ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
RENDEZÉSI TERVÜNKRŐL
Tisztelt Lakosok!
Elsősorban az építkezők vagy házátalakítás előtt állók figyelmét szeretnénk felhívni az alábbiakra:
2019. január elején Csákánydoroszló Község Képviselő-testülete elfogadta a település új
rendezési tervét. A rendezési terv megalkotásakor minden lakosnak lehetősége volt kérését
elmondani a településtervező felé, és a lakossági kérések minden esetben beépítésre is kerültek
az új rendezési tervbe.
Az új rendezési terv megalkotásakor az volt a kérés a településtervező felé, hogy a kialakult
állapotokhoz igazodva a lehető legnagyobb szabadságot és lehetőséget biztosítsa a rendezési terv
a lakosság részére, hiszen rengeteg más jogszabály, törvény és Kormányrendelet már eleve
szabályozza az építési előírásokat.
Tekintettel arra, hogy ma a legtöbb családi ház építése vagy átalakítása nem engedélyköteles
tevékenység, így azt javasoljuk mindenkinek, aki építkezni vagy átalakítani kíván, hogy tervezője
feltétlenül ismerje meg az új rendezési tervben foglaltakat, mivel az építkezések saját felelősségre
történnek immár, a hatóság nem tudja kontrollálni és engedélyezni azokat, viszont, ha az
építkezések nem szabályosan zajlanak, abban az esetben ez egy építésfelügyeleti ellenőrzés
során sajnos problémákhoz vezethet.
Szintén az építkezések és házátalakítások szempontjából fontos az, hogy a törvényi
kötelezettségnek eleget téve Önkormányzatunk megalkotta a településkép védelméről szóló
rendeletét.
A rendelet több részre osztja a települést, és részenként eltérő szabályokat állapít meg az új házak
építése vagy meglévő házak átalakítása terén. A szabályok célja az, hogy a jó ízlés mentén
épüljenek meg az új házak a Községben, vagy kerüljenek azok átalakításra, ezzel biztosítva az
adott településrészre vonatkozó egységes településarcképet. Itt is azt javasoljuk az építkezőknek,
hogy a tervezőjük feltétlenül ismerje meg a Község településkép védelméről szóló rendeletét, hogy
alkalmazni tudja azokat a tervezés során.
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Mind a rendezési terv, mind a településkép védelméről szóló rendelet megtalálható
Csákánydoroszló honlapján, (csakanydoroszlo.hu/önkormányzat/rendeletek), és a jobboldali
menüsorban.

Tájékoztató az idegenforgalmi adó bevezetéséről
Noha e téma csak a szállásadással foglalkozókat érinti közvetlenül, mindazonáltal tájékoztatjuk a
lakosságot arról, hogy Községünkben ismételten bevezetésre került az idegenforgalmi adó a
Képviselő-testület döntése nyomán.
Csákánydoroszló földrajzi fekvése igen kedvező, és valószínűleg minden itt lakó tudja, hogy sokan
szállnak meg a Községben vagy csak átmenetileg, átutazáskor vagy munkavégzés céljából, vagy
nyári pihenésük során. Mindez különösen így van napjainkban, amikor épül az M8-as út, és amikor
egyébként is sok beruházás zajlik környékünkön.
Az idegenforgalmi adót korábban egyszer már kivetette az Önkormányzat, és azt tapasztaltuk,
hogy a vártnál is jobb adóbevételt biztosított az a településnek abban a fél évben, amíg az
hatályban volt.
Vas megyében szinte nincs olyan település, amely ne alkalmazná ezt az adónemet, hiszen ez nem
a lakosságot terheli, mégis a Község gyarapítását szolgálja. Valószínűleg Önök is gyakran
tapasztalják nyaralásaik, utazásaik során, hogy az idegenforgalmi adót más településeken való
megszállásukkor elkérik Önöktől a szállásadók. Csákánydoroszló - az iparűzési adóhoz, és a a
kommunális adóhoz hasonlóan -az idegenforgalmi adó tekintetében is mérséklettel élt, és a
kivethető maximális összeg helyett alacsonyabb összegben állapította meg az adó mértékét.
Tudni kell azt is, hogy az idegenforgalmi adóból származó minden egyes forint után támogatást ad
az állam a Községnek, így ez az adónem ebből a szempontból is különösen előnyös a Községnek.
Tisztelettel kérjük a szállásadókat, hogy a korábban tapasztalt adózási fegyelem mellett tegyenek
eleget 2019. évtől is az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségüknek. Önkormányzatunk pedig
támogat minden olyan beruházást, fejlesztést a Községben, amely növelheti a településen eltöltött
vendégéjszakák számát, ezért módosította Önkormányzatunk úgy a rendezési tervét, hogy
megépülhessen az Őrségi Nemzeti Park beruházásában a Rába folyó menti, több százmillió FT.
Összköltségű turisztikai fejlesztés, de annak érdekében is módosítottuk a rendezési tervünket,
hogy a szállásolásra szintén nagy lehetőséget biztosító M8-as út is megépülhessen, ahol
Csákánydoroszló külön leágazást és csomópontot kap.

Tájékoztatás a rezsicsökkentésről, a brikett átvételéről.
Decemberi számunkban már írtunk a természetbeni rezsicsökkentésről. Néhányan összekeverték
a szociális tűzifaigényléssel és kiszállítással. Most röviden a tényeket tudom leírni a juttatással
kapcsolatosan.
Januárban jelezhették az igénylők, hogy kik kérnek brikettet. Önkormányzatunk szerződést kötött
egy céggel, aki kamionnal leszállítja a brikettet.
Újságunk megjelenésekor már a hivatal udvarán lehet a brikett, amennyiben a közlekedési
útviszonyok azt lehetővé teszik.
Február 6-tól kezdődően az igénylők elszállíthatják az igényelt brikettet a hivatal udvarából.
Az elszállításkor minden igénylőnek alá kell írni az átvételi elismervényt, ami szerint 140 kg fa
brikettet térítésmentesen átvett az a személy, aki azt igényelte. Meghatalmazott csak írásos
meghatalmazás ellenében írhatja alá. A következő napok állnak rendelkezésre, az átvételre.
Február 6. (szerda), február 7. (csütörtök), február 8. (péntek) 8.00 órától 17.00 óráig.
február 9. (szombat) 8.00 órától 12. óráig.
Akik fát vagy más tüzelőanyagot igényeltek, azoknak a későbbiekben küldünk értesítést arról, hogy
mikor vehetik át az igényelt tüzelőanyagot. Korábbi tájékoztatásunk szerint erre 1-2 hónapot még
várni kell, mivel a vásárolandó tűzifa még nem áll rendelkezésre.
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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 2019. január 30-tól beszerezhető a Körmendi
Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén, (Csákánydoroszló
Fő u. 39. ), vagy http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező
mellékleteit a pályázati űrlap tartalmazza.
A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2019. február 28-a.

Horváth István

polgármester

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk az adózókat arról, hogy a 2019. márciusi újságban nyilvánosságra
hozzuk az adótartozók listáját, az erre vonatkozó törvényben biztosított szabályok
alapján.
Kérjük ezért az iparűzési, kommunális vagy gépjárműadó tartozást felhalmozókat
arra, hogy 2019. február végéig rendezzék a tartozásukat az adóhatóság felé, vagy
állapodjanak meg az adóhatósággal a tartozás részletekben történő teljesítéséről.
Dr. Stepics Anita
jegyző

Tájékoztatás a hivatal telefonszámainak változásáról:
Igazgatás és szociális ügyek:
Adóügy:
Pénzügy:
Jegyző/önkormányzati ügyek:
Polgármester:
FAX:
Mobil:

(+3694) 542 002
(+3694) 200 578
(+3694) 542 004
(+3694) 200 365
(+3694) 200 579
(+3694) 542 003
(+3630) 6500 447

Kovács Zoltánné, Kovács Júlia
Balogh Tünde
Kardos Melinda
dr. Stepics Anita, Tóth Nóra
Horváth István
(itt az összes számot be kell ütni)

FALUGAZDÁSZ ÜGYFÉLFOGADÁSA MEGVÁLTOZOTT KÖZSÉGÜNKBEN IS.
Február 4-től minden páros héten hétfőn 8.00-12.00 óra között lesz elérhető a hivatalban
február 4. február 18. március 4. március 18. április 1. április 15. stb.

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2019. február 26., március 26.,
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. JANUÁR
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:

Lőrinczy Zoltán és Horváth Júlia fia Levente
Rózsa Márta Magdolna Kovács Andor
(szoc.otthon lakói)

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai februárban:
BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok: kicsik próbálnak : csütörtökön 14.00-tól 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-tól 16.00-ig a kultúrházban.
 „alkotóház” gyerekeknek: kedden 14.00-tól 16.00-ig a mővelıdési házban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a mővelıdési
házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Jóga: csütörtökön 18.00-tól. A foglalkozást Tarnai Mária vezeti, a jóga idıtartama
másfél óra.
 gerincjóga: hétfın 18 órától a mővelıdési házban. A foglalkozást Horváth Alexandra
tartja.
 kötélugrók: kedden délután 16.30-tól vannak az edzések. A foglalkozást vezeti
Gombos Boglárka.
 senior pingpong: elıre egyeztetett idıpontokban. Érdeklıdni, jelentkezni Varga
Ritánál lehet.
 családsegítı szolgálat fogadóórái szerda délelıtt a kultúrházban.
 ringató: Babáknak és mamáknak kéthetente.
Egyéb
•
•
•
•
•
•
•
•

programok, rendezvények februárban:
1-én alsós farsang délelıtt a mővelıdési házban, felsıs farsang délután ugyanott.
4-én délután 17 órától véradás a kultúrházban.
5-én Sprinter kereskedıház árusítása 13-tól 15. óráig.
12-én bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre, Ádvent a Hargitán címő színmővet
nézzük meg. Utazás, megállók a szokásos helyen és idıben.
14-én 17 órától 18 óráig lakossági fórum a mővelıdési házban.
16-én családi rendezvény a kultúrházban.
16-án Polgárır-bál a közösségi házban.
20-án Baba-mama klub 10 órától a mővelıdési házban.
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23-án Vadász-bál a mővelıdési házban.
24-én a NapSzínTársulat fellépése Vasváron.
28-án bérletes színházlátogatás Szombathelyre, a Terror címő drámát fogjuk
megnézni.
Varga Rita
mőv.ház vezetı 70/6113840

Védőnői hírek
Védőnői munka a 2018. évben

2018. februárban tértem vissza a munkába, de gyorsan elszaladt ez a 11 hónap. Született 11
gyönyörű gyermek,5 fiú és 6 lány, jelentkezett 14 új kismama. Mindig nagy boldogság látni, ahogy
családok születnek és cseperednek a nagyobbak.
Csákánydoroszlóban a védőnő által gondozott családok száma 0-7 éves korosztályban 73. Az
életkorhoz kötött szűrő vizsgálatokat elvégeztem 0-7 éves korig minden gyermeknél, és a
védőoltásokat is megkapták. Védőnői tanácsadáson 390 esetben jelentek meg nálam a családok. A
háziorvossal tartott tanácsadás rendje változott. Törvény módosítás miatt, az orvosi rendelőben
zajlik. Elvégeztem a 2-4-6-8. osztály védőnői szűrővizsgálatát.
Eszközfejlesztés
A védőnői szolgálatba új hallásszűrőt, magzati szívhang hallgatót, személymérleget,
vérnyomásmérőt, csecsemőmérleget, hosszmérőt, látás vizsgálót szereztem be a polgármester úr
jóváhagyásával és az önkormányzat anyagi támogatásával.
Baba mama élet
Nyáron tartottam csecsemőmasszázs tanfolyamot a tanácsadóban. Újra beindult a baba-mama klub.
Ringató foglalkozással kezdtük az első találkozót. Aztán nagy érdeklődés volt a gyermekelsősegély
témában tartott előadáson is, amit Németh Dániel mentőtiszt tartott a szülőknek. Összejöttünk
novemberben is és karácsony előtt is, amikor karácsonyi díszeket alkottunk, és jót beszélgettünk.
Továbbképzések
Több továbbképzésen is részt vettem Szombathelyen és Szentgotthárdon, szülésélmény feldolgozás,
szülésre felkészítés, sérült gyermekek fejlesztése témában. Tavasszal diplomáztam az ELTE
Pszichológiai Karán Perinatális Szaktanácsadó képzésén. Decemberben beadtam a szombathelyi
Markusovszky Kórház szakdolgozóknak kiírt Kossuth Zsuzsanna pályázatára dolgozatomat, aminek
témája, a perinatális gyászt átélt családok támogatása.
Családsegítés
Új kolléganő, Varga Regina látja el községünkben a családsegítő és gyermekjóléti munkát.
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Nagyon köszönöm azoknak, akik hoztak tartós élelmiszert a rászoruló családoknak. Mindannyian
nagyon örültek neki és hálásan köszönik. Úgy gondolom tartalmas év volt. Folytatása következik.
Dériné Tóth Andrea védőnő

ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA
Időpont: 2019. június 5-10-ig (6 nap, 5 éjszaka) Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 4 éjszaka szállodában
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)
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 a történelmi Erdély
területére lépünk. Kalotaszegen (Körösfő, Bánffyhunyad) keresztül érkezünk Kolozsvárra. Kolozsváron
megtekintjük Mátyás-király szülőházát, a Szent Mihály templomot és a mellette lévő főteret, ahol a Mátyás
szobor található. Kolozsvárról elmegyünk Gyalura, ahol a vacsora és a szállásunk lesz.
2. nap: Reggeli után utazunk Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyen látni fogjuk a Kultúrpalota, a városháza,
a Prefektúra, a színház, az ortodox székesegyház épületeit. Ezután tovább utazunk és Segesvárra érkezünk.
Segesváron a programunk a vár megtekintése lesz, ahol többek között Vlad Dracul, azaz Dracula gróf
szülőházát is láthatják. Segesvárról átmegyünk Fehéregyházára (kb 2 km) ahol a Petőfi múzeumot
nézhetjük meg. A múzeumban Petőfi személyes iratain túl egy makettet láthatnak a segesvári csatáról, ahol
Petőfi életét veszítette. Majd Székelyudvarhelyen keresztül megyünk Csíkszeredára, ahol a következő
napokban a szállásunk és a félpanzió lesz. (Hotel Merkúr)
3. nap: Pénteken reggel felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, hiszen a búcsú napján a nagy
tömeg miatt hosszú sorban állásra kell számítani. Már ezen a napon köszöntjük a csodatévő Szűz Máriát. A
kegytemplom megtekintése után a magyarság történetének egyik kultikus helyére látogatunk. Elmegyünk
Gyimesbükkre az 1000 éves határhoz. Ott megtekinthetik Nagy-Magyarország legkeletibb vasúti őrházát.
Felkapaszkodhatnak a Rákóczi vár romjaira, amit Bethlen Gábor erdélyi fejedelem építtetett 1626 körül,
ahonnan az egész Gyergyói-medencét beláthatják. Valamint a Hit Kapuján keresztül végig járhatják a
Keresztúti kálváriát. Gyimesbükkről visszaindulunk Csíkszeredára. Szereda határában megállunk és
megtekintjük Csíkszereda egyik legnagyobb nevezetességét a Mikó várat. Az 1623 körül neoreneszánsz
stílusban épült várat 2012-ben újították fel és megtalálható benne a Székely Múzeum, amit szintén
megnézünk. Az aznapi kirándulás után, 19 órától, Csíkszeredán szentmisén veszünk részt a csodálatos
Makovecz templomban.
4. nap: Csíksomlyói búcsú napja. A katolikus magyarok legnagyobb találkozója, ahol többszázezer ember
jelenik meg. Az egész hegyoldal benépesül ekkor. Aki nem szeretne felmenni a Nyeregbe, a templom
kertjében is követheti a misét hangosításon keresztül. Elmondhatatlan élmény és érzés, amit csak itt lehet
megtapasztalni. A mise után is szabadprogram a búcsúban, illetve a városban. Egy csoport reggel 8 órakor
indul fel a Nyeregbe. Nyilván, aki jó helyre szeretne kerülni, közel az oltárhoz, annak ajánlom ezt a közös
indulást. De egyébként mindenki szabadon döntheti el, hogy mikor indul a szentmise helyére. A szentmise
ottani idő szerint 12.30-kor lesz. A szállástól az út kb. 1.5-2 óra és csak gyalog tehető meg. A búcsú napján
este a szállodában, a vacsora után kb. 20.00-tól lesz egy kis táncos mulatság, ami már hagyományosnak
tekinthető ebben a szervezésben.
5. 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 megállunk a madéfalvi
tragédia emlékművénél. Hazaérkezés várhatóan 18 órakor lesz a szállásunkra. Majd onnan autóbusszal
elmegyünk és részt veszünk a 19 órakor kezdődő pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisén a csíksomlyói
kegytemplomban.
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6.nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Előbb Farkaslakára érkezünk, ahol tiszteletünket tesszük Tamási
Áron sírjánál, valamint vásárlási lehetőség lesz. Tovább utazunk Korondra, ahol mindenki kedvére
vásárolhat a bőséges kínálatban vagy nézelődhet. A vásárlás után kb. 12-13 óra körül indulunk haza,
várhatóan az éjfél utáni órákban érkezünk.
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.
Részvételi díj: 39. 000 Ft és 145 euró (buszköltségek, idegenvezetés, szállás, félpanziós étkezés)
Belépő: Csíkszereda Mikó vár 8 lei, Fehéregyháza Petőfi Múzeum kb. 10 lei. Összesen kb. 18 lei, kb. 1300 Ft.
Az utasbiztosítást mindenki maga intézi.
Jelentkezés: Takó Gábor: 30/300-1661, Sipos Éva 30/ 2882-104, Molnár Lajos 30/747-9654.
Eng. sz.:Grat Travel Service R 12541995/199
Utazzunk együtt a magyarság legnagyobb egyházi ünnepére.
Mindenkit sok szeretettel várunk!!!

Tisztelt Vásárlók!
Február 8.- 9.-én alma és burgonyavásárt tartunk a csákánydoroszlói zöldségboltban.
Választék almából négy fajta. 10 kg feletti vásárlás esetén 150 Ft/Kg.
Burgonya 10 kg-os kiszerelésben szintén 150 Ft/kg áron áll a vásárlók rendelkezésére.
Bálint László Zöldséges

Reiki- a természet ereje. Testi, lelki fizikai szinten is nagyon hatásos. Stresszes az
életed? Energiahiányos vagy? Fáj valamid? Fogyókúráznál? Fordulj hozzám
bizalommal!
A reiki segít helyreállítani a szervezetet. A gyógyszeres kezelést
is hatékonyan támogatja. Bármilyen kérdéssel keress nyugodtan.
Szeretettel
válaszolok. Viki.
Tel: +3630 286 9284
Eladó 2 db fából készült, jó állapotban lévő, használt nyúlketrecek, önetetővel és önitatóval
felszereltek. Adok hozzá 2 db fából készült fialtató ládákat is. Ár: 10.000,- Ft.
Érdeklődni a 06/70/324-2715-ös telefonszámon.
Best Life Pro sóterápia a Kockás Liliom Családi Bölcsőde épületében! Bölcsiseink napirendjük- szülői
beleegyezéssel - tartalmazza a sókabin használatot; egyéni használatra, további információk beszerzésére
lehetőség van a 06-70/459-0508 telefonszámon vagy a bakoneviki@gmail.com e-mail címen. Várunk
szeretettel :) Vikica
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Kedves szépülni vágyó leendő vendégem!
Szeretettel várlak egyszemélyes szépségkuckómban, ahol csak Te vagy a fontos!
Szőrtelenítések, arckezelések, szempilla- szemöldök festés, szemöldök formázás, alkalmi,esküvői
smink, sminktetoválás Szépség recept: 1 bögre egészség, 2 kiskanál akarat, és egy jó kozmetikus.
Sándor Klára 0670/3157089 Facebook: @klaraszepsegkucko vagy: @naturkozmetika.kucko

Gipszkarton álmennyezetek, válaszfalak szakszerű szerelése, kazettás álmennyezet készítése, tetőtér
beépítése. 24 év szakmai gyakorlat. Keressen az alábbi elérhetőségeken. 30/756-2324 vagy
gipszbau.pappa@gmail.com.
Papp Attila (Gipszbau Papp Kft.)

Angol beszédközpontú távoktatás nemzetközi nyelvtanártól!
A nyelvtanuláshoz most csak számítógépre, internetre és elhatározásra van szükség. A
többit bízza rám!
Egyéni szintfelmérés után, személyre szabott módon és ütemben tanulhat.
Utazás nélkül, saját otthonában, stresszmentesen és szórakoztató módon sajátíthatja el a
nyelvet, készülhet nyelvvizsgára, állásinterjúra vagy fejlesztheti felső tagozatos gyermeke
angoltudását egy tapasztalt kanadai-magyar főiskolai nyelvtanárral.
Az első - szintfelmérő - óra ingyenes. Az órai anyagokat én biztosítom.
Keressen bátran!
Elérhetőség: Email: matenyerges@yahoo.com Mobil: 06-70-257-0979
További részletekért kérem tekintse meg a honlapom: https://angollektor.weebly.com/
2019-ben is várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható: Begyújtós, fabrikett, sírvázák és
vázabetétek, szúnyogriasztó szerek, hangya és darázsirtó, hordók, savanyító vödrök, téli-nyári
szélvédőmosó, jégkaparó, kesztyűk, szerszámnyelek, üvegballon, demizson, különböző pálinkás
és borosüvegek, háztartási eszközök, tisztítószerek, penészölő, akril és szilikon tömítő, ragasztók,
ecsetek, villanyégők, elemlámpák, elemek, takarmányos zsák, ajándéktasakok, ajándéktárgyak,
konyhai kiegészítők, karácsonyi fények és dekorációk,sütőpapír, alufólia, eldobható műanyag
tányérok, poharak és evőeszközök, és még sok más.
Nyitva tartás H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
Szeretettel várunk Mindenkit!
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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