Ciklámen Eszpresszóban.
Kiegészültünk egy cukrászműhellyel és
helyben sütjük a házias jellegű
süteményeket és tortákat a hét minden
napján. megrendeléseket felveszünk süteményre és tortára. Szeretettel várjuk régi és leendő
vendégeinket.
Tisztelettel: Nagy Lászlóné Vasút u. 70/B. Tel: 0630 478 63 25.
„A legszebb szín a világon az, amelytől szépnek érzed magad.” Szandi
kézápolás és műkörömépítés Csákánydoroszló, Felszabadulás u. 2/4.
Bejelentkezés: (70) 550 2070
Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással,
kiegészítő szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen
időpontot. Hívjon: 0630 / 689 85 82 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász,
Csákánydoroszló, Szabadság u. 15. Nyitva tartás péntek, szombat.
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. További részletek: 06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új
vendégeim! CSÁSZÁR ZSANETT
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,
Gravírozás, Nyomtatás. Csákánydoroszló, Fő út 61.
Webáruház: www.ajándékbázis.hu, 94/200481, ajandekbazis@gmail.com.
Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16

évfordulóra.

ÜGYVÉDI IRODA Körmend Dr. Sütő Zoltán ügyvéd
Iroda: Körmend, Szabadság tér 12. Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel,
Polgári és büntető peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások.
Ügyfélfogadás: telefonos egyeztetés szerint Elérhetőségek: Mobil:
30/9975533, Telefon: 94/394-078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
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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
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

Újra kertészbolt nyílik Csákánydoroszlóban, a Körmendi út 15 szám alatt.
Kapható: vetőmag, műtrágya, kerti szerszámok, művirág, műanyag áru és még sok más!
Nyitás: március 3. Szeretettel várunk mindenkit! Spang család
Várok szeretettel mindenkit Csákánydoroszlóban a Telek utcában
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Edina

Családi ház eladó! Összkomfortos, tehermentes, felújított összközműves telken. Fűtés gáz,és vegyes kazán. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0694 / 442 064.

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.
Két személyes ágy matraccal, ágyráccsal és levehető matrachuzattal,
számítógépasztal, mobil asztal, 5 db alufelni Mazda 626-ra 5 lyukú eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 20 / 993 7396.

Sarok

NAVON (M-490) GPS eladó, magyar nyelvű menüvel. Idén lett frissítve, 46 európai térképet
tartalmaz. Érdeklődni a következő számon lehet: 30 / 357 6378

Körzeti megbízottaink elérhetősége.
Németh Zoltán r. főtörzsőrmester telefonszáma:
0620 96 40 716
Sebők Győző r. főtörzszászlós telefonszáma:
0620 40 46 797
FOGADÓÓRÁT a községünkben a hivatal udvarán levő körzeti megbízotti irodában
MINDEN HÓNAP 2. KEDDJÉN 10-11-IG tartanak. Ha bárkinek ügyes-bajos dolga van,
nyugodtan keressék fel személyesen a megbízottakat. A fenti telefonszámon 0-24 órában
elérhetők sürgős esetekben.

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Megjelenik minden hónap első hetében. Kiadja: Csákánydoroszló község Önkormányzata. A kiadásért
felelős: Horváth István polgármester. Készült a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal
csákánydoroszlói kirendeltségének számítógépén és fénymásolóján, 200 példányban. Kapható: Bálint
László zöldségboltjában, Laci húsboltban, Ciklámen eszpresszóban.
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.
Ára: 50,- Ft
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