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Horváth István polgármester

KÖZBIZTONSÁGI NAP CSÁKÁNYDOROSZLÓBAN

2014. április 26-án közbiztonsági
nap volt községünkben. Ekkor
alakult meg a Nyugat-Dunántúl
első
Települési
Önkéntes
Polgárivédelmi Szervezete 50
fővel.
A szombat délelőtti program
keretében ünnepélyes eskütétel
után az önkéntesek különböző
feladatokat végeztek el, amik
kárelhárítással
voltak
kapcsolatosak. Az érdeklődők a
nap folyamán – főleg a gyerekek
–
kíváncsian vizsgálták a
tűzoltóautók és a mentő belsejét.
Ezen kívül több programban is
részt vehettek.
A résztvevőket
köszöntötte
Gombásné
NardaiIbolya
asszony a körmendi Járási
Hivatal vezetője, valamint Seper
András ezredes Úr a Vas
megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, igazgatóhelyettese.
Ezúton szeretném megköszönni
az önkéntesek munkáját, és azt,
hogy
a
községünket
ért
katasztrófák
esetén
mindig
helytállnak
a
védekezések
során. Sajnos elég gyakran kell védekezni a majdnem rendszeressé váló árvizek miatt.
Községünkben az elmúlt másfél évben május 12-én 7. alkalommal volt árvíz. Remélem,
hogy ezek a problémák néhány éven belül megszűnnek, mivel lehetőséget látok arra,
hogy az állam segítségünkre lesz.
További képek és információk itt láthatók: http://vas.katasztrofavedelem.hu/keptar/3/0/690
Horváth István
polgármester
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CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

A mővelıdési ház programjai

júniusban:

SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELİ HAVA – NAPISTEN HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-tól 16.00-ig, csütörtökön 14.00-tól 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 – csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig 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. A foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
társastánc gyerekeknek – pénteken 13.30-tól 14.30-ig a mővelıdési házban. A
foglalkozásokat vezeti Küzmics József.
Egyéb programok, rendezvények júniusban:
 3-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Jaroslav Hasek- Spiró György: Svejk
komédia. Indulás és utazás a megszokott módon.
 7-én II. İrségi Echós Szekér színjátszós találkozó Bajánsenyén, melyen a
NapSzínTársulat és nyugdíjas bábcsoport is szerepel.
 20-án a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Találkozó keretében fellép a NapSzínTársulat
Rábahídvégen 19.30-kor a mővelıdési házban.
 21-én a NapSzínTársulat elıadásában A székely menyecske és az ördög címő zenés
mesejátékot láthatja a közönség. Kezdés 19 óra, mővelıdési ház Csákánydoroszló.
 Egervár – Várszínház Nyári szabadtéri színházi elıadások – fedett nézıtérrel!
Turay Ida Színház vendégjátéka - Június 26.-27. 2o.3o - Imádok férjhez menni! zenés
vígjáték. Jegyár: 3000 Ft Csoportos jegyár: 2400 Ft (min. 20 fı) és a buszköltség.
Várom az érdeklıdıket, a jelentkezéseket a 06/70/6113840-es telefonszámon!
Farkasné Varga Rita
II. İrségi Echós szekér találkozó 2014. Június 7. Szombat Bajánsenye
9.00-9.15
Megnyitó. Györke Gyula polgármester üdvözlı beszéde.
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9.15-9.35
9.35-10.45
10.45-11.25.

11.40-12.15
12.15-13.30
13.30-14.00
14.10-14.40
14.50-15.15
15.15-15.45
15.45-16.10
16.20-17.10
17.10-17.40
17.40-18.00
18.00-19.15
19.15-19.30
19.30
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A Színjátékos Szövetség elnöke, Regıs János tart bevezetı elıadást a
falusi színjátszás helyzetérıl, fontosságáról.
Hozzászólások
Csákánydoroszló ifjúsági NapSzín társulat
Népmese átdolgozás: A székely menyecske és az ördög
Rendezı: Farkasné Varga Rita
Gasztony: Lelkes csalamádék
Ismeretlen: A csalafinta szolga Rendezı: Szabóné Csider Bernadett
Ebédszünet
Csehimindszent
Móricz Zsigmond: A dufla pofon
Rendezte: Horváth Barnabásné
Murakeresztúr: Mura Színjátszó Csoport
Farsangi borbontó
Rendezı:Selek Mártonné
Csákánydoroszló Nyugdíjas bábcsoport
Népmese: Katyika és Matyika
Rendezı: Farkasné Varga Rita
Szünet
Vasvári Játékszín
Hans Sachs: A kalmár kosara
Rendezı: Gergye Rezsı
Bajánsenye: Kerkabarka Színjátszókör
Török Rezsı: Menyasszonytánc
Rendezı: Szöllısi Judit
Szünet
Emléklapok, minısítések kiosztása
A zsőri szakmai értékelése, szakmai beszélgetés, programzárás
Szünet
Vacsora

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
Az elmúlt évek sikeres napközis táborai után idén is izgalmas programokkal várjuk a gyerekeket!

Hétfıtıl péntekig, reggel 8-tól délután 16 óráig.
A bázis a csákánydoroszlói kultúrház, de lesznek játékok, vetélkedık egyéb helyszíneken is.
A programok mellett napi háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek.

Indián tábor
Június 16 - június 20
Zászlót festünk, tábortüzet
gyújtunk, „vadászunk”, arcot festünk és JÁTSZUNK☺

Mese tábor
Június 23 - június 27
Ismerkedünk modern és klasszikus mesékkel.
JÁTSZUNK☺

Mesélünk és
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Palacsinta tábor
Június 30 - július 4.

Mindenki szereti a palacsintát! Ismerkedünk a sütés-fızés tudományával, és ha jól sikerül,
hát megesszük. …és JÁTSZUNK☺
Részvételi díj: 10.000,-Ft/hét/fı
Érdeklıdni lehet: Farkas Béla 06/70/6210198 Varga Rita: 06/70/6113840

Civil Szervezet

Bálint Sándor

Kormorán Egyesület

Bálint László

Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület

9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4. honlap:www.kormorankenu.hu

„Rábatakarítás 2014
Idei évben kis létszámú, de nagyon lelkes csapat vágott neki a Rábagyarmat-Csákánydoroszló
folyószakasz megtisztításának.
Zozie kenustársunk tavalyi javaslatát észben tartva (szerinte a takarítás nagyon jó alkalom
kormányosi tapasztalat megszerzésére) idén én is nekiindultam a
takarításnak; csapatösszetételünk alapján egy teljesen más
"súlycsoportú" tagtársamat sikerült kormányoznom a takarítás alatt.

Élmény volt Lacival dolgozni :)

A takarítást az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság hasonló népességű
csapatával közösen végeztünk; jó volt a hangulat és tényleg kiváló
alkalom volt a gyakorlásra valamint egymás jobb megismerésére. Páci
Laci tagtársunkban egy hihetetlen türelmes, kitartó és rugalmas embert
sikerült felfedeznem; remélem, lesz még alkalmam vele evezni :)
Olyan helyeken jártunk kenuval, amiket azelőtt nagy ívben elkerültünk
(és ezekre a helyekre is sikerült "szakirányítással" bekormányoznom a
kenut :) ) és rengeteg türelmet tanultam addig, míg Laci a kenu orrában
manőverezve kihalászta a palackokat, nikecell darabokat és egyéb, oda
nem való dolgokat a hordalék faágai közül vagy épp a tetején én utat
keresve végeztem – sajnos nagyon eredményes - felderítő utamat a
szemét után.
Egy túra során nem látható, mennyi
szemetet rejt a Rába part... egy
nagyobb hordalék kupacnál fejeztük be
a takarítást; mind az Őrségi Nemzeti
Park, mind a mi kenunk itt már betelt
4
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(illetve a tetejére azért még utólag pakoltunk nikecell táblát pl.) és még sok-sok zsákot meg tudtunk
volna tölteni.
Azóta az újabb árvíz terepátrendezése során biztosan a szeméthegyek is átrendeződtek a Rábán;
várom azt az évet, amikor azért fejezzük be a takarítást, mert nem találunk már több szemetet és
nem azért, mert nem fér több a kenuba...
„Júniusi programjaink:
Június 7.
Magyar Vízitúra Kupa, Szanazug
Június 14.
Vendég diákok evezés – igény esetén
Június 21.
Magyar Vízitúra Kupa RÁBALAPÁTOLÁS!!
Június 23-27. Vízi tábor általános iskolásoknak – infók: Kozó József
Június 28.
Opel vízitúra
Június 29.
Hó végi vasárnapi evezés
Programjainkról bővebb információ Bálint László elnök úrnál
Időjárástól és kapacitástól függően további túrák szervezésére is teremtünk lehetőséget.

Túrázz velünk!
Ha szeretnél egy felejthetetlen Rába túrán részt venni, ahol a biztonságodra is odafigyelnek, gyere
velünk túrázni! Minden hónap végén szervez egyesületünk egy nyílt túrát, amelyhez a túra díját
megfizetve bárki csatlakozhat. Megoldható más időpontban is túraszervezés, egyéni egyeztetés
alapján.
Érdeklődni lehet a kormorankenu@gmail.com e-mail címen. Leghosszabb túránk (36 fkm):
Szentgotthárd-Csákánydoroszló: 4.500,-Ft/fő Csörötnek -Csákánydoroszló (24 fkm): 3.000,-Ft/fő
– a Rábalapátolás elnevezésű Országos Versenysorozat útvonala! Rövid túráink:RábagyarmatCsákánydoroszló (15 fkm) vagy Csákánydoroszló-Körmend (15 fkm) : 2.000,-Ft/fő
Bálint László elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Kedves Hölgyek!

Újra indul a nyár folyamán a védőnői méhnyak szűrés. Kb. júliusban elkezdhetem a
szűrést azon nők körében, akik kaptak meghívólevelet az ÁNTSZ-től. Ezzel a
meghívólevéllel lehet felkeresni engem és időpontot egyeztetünk. Várom jelentkezésüket!
Tel: 06-30-4007-885 442-427 Dériné Tóth Andrea védőnő
Ifjú vöröskeresztesek sikere
Idén is megrendezésre került Körmenden az általános iskolások között a területi
elsősegélynyújtó verseny. A csákánydoroszlói csapat tagjai Sinka Dóra, Valter Nóra,
Gyarmati Julianna, Simon Janka, Jakab Ilona. A lányok III. helyezést értek el. Gratulálok
Nekik!
PÁRBESZÉD A BABÁVAL AZ ANYAMÉHBEN
Az anya és a magzat a megtermékenyített petesejt beágyazódásától fogva párbeszédet folytat
egymással. Első életterünk világában, az anyaméhnek a felfedezése, századunk vívmánya.
Korábban inkább a külvilág, a külső környezet felfedezése folyt. Az indonéz, kínai, japán
kultúrában a lét és az élet nem a születéssel kezdődik. A gyermek megszületésekor már 1
évesnek számít. Az egyiptomi kultúrában a fáraót tápláló méhlepénynek kitüntetett szerepe volt.
Nagyon fontos a magzatnak azt a bizonyosságot megadni, hogy szeretik és elfogadják őt. Ha
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énekelnek neki táncolnak vele, pocakon keresztül masszírozzák, akkor stimulálják a baba
központi idegrendszerét. A baba értésére adják, hogy szeretik. Ha beszélgetnek vele, álmodnak
róla, lélekben vele vannak, akkor életen át tartó kötődést tudnak kiépíteni.
Életünk ezen periódusában kezd működni, kialakulni bennünk szinte minden. A személyiség
fejlődés, érés, növekedés, károsodások, sérülések. A várandós kismamának olyan életmódot kell
folytatni, mely támogatja az embrionális fejlődést. A helyes táplálkozás, a testmozgás, stressz
mentes boldog hétköznapok, káros szenvedélyektől való mentesség. A szülők töltsenek annyi időt
együtt, amennyit csak lehet. A kismama különösen igényli a szeretetet, törődést a támaszt a
partnerétől. A kismama hasának és többi testrészének masszírozása örömet ad a mamának és a
babának, serkenti a vérkeringést, csökkenti a feszültséget. Naponta 5 perces légzésgyakorlat
alkalmazása, ellazulást és a megfelelő anyagcserét biztosítja.
Képzelje el az anya milyen lehet a magzata. Mekkora, mit csinál, milyen szervei működnek már.
Ez erősíti a kötődést, az anyaságot. Nagyon jótékony hatású a kismama jóga.
A külső környezet is hat a babára.
Azok a csecsemők, akiknek énekeltek terhesség alatt, születésük után éberebbé váltak,
nyugodtak, figyelmesek lesznek.. Napi 20-30 percet szánjanak arra, lehetőleg este, hogy zenét
/klasszikus zenét, Vivaldi vagy Mozart, melodikus dallamokat, tenger, madárhangokat
hallgassanak. Nagyon jó hatású az idegrendszer fejlődésére a hintázás, hinta vagy hintaszék, ha a
kismama tornászik, sétál táncol, mert akkor a magzat a testével együtt mozog.
Hazánkban is vannak szakemberek, akik foglalkozásokon oktatják és segítik az anyákat és az
apákat, hogy alakítsanak ki kapcsolatot leendő gyermekükkel. A születendő gyermekek úgy
alakítják majd a világot, és úgy viszonyulnak hozzá, ahogy szüleiktől látták.
Bővebben olvashatnak erről a témáról a következő könyvben:
Dr. Raffai Jenő: Megfogantam, tehát vagyok Hidas-Raffai-Vollner: Lelki köldökzsinór
Dériné Tóth Andrea védőnő

SPORTEGYESÜLET

Dénes Miklós

TEKE

Musits József

Tekecsapataink számára véget ért a 2013-14 évi bajnokság, az őszi jó szereplés után
reménykedtünk kiugró eredmények elérésében. Sajnos a tavasz már nem úgy sikerült, ahogy
gondoltuk, de nem vallottunk szégyent, hiszen az NB I-es bajnokság legjobb Vas megyei csapata
lettünk az eddig legjobb eredménnyel, az 5. helyezéssel, az NB III-as csapatunk második
helyezést ért el. Az NB I-es csapat 22 mérkőzésen 11 győzelem és 2 döntetlen mellett 9-szer
kaptunk ki. Legjobbjaink már 600 fa fölötti eredményt is elértek, Danyi Krisztián, Meixner László és
Horváth Roland. Ez ebben az osztályban nagyon jó teljesítménynek számít,
hasonlót a Szuper Ligában játszók érnek el. Ifjúsági csapatunk a 12 csapatos bajnokságban a 8.
helyen végzett 8 győzelemmel és 14 vereséggel. Legtöbbször Kovács Dani és Kolosits Dani
szerepelt, de szépen fejlődik a többi játékos is (Németh Gabi,Sinka Miklós és Meixner Dávid).
Reméljük ősztől tovább folytatják az edzéseket, és akkor több szerepet kapnak Ők is. Az NB III-as
csapatunk az őszi szezon végén első helyen állt, a tavasszal becsúszott egy-két vereség és ezzel
a második helyre csúsztak vissza,
Sikerült anyagilag biztosítani a szezonban felmerülő
költségekhez a fedezetet, amely leginkább a Swietelsky Magyarország Kft-nek köszönhető. Ha
velük nem jön létre a szponzori kapcsolat akkor a következő szezonra esélyünk sem lenne,
nem tudnánk indulni. Még így is van hiány az őszi költségtervben, de talán összejön a szükséges
keret, sajnos nem vagyunk kiemelt sportág, így nem kaphatunk állami támogatást, saját
magunknak kell megteremteni a feltételeket. A teke szakosztály a télen úgy döntött, hogy
különböző okok miatt különválik a Községi Sportegyesülettől, új egyesületet alakítunk, ha
összejön az összes engedély ősztől már a Csákánydoroszlói Tekézők Egyesülete néven folytatjuk
a játékot. Várjuk támogatók, szponzorok segítségét azoktól, akik a Csákányi teke sportot, a
csapataink sikereit támogatják. Mert vannak sikereink. Most már nemcsak a megyében, hanem
országos szinten is ismertek lettünk, a sportág fellegvára vagyunk, jó hírverés ez községünknek.
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EGYÉB tájékoztatás

Ezúton köszönjük meg Haigli Sándorné (Erzsi) által ingyen felajánlott díszfákat, melyeket a
patakparton ültettünk el. Reméljük szép díszei lesznek a Fő utcának.

Vöröskeresztes Hírek
Vöröskereszt Körmend területi szervezete nevében köszönetet mondok Császár Józsefné Etának
az elmúlt években végzett vöröskeresztes titkári munkájáért, a véradások szervezéséért.
Decemberi lemondását követően nagy örömömre sikerült új vöröskeresztes vezetőt találni és
felkérni a feladatok elvégzésére. A szervezetünk nevében köszöntöm Bokor Zsanettet ( Agg
Zsanett ) aktív, kreatív, és lelkes csákánydoroszlói anyukát aki elvállalta ezt a nemes, de nagyon
fáradtságos munkát. Kérem Csákánydoroszló lakosságát, segítsék a tevékenységét. Jó munkát és
sok sikert kívánok.
Bujdosóné Papp Ildikó
Körmend Területi Szervezet vezetője

„Családi napközi információk
2014. június 2-án gyermeknap a Kockás Liliomban!
A gyerekeket finom falatokkal, játékos programokkal (kézműves foglalkozás, buborékfújás,
kötetlen játéklehetőség) várjuk a délelőtti órákban!
A nyári szünetben családi napközink tervezetten folyamatosan nyitva tart; akár folyamatosan, akár
– a szabad helyek függvényében – egy-egy napra, pár órára is szeretettel várjuk a szabadidejüket
családias környezetben, szeretetteljes felügyelet mellett eltölteni kívánó gyermekeket 5 hónapos
kortól 14 éves korig!
A gyermekek felügyeletét – ahogy azt előző hónapban már jeleztük – Bakóné dr. Czitanovics
Viktória látja el két segítőjével; Startitzbüchler Bernadett-tel és Mártonné Gaál Gyöngyivel.
Családi napközink az étkeztetést helyben főzéssel, házias ízekkel, egészséges, tápláló ételekkel
biztosítja a gyermekek számára.
Minden gyermeket szeretettel várunk :) Érdeklődés: Bakóné Vykyca – 06-70/459-0508;
csdcsana@gmail.com
Takács Andre Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”

Dobja el a cigit – szakemberek segítenek a leszokásban!

Régóra dohányzik, néha már tapasztalja az egészségi
problémákat, fontolgatja, hogy le kéne szoknia? A körmendi
Tüdőgondozóban
a
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0019
"
Dohányzás leszokást támogató pontok kialakítása a
tüdőgondozó intézetek bázisán Vas megyében " pályázat
támogatásával 6 alkalomból álló csoportfoglalkozás
keretében képzett szakemberek segítenek megszabadulni a cigarettától.
Várják a jelentkezőket (elsősorban a 18-65 év közötti korosztályból) az ingyenes
foglalkozásokra, melyekre hat alkalommal, hetente egyszer a megbeszélt időpontban kerül
sor. Egy csoport kb.10-12 fős létszámú. Jelentkezni személyesen a tüdőgondozóban,
vagy a 06-94-592-575 telefonszámon lehet.
Soha nem késő a dohányzást abbahagyni, az utolsó csikk elnyomása után már másnaptól
érezhetők a pozitív változások. Mint sok minden más, a leszokás is együtt könnyebb, éljen
a lehetőséggel, tegyen egy próbát, csak nyerhet!
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HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Figyelem!!! Kedves ismerőseim, vendégeim! Új szolgáltatással bővül a tevékenységi köröm. A neve:
FLABÉLOS!!! Itt a nyár, hozzuk formába testünket! 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-május 28 (szerdai naptól)l esz igénybe vehető! További
részletekről érdeklődni:06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim!
CSÁSZÁR ZSANETT

Immunerősítés a legerősebb antioxidánssal. Green Gold Imune (az antioxidáns védőpajzs)
kapszula 4 féle tengeri algát tartalmazva hatékonyan védi egészségünket és jótékony hatással van
a következő betegségekre: allergia, reflux és gyomorbántalmak, cukorbetegség, vérnyomás és
Ízületi fájdalmak, koleszterin. Német termék, ISO minősítéssel. Bővebb infó: 30-396-41-39
MEGNYITOTTAM!
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.

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS, GRAVÍROZÁS,
FÉNYKÉPES AJÁNDÉKTÁRGYAK, PÓLÓNYOMTATÁS, MEGHÍVÓK
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy telephelyünk Csákánydoroszló, Fő út 61 szám alá
költözött! (hátul az udvarban) Telefon: 94/ 200 481, e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-17 óráig, Péntek -14 óráig, Hétvégén zárva.
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.
Dr. Sütő Zoltán
Telefon: 94/310-168 (ügyfélfogadási időben) Mobil:30/9975533
3, 2, 1, sötét ülőgarnitúra megkímélt állapotban, 10.000,- Ft-ért eladó. Tel.: (94) 442-147
Kiskertek szántását, boronálását vállalom. Neslanovic János Tel.: 0630/684-7508
Régi háztetők javítását, habarcsolását, palajavítását, csatorna tisztítását, kémények vakolását vállalom.
Neslanovic János tetőfedő Tel.: 0630 / 684-7508
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
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
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, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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