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.

A kedvesség világnapja
november 13, még akkor is, ha az
péntekre esik!
A világnap a Japán Apró kedvesség mozgalomból
nőtte ki magát, melyet évente rendeztek meg
1963-tól és 1997-ben határozták el a világnap
létrehozását. A World Kindness Day/ kedvesség
nap
első
alkalommal
1998-ban
került
megrendezésre,
melyhez
több
ország
is
csatlakozott.
A világnap célja, hogy előhívják az emberekből a
kedves
viselkedést,
amelytől
mindenkinek
élvezhetőbb lesz az élete.
Mi is a kedvesség? A kedvesség életstílus. Jóindulatból, figyelmességből,
szívélyességből, empátiából fakadó gesztus embertársak felé, miáltal mindketten jól érzik
magukat. Mit jelent ez a gyakorlatban? Kedves vagy, ha - átadod a helyed a villamoson, köszönsz a szomszédnak, - útbaigazítasz egy turistát,- átkísérsz valakit az úton,- pár
forinttal segítesz egy hajléktalannak,- jótékony akcióban veszel részt.
A gesztusok nem nagy dolgok, de másoknak nagyon sokat jelenthetnek. A legjobb pedig
az lenne, ha az emberek nem csak ezen a napon, hanem minden nap jó napot tudnának
egymásnak szerezni. forrás: randomactsofkindness.org
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
Csákánydoroszló község Önkormányzat képviselő-testületének határozata szerint ismételten
részt veszünk a BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatásában.
Ehhez az Önkormányzat 500.000,- Ft támogatást biztosít a helyi pályázóknak.
Pályázóknak

belépési

pont:

http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Pályázati kiírás "A" típusú - Felsőoktatási hallgatók számára 2015/2016 második és
2016/2017.
első
félévére
vonatkozóan
link
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica6/
"B" típusú - Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica7/

számára

link:

A pályázat benyújtási határideje 2015. november 9. A pályázatot a Csákánydoroszlói
Község Önkormányzatához kell benyújtani.

Termelői Piac Csákánydoroszló
Csákánydoroszló Község Önkormányzatának képviselő testülete támogatásával a
közeljövőben helyi termelőpiacot szeretnénk létrehozni Csákánydoroszlóban.
Ennek megvalósítása érdekében felmérést végzünk a helyi őstermelők/kistermelők közt,
hogy ki venné igénybe a piacot árusítás miatt.
A piac előzetes elképzelések alapján a faluközpontban (közösségi ház udvara vagy a
sportpálya melletti parkoló) lenne kialakítva. A piaci napok ideje, száma, még nincs eldöntve.
A piac nyitásával az Önkormányzat célja, hogy a hagyományos városi piactól eltérő olyan
piacot hozzunk létre ahol csak a helyi vagy a piac 40 km-es körzetében működő
gazdaságából származó mezőgazdasági- illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti a
kistermelő.
Arra törekednénk, hogy a választék bőséges legyen, zöldség, gyümölcs, tej, hús, hal, tojás,
méz, fűszernövények, feldolgozott termékek mind megtalálhatóak legyenek a kínálatban.
Elképzeléseink szerint az Önkormányzat a következő évben ingyen biztosítaná az árusoknak
a helyet.
A helyi termelői piac nem csak egyszerűen árucsere színhelye lesz, hanem egy értékes
közösségi élmény színtere is, ahol jobban megismerhetik egymás a helyben /környéken
lakók, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Színes és helyi
sajátosságú programokkal kiegészítve a piacot növelhetjük a turisztikai vonzerőnket, és így a
népi hagyományok is továbbörökíthetőek lesznek.

Önkormányzat által kitermelt illetve Szociális tűzifa igénylések módja
Csákánydoroszló község önkormányzati területeiről kitermelésre került 30 m3 vegyes
tűzifa. Gyertyán 30%, juhar 30%, tölgy 2-3%, nyár 25%, fűz 10%, fenyő 5-10%. A
tűzifát meg lehet vásárolni elsősorban Csákánydoroszló lakosságának 12.700,-Ft/m3
áron. Az igényeket a Polgármesteri Hivatalban kell jelezni. A vásárolni kívánt fa
ellenértékének kifizetése után a megvásárolt mennyiségű fát, előre megbeszélt
időpontban, mindenkinek saját magának kell elszállítani. A fa az erdészeti rakodó
közelében található.
2. Az idén Önkormányzatunk pályázaton nyert 35 m3 tűzifát, melyet szociálisan
rászorulók körében fogunk elosztani.
Az arra rászorulók az igényeket a
1.
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Polgármesteri hivatalban lévő nyomtatvány kitöltésével 2015. november 13. napjáig
nyújthatják be. A kitöltött nyomtatvány mellé csatolni kell jövedelemigazolást,
családi pótlék igazolást, nyugdíjas igazolást. Bővebb felvilágosítást a polgármesteri
hivatalban, munkaidőben Kovács Zoltánné Ildinél kaphatnak személyesen, vagy az
542-002 telefonszámon.
A szociális tűzifa kérelmek elbírálásáról a képviselőtestület fog dönteni. Akinek a
testület elfogadta az igényét várhatóan december első hetében fogja megkapni a
tűzifát, melyet térítésmentesen fogunk kiszállítani.
ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. október
Születés: Házasságkötés: Elhunytak: Juhász Sándor (szoc.otthon),

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita

A művelődési ház programjai novemberben:
SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-től 16.00-ig
felnőttek: szerdán 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a művelődési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a művelődési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16.00-ig a kultúrházban.
 fitness Enikővel: minden szerdán 17,30-tól -18,30-ig és pénteken 18-tól 19 óráig a
művelődési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törő Enikő.
 Gyerek aerobick Enikővel: zenés, játékos táncos fitness gyerekeknek. Pénteken
13.30-tól 14.30-ig a művelődési ház nagytermében. A foglalkozásokat vezeti:
Puskásné Törő Enikő.
 ZUMBA – kedden 18.30-tól 19.30-ig a művelődési ház nagytermében. A
foglalkozásokat vezeti: Lukács Melinda.
 CSANA torna szerda délelőtt a művelődési ház nagytermében
 családsegítő szolgálat fogadóórái hétfőn és szerdán délelőtt a művelődési ház
kistermében
Egyéb programok, rendezvények novemberben:
 7-én Idősek napi rendezvény a közösségi házban. Kezdés 14 óra, fellép a
csákánydoroszlói vegyes kar és a NapSzínTársulat.
 14-én a felsőmaráci idősek napi rendezvényen fellép a NapSzínTársulat.
 20-án Felsőszölnökön fellép a nyugdíjas bábcsoport.
 25-én emlékezzünk együtt a legendás Arany Csapatra! A program 18 órakor
kezdődik a művelődési házban és annak udvarán.
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 28-án Ringató. Foglalkozás kisbabáknak kismamákkal. A program délelőtt kezdődik a
kultúrházban.
Előre nem látható okok miatt a programok és rendezvények helyszínei változhatnak.
Megértésüket köszönjük! Varga Rita műv.ház vezető

„ A lehetetlen nem létezik”
Egy házaspár 25. házassági évfordulóján elment Angliába, hogy vegyenek valami szépet.
Mindketten szerették az antik tárgyakat, kerámiákat, különösen a teáscsészéket. Az egyik
kerámia üzletben megláttak egy szép csészét.
A férj megkérdezte az eladót: Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sohasem láttam ilyen
szépet. A boltos a kezébe adta, miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze a
legnagyobb meglepetésére megszólalt:Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép?Tudod nem
voltam mindig teáscsésze. Volt idő, amikor vörös voltam, és agyagnak neveztek. Mesterem
kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra, hogy üvöltöttem a fájdalomtól.
Hagyj békén - de ő csak mosolygott és így szólt:Még nem. Aztán egy gyorsan forgó korongra
helyezett és én hirtelen csak forogtam, forogtam, körbe-körbe. Állíts meg! Szédülök kiabáltam, de a Mester csak ingatta fejét és azt mondta:Még nem. Aztán betett a
kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot. Sikoltoztam, ki akartam jutni. Láttam a Mester
arcát az üvegen át, és leolvastam ajkáról, ahogy a fejét rázza: Még nem.
Végül az ajtó kinyílt, kitett egy polcra. Hűlni kezdtem. Most már jobb, gondoltam.
Aztán mindenütt befestett. A festékszagtól undorodtam. Hagyd abba kiáltottam - de csak
ingatta a fejét: Még nem. Aztán hirtelen megint visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba,
mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem megfulladok. Könyörögtem, sírtam,
közben láttam, amint a fejét rázza, és azt mondja:Még nem vehetlek ki. Tudtam, nincs több
remény... végem van. Kész voltam, hogy feladjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és
újra
a
polcra
tett.
Egy órával később elém állított egy tükröt, és azt mondta: nézd meg magad! Alig hittem a
szememnek!Ez nem én vagyok, ez nem lehetek én, ez gyönyörű....... Gyönyörű vagyok!!
Befejeztelek. Olyan vagy, mint amilyennek elképzeltelek. Szeretném, ha emlékeznél rá, ha
mindazt amit veled tettem, nem teszem meg, akkor sose erősödsz meg, és nem lesz színes
az életed. És ha nem tettelek volna újra vissza a másik kemencébe, nem élhettél volna
sokáig, nem lennél elég erős. Ez az élet.
Az én életem, és a Tied. Néhányan kemencében vagyunk, üvöltve, sikoltozva: Engedj ki!
Néhányan épp színesedünk és ez kellemetlen. Néhányan körbeforgunk, és nem tudjuk hol
vagyunk,csak azt kérdezzük: Mi történik velem? Minden olyan zavaros, és a Mester csak
néz, és azt mondja: Még nem vagy kész..... még nem. DE MI LÁTJUK ŐT, ÉS BÍZUNK
BENNE!! www.komplexenergetika.hu

Motocross
Október 10-én Csákánydoroszló adott otthont a junior Motocross Országos bajnokság 6.
fordulójának és az MXMANIA kupaversenynek. Rekordszámú 153 induló vett részt az
eseményen. A magyarokon kívül osztrák szlovén román és szlovák versenyzőkkel zajlottak
az izgalmas futamok 2x7 kategóriában. Vas megyei vonatkozásban történelmi
jelentőségű,minden korábbi rekordot meghaladó volt ez a rendezvény!
Az időjárás kitartott és szerencsére csak a díjátadó után kezdett el igazán esni. A
bizonytalan időjárás ellenére több száz néző volt kíváncsi a rendezvényre. A nézők és a
szakemberek is elismerően nyilatkoztak a pálya előkészítéséről és a szervezésről. Az
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ebédszünetben egy helyi illetőségű IRON BRADERS nevű banda street workout bemutatója
szintén nagy sikert aratott!
A helyi "csodagyerek" a csak 16 esztendős Zsigovits Norbert sajnos nem tudott részt venni
az eseményen sokak bánatára. Norbi előző hétvégén megnyerve a GCC /német cross
country/ bajnokság utolsó futamát Németország Junior Bajnoka lett!Ezzel lehetőséget
kapva az Európa bajnoki fordulón való részvételre Ausztriában, ami sajnos ugyanekkor volt.
Norbi ott ezüstérmes lett!!Innen is gratulálunk neki és reméljük, hogy később erről egy
hosszabb beszámolóval jelentkezhetünk.
Nagy öröm volt számomra hogy a helybeliek is eddig soha nem látott
mértékben bekapcsolódtak és melléálltak a rendezvénynek. Büfé, hangosítás,gépi
földmunka,kőművesmunka,fűnyírás,plakátok,lakatosmunka stb. mind-mind helyi emberek
végezték Külön köszönet az önkormányzatnak illetve a polgárőrségnek, illetve mindenkinek,
aki részt vett ebben a munkában. A rendezvény sikere rajtuk múlott!
Gueth Richárd
Egyéb
ARANYCSAPAT NAP
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Kedves Gyerekek!
Támadt egy jó ötletem. Sokszor támadnak jó ötleteim, amikről később derül ki, hogy jó ötlet
vagy nem. Arra gondoltam, hogy szeretettel meghívok mindenkit november 25-én este 6
órakor a kultúrház udvarára, hogy együtt ünnepeljünk és emlékezzünk. A legendás
Aranycsapatot és az „ Évszázad mérkőzését” azt hiszem leginkább az évnek ezen a napján
lehet megünnepelni. 2015-ben sajnos újra összeállt az Aranycsapat – de most már a
Mennyország zöld gyepén játszanak. Gondolom ott is úgy, mint a Földön tették –
utánozhatatlan zsenialitással.
Rájuk emlékezünk.
Részben szokatlan módja lesz ez az ünneplésnek. A programon mindenki ingyen vehet
részt, ehet, ihat kedvére /arra gondoltam sütünk langallót és sült tököt a kemencében és
főzünk teát és forralt bort, és tüzet gyújtunk a szalonnasütéshez/. Kísérő programként
játékok lesznek, meg lehet nézni az évszázad mérkőzését felvételről, illetve a 6:3 avagy
játszd újra Tuti című magyar filmet és persze remélem lesz sok beszélgetés. A belépés
díjtalan, de van egy feltétele: Az Aranycsapat összeállítását kell tudni belépéskor. Egy kis
segítség!
GROSICS GYULA-BUZÁNSZKY JENŐ-LANTOS MIHÁLY-LÓRÁNT GYULA-BOZSIK
JÓZSEF-ZAKARIÁS JÓZSEF-CZIBOR ZOLTÁN-KOCSIS SÁNDOR-HIDEGKUTI NÁNDORPUSKÁS FERENC-BUDAI II. LÁSZLÓ. Szövetségi kapitány:SEBES GUSZTÁV.
Szeretném, ha minél többen eljönnének. Részben azért, mert az ARANYCSAPAT az egyik
legdicsőségesebb magyar dolog a világon, részben pedig azért, hogy egy kicsit együtt
legyünk. Alkossunk mi itt Csákánydoroszlóban egy jó közösséget-talán belőlünk is lesz egy
aranycsapat!
Farkas Béla

Vedd ölbe, ringasd, énekelj!Kisgyermekkori zenei nevelés
Ringató bemutatóóra Csákánydoroszlóban

A Ringató foglalkozásokon az óvodai nevelést megelőző korosztály (illetve kiscsoportos
óvodások) zenei nevelésére kapnak mintát a szülők a kodályi elvek alapján.

5

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2015. NOVEMBER

A Ringatóra várjuk akár a néhány hónapos kisgyerekeket is és minden olyan anyukát,
apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli
légkörben.
Lehetőség szerint minden kisgyermek mellett legyen egy felnőtt.
Helyszín: Művelődési Ház (9919 Csákánydoroszló, Vasút u. 4.)
Időpont: 2015. november 28. (szombat)
Érkezés :10:35-ig
Belépő: 1000 Ft/család
Foglalkozás vezetője: Lezsákné Szekszárdi Zsuzsanna
Bővebb információ: Fülöp Katalin kata.fulop@gmail.com Tel.: 06 20 3 969 069
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Recept
Sütőtökös-almás lepény
Hozzávalók: a tésztához:45 dkg finomliszt, 25
dkg margarin, 5 dkg disznózsír,15 dkg porcukor,1
csomag vaníliás cukor,1 db tojás,1 csipet só, a
kenéshez 3 ek sárgabaracklekvár, a szóráshoz 5
teáskanál búzadara, a töltelékhez 30 dkg sütőtök,
80 dkg alma, 3 ek méz, 1 narancsból nyert
narancshéj (reszelt), 1 fél narancsból nyert
narancslé, fahéj ízlés szerint (kb. 3 tk), a kenéshez
1 db tojás.
Elkészítés Először a tölteléket készítjük el: a
sütőtököt meghámozzuk, majd aprítógéppel
"lereszeljük" (lehet ezt is nagylyukú reszelőn, de az
kemény munka). Az almát szintén meghámozzuk,
majd nagylyukú reszelőn lereszeljük. Az almát és
a tököt lábasban megpároljuk, kb. addig, míg a leve nagyját elveszti. Mikor elkészült, beletesszük a
mézet, reszelt narancshéjat, narancslét és a fahéjat. Hagyjuk kihűlni. A tepsit kikenjük, lisztezzük. A
tészta hozzávalóit gyorsan összegyúrjuk, majd elosztjuk 40-60 % arányban (kb. 1 kg lett a tészta, így
60-ill. 40 dkg-os darabokra osztottam).A nagyobbik tésztadarabot kinyújtjuk úgy, hogy a tepsi oldalára is
fel tudjuk tapasztani. Berakjuk a tepsibe, majd megkenjük a lekvárral, megszórjuk grízzel, erre jött a
tökös-almás töltelék. Kinyújtjuk a maradék tésztát, és a töltelékre tesszük. Megkenjük a tetejét a felvert
tojással, megszurkáljuk és villával cifrázzuk a tetejét.180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és kb. 35
perc alatt készre sütjük. Babák is ehetik, de ekkor a mézet (mivel 1 éves korig nem szabad
adni) fruktózzal, vagy barna cukorral helyettesítsük. www.nosalty.hu

Programajánló
Idősek napi rendezvény november 7-én 14 órakor a csákánydoroszlói művelődési házban.(
A honvédség esetleges visszaköltözése esetén a rendezvény a Közösségi házban vagy a
Himfa étteremben lesz megtartva./

Agora Művelődési és Sportház - Agora Művelődési és Sportház Szombathely - 2015.
November 13. Péntek, 19:00 A kubai mulatók forró, szivarfüstös éjszakáinak sztárja, a
kubai nép elsőszámú kedvence, a HABANA SOCIAL CLUB zenekar 2016 januárjában egy
80 állomásos latin-amerikai turnéra indul, de előtte - 2015 telén - Magyarországon
koncertezik. A koncert minden korosztály számára páratlan zenei csemege, az autentikus
díszlet, a kubai táncosok, a színes jelmezek, a havannai hétköznapok hangulatát felidéző
vetítés is felejthetetlenné varázsolják az estét.
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2015. november 20. Advent a Natúrparkban - A kőszegi Natúrpark kézműveseinek karácsonyi
kiállítása és vására. Minden évben megrendezésre kerül az Írottkő Natúrparki advent

Angyal Mellettem - Presser Gábor és Rúzsa Magdi Duett Koncertje
Szombathely AGORA Kulturális Központ - Szombathely AGORA Kulturális Központ
Szombathely - 2015. November 24. Kedd, 19:00

Jim Jacobs - Warren Casey: GREASE
Bánfalvy Stúdió - Szombathely - Arena Savaria Sport és Rendezvény Csarnok
Szombathely - 2015. November 28. Szombat, 19:00 Danny szerepét Vastag Csaba, Sandy
szerepét pedig Görgényi Fruzsina játssza. A darabban játszik még Kiss Ramóna, Szemerédi
Bernadett, Vastag Tamás, Gesztesi Károly és még sokan mások.

Savaria Nemzetközi Táncverseny Szombathely, november 28 Művelődési Sportház
A rendezvényt professzionális táncosok bemutatói teszik izgalmasabbá, változatosabbá. A
verseny négy évtizedes múltja méltán vívta ki a szakmai körök elismerését, s tette
Szombathelyt nemzetközi szinten elismertté, a tánc fővárosává.
Belépőjegy: Elődöntőkre (13.00-17.00): 2 700,- Ft Középdöntőkre/Döntőkre (19.00-23.00): 5 200,- Ft

Az első ötlettől a beköltözésig, a tervezéstől a megvalósításig! Musits Dezső okl. építészmérnök Építkezne? Felújítana? Építészre, műszaki ellenőrre, felelős
műszaki vezetőre van szüksége? Hívjon a +36304712872-es telefonszámon.
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.
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, évfordulóra. Gravírozás, Nyomtatás
Csákánydoroszló, Fő út 61. Webáruház: www.ajándékbázis.hu
94/200481, ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő -Csütörtök 8-16
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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
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

Éva Ruhaüzlet értesíti kedves vásárlóit, hogy 3D – 7 részes állat és városok mintás ágyneműk
kaphatók – 2 db paplan (kétszínű), 2 db nagy párna, 2 db kis párna, 200*230 mintás lepedő –
lovas, lepkés, Róma, Párizs, London.
Nagyméretű női télikabátok akciója. Egyes melltartók ismét 30-50 % engedménnyel. Akció ideje
November 1-14-ig. Kötött női, férfi pulóverek, farmerok, kordnadrágok, szabadidő garnitúrák,
gyakorló, és terep nadrágok, kabátok, zoknik – gumi nélküli – kesztyűk – orkán – sapkák széles
választékával várom régi és új kedves vásárlóimat. Hassza Éva 0630-5750473.

10 % árengedmény 2015. november 1-től december
18-ig a készlet erejéig a Kertészek Boltjában. Adventi
gyertyák, koszorúkhoz szárazdíszek, fenyőcsomagoló háló
34, 45-ös méretben már kaphatók.
Horváth Istvánné
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.
"BEST LIFE PRO SÓTERÁPIA Csákánydoroszlóban! Információ és időpont egyeztetés: 06-70/459-0508"
LG 17 colos, képcsöves Monitor eladó 5.000,-Ft-ért. Érdeklődni 06302472016-os telefonszámon lehet.
Újszerű állapotban lévő Panasonic Cd-s autórádió olcsón eladó. Érd:0630/2286682,94/ 442-695

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
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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