„AZ
AZ ÉN FALUM CSÁKÁNYDOROSZLÓ”
CSÁKÁNYDOROSZLÓ”
RAJZPÁLYÁZAT
RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Rajzpályázatot
hirdet „ Az én falum Csákánydoroszló” címmel gyerekeknek!
Nevezni bármely technikával készült rajzzal lehet!
Kategóriák:
Óvodás: 6 éves korig
Alsó tagozatos: 1-4 osztályos korig
Felső tagozatos: 5-8 osztályos korig
A kész munkákat – több is lehet - 2016. május 6-ig kérjük
leadni (névvel, címmel, kategória megjelöléssel) a
Polgármesteri Hivatalban (Csákánydoroszló, Fő u. 39.).
Eredményhirdetésre 2016. május 28-án a falunapon fog sor
kerülni. Mindhárom kategóriában az első helyezett értékes
ajándékot nyer!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2016. március 15-e alkalmából Simicskó István honvédelmi miniszter a Honvédelemért
Kitüntető cím III. fokozatát adományozta Horváth István polgármester Úrnak.
Polgármesterünk a honvédelem és védelmi igazgatás támogatása – a bevándorlás okozta
válsághelyzet és a rábai árvizek kezelése – érdekében végzett tevékenységével érdemelte ki
az elismerést. Gratulálunk hozzá!
Helyi Kiválóságokért Ösztöndíjra kettő darab pályázat érkezett, melyet a képviselő testület
támogatólag megszavazott. A nyertesek Bedőcs Nóra és Markovics Dóra Csákánydoroszlóban élő
diákok. Nóra a Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Képzési Központ- Egészségtudományi
kar, Dóra pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem budapest-i bölcsésztudományi kar
hallgatója.
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Változás az orvosi ügyelettel kapcsolatosan
A Körmendi Kistérségi Társulás működési engedélyt kapott a feladatellátásra
2016.04.01-től. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a lakosságot érintő fontos
változás, hogy az ügylelet központi száma a 94/311-100.(2016. április 1-től) Erre a
számra
érkező
hívások
az
OMSZ
Szombathelyi
Mentőszervezet diszpécser-szolgálatához érkezik, és innen kerül a beteg irányításra.

Változás a járási ügysegéd ügyfélfogadási rendjéről
Települési ügysegéd ügyfélfogadási rendje 2016. március 17-től Csákánydoroszló, Fő u. 39. szám
alatt Hétfőnként 7.30 - 11.30 óráig tart.
ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. március:
Születés: van der Eecken Pierre Yves és Tóth Réka
lánya Lilla Róza, Kolosits Tibor és Bálint Katalin fia
Benjamin, Balla Tamás és Varga Viktória fia Barna
Bendegúz, Hosszu Zoltán és Lenthár Krisztina lánya
Réka Bianka.
Házasságkötés: Elhunytak: Dékány Gyula, Sütő Sándor

Óvodai beíratás
A Csaba József Általános Művelődési Központot Fenntartó Csákánydoroszló Község
Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016.
augusztus 31.-ig betölti, valamint a 2016/2017. nevelési év során betölti a 3. életévét
(az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodákban a
beíratásának rendje a következő:
A beíratás időpontja: 2016. április 25-26. (hétfő-kedd) 8-17 óráig A beíratás helye: Az
óvoda felvételi körzete: Csaba József ÁMK, 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.
szám alatti óvodában.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a
körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más
körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra
lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási
helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja,
hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes
védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni: − a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító, − a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
− a gyermek anyakönyvi kivonatát és „oltási kiskönyv”-ét − a szülő (törvényes
képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)
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Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 20-ig írásban
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel
fordulhat Csákánydoroszló Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél
kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára
utasíthatja.A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Csákánydoroszló, 2016. 03. 21.
Horváth István sk.
polgármester

Tűzoltó Egyesület
TAGTOBORZÁS A TŰZOLTÓ EGYESÜLETNÉL!
A csákánydoroszlói Tűzoltó Egyesület várja az egyesülethez jövőben csatlakozni kívánó
fiatalokat! Ha kedvet érzel hozzá és csatlakozni szeretnél, keresd az egyesület elnökét
Dénes Miklóst a további információkért személyesen vagy a 0630/6935225-ös
telefonszámon.

Művelődési Ház
A művelődési ház programjai áprilisban:
SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik: kedden 14.00-től 16.00-ig, csütörtökön 14.30-tól 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 15.00-től 16.00-ig a kultúrházban.
 fitness Enikővel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
művelődési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törő Enikő.
 aerobick Enikővel: 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.
 KÖTÉLUGRÓ csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a művelődési házban. A
foglakozást vezeti: Gombos Diána.
 családsegítő szolgálat fogadóórái hétfőn és szerdán délelőtt a művelődési ház
kistermében
Egyéb programok, rendezvények áprilisban:
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 8-án 17 órától nyugdíjas búcsúztató a közösségi házban
 9-én 9 órától a Vizi Vándor Alapítvány rendezvénye a közösségi házban
 13-án Zwikker Optika tart szemvizsgálatot a művelődési házban 13 órától 14.30ig
 19-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Shakespeare: A makrancos
hölgy című vígjátékát nézzük meg.
 23-án családi rendezvény a közösségi házban
 30-án családi rendezvény a közösségi házban
Varga Rita műv.ház vezető

Egyéb

Farkas Béla
Ovis bál

Februárban a Csákánydoroszlói Óvodásokért Egyesület bál szervezett a szokások
szerint,illetve a szokásoktól eltérően, mert ez alkalommal a körmendi Rendészeti
Szakközépiskola ebédlője volt a helyszín a nagy érdeklődés miatt. Magas volt a feszültség
mivel a résztvevők létszáma 220 volt.
A rendezvény jól sikerült. Nagyszerű volt a hangulat. Először a Zoom-barátok zumbáztak
Lukács Melinda vezetésével, köszönet nekik, majd később Kökény Attila pezsdítette a vért.
Majd a DeLuxe együttes húzta és énekelte a talpalávalót. A helyszín kiváló volt – jól
elfértünk, finom volt a kaja, olcsó volt a pia, és még a Körmendre utazással sem volt baj. A
megoldás biztos alapokon – egy Sziklán –állt.
Az egyesület vezetősége kiváló munkát végzett Nyári Ferike elnök úr vezetésével. A bál
tiszta bevétele meghaladta a félmillió forintot. A tombolahúzáskor soha nem látott
mennyiségű és színvonalú ajándéktárgy került kisorsolásra. Meccsbelépők a Pancho
Arénába, belépőjegyek a Nemzeti Színházba, üdülés a Tisza tónál, Nánási Pál sziluett
fotózásra felhasználható utalvány, hogy csak a számomra legvonzóbb nyereményeket
említsem.
Az egyesület év közben is köszönettel fogadja a támogatásokat a 11747020-20040077
számú számlaszámon.
Még egy dolog miatt jár a dicséret a szervezőknek és a résztvevőknek. Amellett, hogy sokan
voltunk – ami ugyebár azért jó mert így több a bevétel - több generációs bál volt, akadt olyan
eset, hogy egy családból három generáció mulatott együtt, például Császár Józsi /Dodel/ és
családja. Ott voltak a régi bálozók, de voltak első bálozók is.
Az egyesület szeretné megköszönni MINDENKINEK, aki elfogadta a meghívást és bármily
minőségben részt vett a bálon, hiszen nélkülük ilyen komoly színvonalat és támogatást nem
tudtunk volna produkálni.
Ahogy mondani szokták: jövőre veletek - és másokkal – ugyanott!

Szemétszedési akció/k, avagy tegyük szebbé, tisztábbá lakóhelyünket,
Csákánydoroszlót!
A lelkes Kis utcai csapat úgy határozott, hogy április 10-én vasárnap reggel fél9-kor
útnak indul és összeszedi a szemetet a Kis utcában illetve azon a környéken. Pompás ötlet –
igazi lokálpatrióta hozzáállás!
Természetesen nem marad el a Várkert takarítási akció sem, április 16-án szombaton
reggel 9-kor várjuk a Várkert utca végén –Németh Feriék háza előtt – a segítő szándékú
embereket.
Regisztráltunk a Te szedd! Önkéntesen egy tiszta Magyarországért mozgalomba is.
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Jótékonyság!
Kolosits Martin, csákánydoroszlói autista fiúnak 3 kerekű biciklire van szüksége, hogy
teljesebb életet élhessen. A kerékpár már beszereztük a „Dózer” kereskedésben. Az ára
45 000 forint. A pénz egy részét már összeszedtük a Csákánydoroszló-Szakonyfalu
mérkőzésen adománygyűjtésből és Maincz Gábor képviselő Úr adományából. A
továbbiakban újabb gyűjtő akciókat szervezünk. Kérjük aki tud segítsen! Köszönjük!

Recept

Muffin

Ki gondolná, hogy az angol muffin sütemény eredete egészen a X.
századra nyúlik vissza. A kelt tésztát Walesben forró kövön sütötték, és
kezdetben az arisztokrata családok házicselédei fogyasztották a leginkább
maradék süteményekből, kenyérből, semmire sem jó morzsákból készült
csemegét.
A XVIII. században muffin man-ek járták az utcákat süteményeket árulva,
erről nemcsak a The Muffin Man mondóka tanúskodik, hanem Jane
Austen egyik regénye, a Meggyőző érvek is. Amikor a ház urai is
megkóstolták, a családi vacsorák és teadélutánok kötelező eleme lett, de
méltó helyére akkor került, amikor a társadalom széles rétegei rájöttek
arra, hogy a muffin egy borzasztóan egyszerű és épp annyira finom édesség. Bár a nevük
ugyanaz, az Amerikában elterjedt muffin valójában teljesen más, mint a régi angol muffin. Az
amerikait eredetileg cupcake-nek hívták, és csupán liszt, vaj, tojás és cukor keveréke volt,
amit pár perc alatt összekevertek és muffinpapírban gyorsan kisütöttek. Mivel a felszíne
lapos volt, dekorálhatták cukormázzal, csokoládémázzal vagy épp habbal. A két változatból
és receptből az évek alatt kialakult a ma is ismert muffin, ami persze most sem egyfajta
sütemény, hiszen variációi, ízesítései, töltelékei számának legfeljebb időnk vagy pénztárcánk
szabhat határt.
Az alap recept a következő: Hozzávalók:12 dkg porcukor,5 dkg darált mandula,1 tasak
sütőpor,25 dkg liszt,18 dkg margarin,1 csomag vaníliás cukor,3 tojás, 5 ek tej,5 dkg mazsola.
A porcukrot mélyebb keverőtálba szitáljuk. Az őrölt mandulát, a sütőport összekeverjük a
liszttel. A sütőt 180 fokra (gáz: 2 fok.) előmelegítjük. A porcukorhoz adjuk a margarint, a
vaníliás cukrot, egy csipet sót, és a kézi mixer habverő villájával habosra keverjük.
Egyenként beledolgozzuk a tojásokat, és a masszát teljesen simára keverjük. A lisztes
keveréket is a krémhez adjuk, majd folyamatos keverés mellett beleöntjük a tejet. Végül
beleszórjuk a mazsolát. A muffinsütő mélyedéseibe két-két papírformát teszünk, ebbe annyi
tésztát töltünk, hogy a felső szélétől kb. fél cm kimaradjon. A süteményt a sütőben kb. 25
perc alatt arany barnára sütjük. Porcukorral megszórva kínáljuk.
Fehércsokis-málnás muffin: Hozzávalók:1 pohár natúr joghurt,2 joghurtos pohár liszt,1
joghurtos pohár cukor,0,5 joghurtos pohár olaj,3 db tojás,fél csomag sütőpor,1 csipet
szódabikarbóna, 10 dkg fehér csokoládé apróra vágva,15 dkg málna. Egy tálban
összekeverem a lisztet, a cukrot, a sütőport, a szódabikarbónát és a csokit. Egy másik tálban
összekeverem a tojásokat, a joghurtot és az olajat. Ehhez hozzáadom a szárazanyagokat
majd legvégül belevegyítem a málnát. A muffinsütő mélyedéseibe töltöm a masszát és 200
fokon 18 -20 percig sütöm.( http://www.muffinrecept.com)

Feng-shui

www.komplexenergetika.hu
Tudtad, hogy a lakásod alaprajzában van az anyagi
bőség, a sikeres élet, az egészség, és a boldog
párkapcsolat titka elrejtve? Itt az idő, hogy megismerd
ezt a titkot! A hely - ahol lakunk, és ahol dolgozunk –
befolyásolja életünket. Hatást gyakorol lelki, szellemi
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közérzetünkre, és fizikai testünkre is. Amint a környezet hat ránk, úgy tudjunk mi magunk is
befolyásolni a külső tényezőket. Oda-visszahatás törvénye érvényesül itt is.
Egészséges, békés, meghitt otthon, és stressz mentes munkahely megteremtésében segít a
Feng Shui tudománya. A térrendezés művészetének is szokták nevezni, vele képesek
vagyunk a negatív hatások jelentős részét kiküszöbölni, és megnyitni a pozitív energiák
számára az utat.
Házunknak is van (ablak) szeme, (ajtó) szája, (fal) bőre, (vezeték) erei, stb, csakúgy, mint
nekünk, akik benne élünk. Az emberi testet behálózó meridiánokhoz hasonlóan lakásunk is
rendelkezik ezekkel az energia áramlására szolgáló csatornákkal. Ahol hiány, vagy többlet,
elakadás, vagy torlódás alakul ki, ott felborul az egészség, és felüti fejét a betegség. A
lakásunk az életünk tükre. Rávilágít hibáinkra, megmutatja feladatainkat. Jelzi, vagy éppen
okozza, szerveink megbetegedését. Szerencsére a Feng Shui tárházában mindenre van
orvosló megoldás.
Feng Shui Térrendezési javaslatok:
•
•
•
•
•

lakásra,
házra,
kertre,
irodára,
üzletre, alaprajz vagy helyszíni felmérés alapján.

Lakásvásárlás, vagy házépítés előtt, még a telek kiválasztásához, - de legalább a tervezési
szakaszban - érdemes feng shui tanácsadót hívni, hogy a "végzetes hibákat" elkerüljük.
Én, a segítségemet kérőknek igyekszem olyan kultúrán alapuló energetikai térrendezési
javaslatokat adni, ami egyéni ízlésüknek, értékrendjüknek megfelelően az életük minden
területére támogató hatással lehet.

•

•
•

•

•
•

2016. április 06. / 14:30 Helyszín: AGORA – MSH, Szombathely, Világjárók, Szent
Mártonhoz kapcsolódó hagyományok és szokások Észtországtól Portugáliáig.
Előadássorozat élménybeszámolókkal országokról, az ott élő emberek életmódjáról,
történelmi, művészettörténeti és más érdekességekről. „Világot látott” emberek
diaképes, projektoros bemutatkozása.
2016. 04.08. - Szombathely - Arena Savaria - 20:00,Demjén Ferenc 70 Jubilieumi
Nagykoncert
Időpont: 2016. április 09. 15,30-19,00, Helyszín: MMIK, Szombathely,
TÁNCszínHÁZ. A MECSEK TÁNCEGYÜTTES és a NYME SEK SZÖKŐS
NÉPTÁNCEGYÜTTES műsora és táncház.
2016. április 14. 18.00 óra Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár,( Bük, Eötvös
u. 11.Telefon: 0036-94/ 558-409) Müller Péter – „Férfiélet, női sors”belépő: 1.500.Ft
2016. április 16. Büki Művelődési és Sportközpont, Szivárvány Gyermek
Néptáncfesztivál.
2016. április 19. 18.00 óra Körmend Polgármesteri Hivatal A keresztény
Értelmiségiek Szövetségének Körmendi Csoportja rendezésében Pete Polgár Máté
előadása, melynek címe Kereszténység,Európa Ifjúság jövőképe.
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2016. április 19. / 19:00 Helyszín: AGORA – MSH Szombathely, Budapest Bár
koncert
Herényi Virágút Virág- és dísznövénykertészeti kiállítás- és vásár
2016. április 23 - 24. 9700 Szombathely, Herény, Béke tér 7., Herényiek Háza
A Herényi Virágút Magyarországon, egyedülálló módon - a kb. 1 km² -en
elhelyezkedő - több mint 15 helyi virág és dísznövény kertészet és vállalkozás
bemutatkozását megjelenítő rendezvény.
Szent György napi kézműves vásár Szombathelyen 2016. április 23 – 24. Vasi
Skanzen, Árpád utca 30. Sárkányölő Szent György jeles napján évről évre felélednek
a régi vásári hagyományok Szombathelyen. A sokadalomban szebbnél szebb,
népművészek által készített tárgyakkal, illetve a mai kor igényeinek és ízlésének
megfelelő kézműves termékekkel találkozhatnak a vásárlók
Balkan Fanatik koncert a Herényi Virágút rendezvényen 2016. április 24-én

÷

„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: 0630/6898582 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: 09.0011.00; 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
Kertészek Boltja tájékoztatása:
1-es, 2-es kategóriájú növényvédő szerek árusítása 2016.
június 25-ig lehetséges, pénteken és szombaton a nyitva tartási
időben.
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
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.
Eladó 8 darab Ford 106-os osztókörű felni, 175 x 65 R14-es gumival szerelve.
A gumik a következők: 2 db Good Year 175/65 R14 M+S, 2 db Michaelin 175/65 R14 R+V,
4db Sportiva 175/65 R14 téli gumi.
A gumik használtak, de 3.8-4 mm-es mélységűek. Ára : 2000 Ft/db(gumival együtt) csak 4-4
darab vagy egyben 8 darab eladó. Érdeklődni:0630/9223613
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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