ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Csákánydoroszló Települési Önkéntes Mentőcsoport a KEHOP-1.6.015-2016-00017 számú projekt keretében a Vas Megyei
Katasztrófavédelemtől eszköztámogatásban részesült.
2019. március 19-én vehettük át Szombathelyen az eszközöket.
Községünk 1 db nagy teljesítményű benzinmotoros áramfejlesztőt,
és 1 db nagy teljesítményű benzinmotoros szivattyút kapott
térítésmentes használatra.
Áramfejlesztő 5500 W teljesítményű, a szivattyú pedig 1,2 m3/perc
teljesítményű.
A két gép összesen kb. 700 ezer Ft értékű.
Reméljük, hogy a gépeket csak gyakorlatozásra fogjuk használni és
nem kell az árvízi védekezéseknél bevetni.
Köszönjük a támogatást, melyre adott esetben nagy szükség lehet.
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Tájékoztatás templom felújításról.
Állami, egyházi, önkormányzati és lakossági támogatással templomunk tetőszerkezete ki lesz
cserélve. A munkák április 23-án kezdődnek, és várhatóan két hónap alatt végeznek a
kivitelezők. Plébános Úr kérésére a felújítási munkák alatt a Művelődési házban lesznek a
misék megtartva, melyhez képviselő-testületünk hozzájárult. A munkavégzésből fakadó
átmeneti kényelmetlenségek miatt mindenki megértését köszönjük.
Rendezvények községünkben az EFOP pályázat keretében 20192019-ben.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is lesznek a sportpályán rendezvények, melyek előkészítése
folyamatban van. A rendezvények lebonyolítása a pályázaton nyert összegből valósul meg.
2019. május 4. (szombat)
14.00 -18.00 óra
2019. június 8. (szombat) 8.00 - 19.00 a program keretén belül ekkor lesz a FALUNAP
2019. szeptember 14. (szombat)
14.00 - 18.00 óra
2019. október 19. (szombat)
14.00 – 18.00 óra
A programokról részletes tájékoztatást fogunk közzé tenni.
Minden rendezvényünkre hívjuk és várjuk községünk lakót, és kellemes kikapcsolódást kívánunk.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket Szabó Szilárd helyi vállalkozónak, hogy a várkertben kivágott
fákat a felrakó helyre társadalmi munkában kiközelítette.

K ÖZ L E M É N Y
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására
2019/20-as nevelési évre
2019. április 24-án és 25-án (szerda – csütörtök)
8.00 – 17.00 óra között kerül sor.
A beíratás helye:
Csaba József ÁMK Óvoda 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.6.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
•
•
•

a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmány és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa
a gyermek születési anyakönyvi kivonata és „oltási kiskönyv”-e
a szülő (törvényes képviselő) személyazonosító okmánya és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa

Az óvodakötelezettségről:
A 2011.évi CXC. törvény értelmében, ha gyermeke tárgyév augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az
óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-jén kezdődően, valamint a 2019/20. nevelési év során
betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek
a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy
hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerinti illetékes óvodába. 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. A szülő a
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döntés kézhezvételétől 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
intézmény 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.

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.
A kormányhivatal KAB busz községünkben a hivatal udvarán az alábbi időpontban várja az
ügyfeleket. Minden második héten kedden 10.15 – 11.15 óra között. Első alkalom március 12.
A továbbiakban március 26, április 9, április 23. stb.

Szelektív (sárga zsákos) hulladékgyűjtési napok, minden esetben kedden:
2019. április 23, május 21, június 18.

Egyéb információ: A kukákat (kommunális) és a szelektív zsákokat reggel 5 óráig helyezzék ki.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2019. MÁRCIUS
Születés:

Lőrincz Vanda és Neher Tamás lánya Léna

Házasságkötés:
Elhunytak:

-

Művelődési ház programja
A mővelıdési ház programjai áprilisban:
SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK 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: változás! alkalmanként, hétvégén – elıre egyeztetett idıpontban és
helyszínen. A foglalkozást Horváth Alexandra tartja.
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 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 áprilisban:
• április 2-án 10 órától Gébert Judit tart foglalkozást az alsósoknak a mővelıdési
házban.
• április 4-én 9.30. Ringató mamáknak és babáknak
• 10-én 10 órakor bábelıadás a csákánydoroszlói és a gasztonyi óvodásoknak. A nyugdíjas
bábcsoport elıadásában látható a Három kismalac címő mese.
• 11-én a közösségiben győléseznek a polgárırök 19 órától.
• 11-én bérletes színházlátogatás a szombathelyi Weöres Sándor színházba. A Diploma
elıtt címő színmővet nézzük meg.
• 12-én 15 órától a nyugdíjas klub tartja tavaszi összejövetelét a közösségi házban.
• 26-án 15 órától kemencézés a csákányi civilek szervezésében a kultúrház udvarán.
• 27-én családi rendezvény a kultúrházban.
• 30-án bérletes színházlátogatás Zalaegerszegre. Szabó Magda: Abigél címő
regényébıl készült színdarabot fogjuk megnézni. Indulás a szokásos idıben.
Varga Rita
mőv.ház vezetı 70/6113840

Tornateremért alapítvány hírei
Az elmúlt két évben az 1%-os adófelajánlásokból befolyt összeget sporteszközök
beszerzésére fordítottuk (530 000 Ft-ot). Többek között tornazsámolyokat, kosárlabdákat,
focilabdákat, gumilabdákat, tornaszőnyeget, medicinlabdákat, kézisúlyzókat, hullahopp karikákat
vásároltunk, valamint 2 labdafújó kompresszort (alsónak, felsőnek külön), és a szabadidős sportok
gyakorlásához 6 gördeszkát, darts nyilakat és gyorstollas(Speedmington) készletet (10 pár ütő
labdával). A gyerekek mindig megörülnek az új sporteszközöknek, és nagy lelkesedéssel veszik
használatba őket.
Az idén a felajánlásokból a sportpálya utca felőli oldalán készülő 25m x 6m-es
labdafogó háló felállítását kívánjuk támogatni. Az önkormányzat vásárolta meg az építményhez
szükséges vasanyagot, az Alapítvány pedig a labdafogó hálót és a felállítás, festés munkadíját
biztosítja a projekthez. Ez mindenképpen szükséges, mert áprilisban kivágásra kerül a kerítés
melletti teljes fenyőfa sor, és a labdák szabadon kiröpülhetnek az utcára a forgalmat és a
szomszédokat zavarva.
Továbbra is szívesen fogadjuk adójuk 1%-ának felajánlását, mert ez minden évben
felhasználásra kerül a gyerekek javára. Törvény írja elő az évenkénti kötelező felhasználást. Tehát
ez nem a tornateremre tartalékolt összeget gyarapítja, ezt el kell költenünk valamilyen sporttal
kapcsolatos dologra.
Adóazonosító szám: 18880931 – 1 - 18
Az Alapítvány számláján jelenleg közel 15 millió forint van, amit majd az előreláthatóan
2020-ban megépülő tornaterem berendezéseire, kiegészítő sporteszközeire kívánunk fordítani,
illetve sportesemények szervezésére.
Varga Gáborné
alapítványi elnök
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Fogászat
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati rendelési idő a következőképpen alakul:
Rendel: Dr. Máté Tibor
Rendelési idő Csákánydoroszló Vasút u. 33. szám alatt:
Hétfő: 14.00 – 17.00 Csütörtök: 9.00 – 12.00
Rendelési idő Vasszentmihályon Fő u. 12. szám alatt:
Szerda: 15.00 – 19.00

Védőnői hírek
Cukorbetegség fiatal és idős korban
Napjainkban a cukorbetegségre fokozott figyelemmel van a világ népegészségügye. Mondhatjuk,
hogy a világban mindenhol emelkedik a betegek száma. Országszerte sok rendezvényt tartanak
ezzel kapcsolatban.
A cukorbetegség-diabetes mellitus a szervezet anyagcseréjének krónikus megbetegedése. Nem
csak a szénhidrát, de a zsíranyagcsere is felborul. A diabetes szó átfolyást ( sok vizeletürítés) a
mellitus szó mézédest (édes a vizelet) jelent. Az egyiptomi Ebers papiruszokon említették először,
de az ókori világ más országaiban is ismerték. Kezdetben úgy diagnosztizálták, hogy hangyákat
engedtek a vizeletre, ha rámentek, akkor cukrot tartalmazott.
Oka, hogy a hasnyálmirigy által termelt hormon az inzulin hiányzik, vagy az inzulinnal szemben
érzéketlenség alakul ki. Inzulin hiányában a sejtek nem képesek a glükóz felvételre, így emelkedik
a vércukorszint és ez okoz tüneteket.
Korábban két típust különítettünk el / fiatalkori és időskori/, de mára már egyre fiatalabb korban
megjelenik az ún. időskori cukorbetegség. Így az elnevezés már nem állja meg a helyét. A
gyerekkorban és ifjúkorban jelentkező betegséget kezelni csak inzulinnal lehetséges és a diéta egy
életen át tart.
A másik típusú cukorbetegséget a relatív inzulin hiány okozza. Középkorú és idős emberek
betegsége. Lassan alakul ki, sokszor már csak a szövődmények megjelenésekor derül fény a
cukorbetegségre. Ezért 10-15 évvel lerövidíti az élettartamot. Hazánkban a cukorbetegek 90%-a
ebbe a típusba tartozik. Kezelése gyógyszerrel, diétával és egy idő eltelte után általában inzulinra
szorulnak.
Tünetek: sok vizeletet ürít, sokat iszik, nagy étvágy mellett fogyás, tartós fáradság, viszketés,
nehezebb sebgyógyulás, izzadás, fejfájás.
Szövődmények, amik az évek során kialakulhatnak: potencia-és menstruáció zavarok, nagyfokú
látászavar, vakság, érszűkület a végtagokon(lábamputáció), infarktus, magas vérnyomás.
Megoldást jelenthet a hasnyálmirigy átültetés.
Várandósság alatt jelentkező diabetes. A várandósság első 3 hónapjában alakul ki és általában
a szülés után normalizálódik. Oka még tisztázatlan, de arra gondolnak, hogy a HCG hormon
felszaporodása befolyásolja az inzulin csökkenését. Nagyon fontos a megfelelő diéta illetve
inzulinos kezelés betartása, mert a magzat károsodhat. Jellemző a nagy születési súly (4000gr
felett) a sok magzatvíz. Amikor a baba világra jön, figyelni kell a vércukorszintjét, hiszen
magzatként, megszokta a magas vércukorszintet, és amikor megszületik, az hirtelen lecsökken. A
kismamának is mérni kell a vércukorszintjét a szülés után is. Időszakonként kontrollra is szükség
van. Nagy az esélye ezeknek az anyáknak, hogy később cukorbetegek lesznek.
Az életmódunkkal tudunk a legtöbbet tenni, annak érdekében, hogy ne legyünk cukorbetegek. A
helyes táplálkozás, és a rendszeres testmozgás nagyon fontos. Korunk népbetegségéről, az
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elhízásról és a túlsúlyról. Megdöbbentő statisztikai adatokat láthattunk, milyen nagy százaléka
túlsúlyos az embereknek. Az ún. alma alakú elhízás a legveszélyesebb ( tehát a pocakosodás
férfiaknál és nőknél, sőt gyerekeknél is ). Ezeknek az embereknek nagy esélye van azokra a
betegségekre, amiket a túlsúly okoz. A körte alakú elhízás, tehát a csípő növekedése nem okoz
egészségügyi gondot. A speciális diétáktól is óva intenek a szakemberek. Fontos lenne, hogy ne a
bulvárlapokból válasszunk diétát. Kérjük ki a témával foglalkozó belgyógyász, dietetikus
szakember véleményét. A diéta önmagában nem biztos hogy hatékony, kell mellé mozgás ami a
felesleges zsírt elégeti. 20 perc aktív mozgás után indul meg a zsírégetés. Hétköznapian szólva,
izzadásig mozogjunk, és legalább intenzíven 1 órát.
Elsősegélynyújtás: Ha az utcán vagy bárhol ájult emberrel találkozunk, mindig gondolni kell arra,
hogy nem-e cukorbeteg. Az ilyen betegeknél van karkötő, igazolvány, melyen szerepel a
betegségének neve. Sápadt, éhségérzetről panaszkodik, jellegzetes acetonos a lehelete, felületes
a légzése szédülés, izomremegés. Könnyen normalizálhatjuk az állapotát cukor tartalmú ital
itatásával.
Nem igaz az a mondat, amit a TV reklámban hallunk, hogy a cukorbetegség nem betegség
hanem egy állapot. Ez egy igen is súlyos betegség, melynek hosszútávon súlyos szövődményei
lehetnek. Kezelni kell.
A cukorbetegség egyre gyakoribb, ezért már gyermekeink életmódjában is kell
óvintézkedéseket tenni. Az élet kezdetén a minél hosszabb ideig tartó szoptatás, 6 hónapig
kizárólag anyatejjel. Visszavezették a kutatók, hogy a napjainkban ötven év feletti emberek
körében azért hatalmasodott el a betegség, mert ők még anyatej hiányában tehéntejen nőttek fel,
a hozzátáplálás rántott levessel és tejbedarával kezdődött, melyeknek köztudottan nagy a
szénhidráttartalma. A kisgyermekek figyelmét is fel kell hívni arra, hogy a sok csoki, cukros étel,
tészta, péksütemény fogyasztása miért káros, és csak mértékkel engedjük, hogy ezeket egyék.
Azok a családok, ahol gyakori az elhízás, és a cukorbetegség, még fokozottabban ügyeljenek
gyermekük táplálására. Minden gyerek sportoljon, mozogjon valamit rendszeresen. Ha ez
kisgyerekként beépül a mindennapjaiba, akkor felnőttként is igénye lesz rá. A felnövekvő
nemzedék egészsége felbecsülhetetlen érték!
Dériné Tóth Andrea védőnő

Kormorán Kenu Egyesület
2019. március 23-án tartotta a Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület évnyitó közgyűlését.
A közgyűlésen elfogadásra került a 2019. évi programnaptárunk:
Első idei programunk a március 14-i állami ünnepségen való részvétel volt, ahol az egyesület
vezetősége vett hivatalosan részt
április 25-26. Rába takarítás
április 28. Kormorán Mise, Zoli atyával rendezve; d.u családi nap tervezve
május 1. Jennesdorf – Szentgotthárd hagyományos túra
május 11. Rába 100 zárórendezvény
május 24. gyermeknapi evezés a korábban szokásos formában, önkormányzati főzéssel, vízparti
foglalkozásokkal
június 15-16. tervezetten versenyhétvége (Rábalapátolás és Rába Oda-Vissza)
július 6. Balaton átevezés
augusztus 03. tervezett túra
augusztus 10 vagy 11. Kormorán Nap
augusztus 19. hajófelvonulás Körmend
szeptember 13. Rába Maraton
november hónapban évzáró közgyűlés
december 30. évbúcsúztató evezés
Minden hónap utolsó vasárnapján tartunk nyílt evezést igény esetén. A túrára való igényeket
kérjük az aktuális hét csütörtökéig Bálint Lászlónál vagy a kormorankenu@gmail.com e-mail címen
jelezni. 2019-ben is sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
Bálint László
elnök Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület
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Kockásliliom hírei
Család bölcsőde információk
Érdemes fenntartani?
2013. családi napközit indítottunk a Bakó család segítségével Csákánydoroszló községben. Elképzelésünk az
volt, azoknak a 3 év alatti csöppségeknek, akik szüleinek segítségre van szüksége a gyermek napközbeni
ellátásában – akár állandóan, akár eseti jelleggel –, egy kis létszámú, családias csoportban szeretetteljes
légkörű mindennapokat biztosítsunk.
Időközben ez a kezdeti elképzelés kicsit túl is nőtt önmagán, hisz nemcsak egy hét közbeni gyermekellátás,
de programokkal tarkított – túrák-kirándulások, Mikulás, hagyományőrző és kézműves programok –
változatos, mégis biztonságos és szeretetteli élet alakult ki a csanában, ahova kollégáimmal minden
alkalommal örömmel látogattunk el.
Vikica élethelyzetében bekövetkezett változások miatt többször személyi változás történt a bölcsiben.
Időközben a község Önkormányzata támogatást állapított meg a csákánydoroszlói családok számára:
gyermekenként minden hónapban 10.000,-Ft térítési díj támogatást kapnak a családok.
Jelenlegi helyzetünkben ismét visszatérve a kiinduló állapotokhoz, 2019. áprilisától a Kockás Liliom Családi
Bölcsőde gondozási és mindennemű feladatokat ellátó vezetője Bakóné Vikica.
Biztos vagyok benne, a szeretetteli légkör, a gyermekek megfelelő gondozása biztosítva lesz.
Ugyanakkor a kis mértékű kihasználtságot tekintve felmerült a kérdés: van értelme Csákánydoroszlóban egy
ennyire nem értékelt, szinte kihasználatlan szolgáltatást működtetnünk? ...
Továbbra is várjuk szeretettel a kisgyermekeket :)
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580, takacs.andrea@kapocs.eu.
Bakóné dr. Cz. Viktória – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com;
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

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.
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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

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.)

Várja Önöket a Kis Kertészbolt! Kapható:téli-nyári szélvédőmosó, fagyálló folyadék, fabrikett,
alágyújtós, koromtalanító, kesztyűk, ásók, lapátok, kapák, szerszámnyelek, üvegballon,
demizson,háztartási eszközök, mosogatószer, általános tisztítószerek, penészölő, öblítő, kézkrém,
páramentesítő készülék és tabletta,villanyégők, elemek, takarmányos zsák, ajándéktasakok,
ajándéktárgyak. Garafarm és Rédei vetőmagok, tavaszi virághagymák, tavaszi lemosó növény
védőszerek, és még sok más. Vetőburgonya rendelhető!
Nyitva tartás: H-Cs: 8-12,12:30-16:30, P:12-16:30, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208
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 Polgármesteri hivatal elérhetőségei
Igazgatás és szociális ügyek:
(+3694) 542 002
Kovács Zoltánné, Kovács Júlia
Adóügy:
(+3694) 200 578
Balogh Tünde
Pénzügy:
(+3694) 542 004
Kardos Melinda
Jegyző/önkormányzati ügyek:
(+3694) 200 365
dr. Stepics Anita, Tóth Nóra
Polgármester:
(+3694) 200 579
Horváth István
FAX:
(+3694) 542 003
Mobil:
(+3630) 6500 447
Központi e-mail:
csakanydoroszlo@csakanydoroszlo.hu
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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