2013.

FEBRUÁR

XIX.

ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2.

SZÁM

Horváth István polgármester

Tájékoztatás a 2013 évi adókról, egyéb díjakról és egyesületi támogatásokról a
képviselőtestület költségvetési koncepciója szerint.
Az alábbi táblázatok tartalmazzák a 2011, 2012-es tényadatokat és a 2013 évi tervezetet.
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Támogatott neve
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3 Önkéntes Tűzoltó egyesület
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9 Színjátszók
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CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL
Tájékoztatás szociális tűzifa igénylésről
Önkormányzatunk 70 köbméter tűzifára jelentett be igényt 2012 decemberében. 7 köbméter mennyiséget
hagytak jóvá a minisztériumban. Kérjük február 13-ig jelezzék azon személyek igényüket, akik igényelni
kívánnak ingyenes tűzifát maximum 2 köbméter mennyiségben. A jelentkezők közül a legrászorultabbak
számíthatnak támogatásra: - aki egyedül él és jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200%-át, - családban élő esetén a 150%-át nem haladja meg az egy főre eső jövedelem.
Elbírálásnál előnyben részesül, aki aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára, vagy
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, illetve lakásfenntartási
támogatásra jogosult.

CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

A mővelıdési ház programjai februárban:
BÖJTELİ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA
Állandó programjaink:
• a vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
• Energy táncpróbák pénteken vannak – a kicsik 16.45-kor, a nagyok 17.45-kor
kezdenek a mővelıdési házban.
• a színjátszó csoportok próbái: csütörtökön próbálnak a kicsik 14.00-tıl
15.30-ig. Szombaton az ifik 18.00-tól 20.00-ig. Felnıtt színjátszó próba két
csoportban: szerdánként 18.30-tól 21.00-ig a mővelıdési házban.
• néptánc próba felnıtteknek pénteken 19.00-tıl 21.00-ig a mővelıdési
házban,
• bábosok próbálnak szerdán 14.30-tól 16 óráig a kultúrházban.
• torna – kedden és csütörtökön 18.00-tól 19.00-ig. Farkas Béla és Varga
Gáborné vezetésével.
• Zumba szerdán 17 órától 18 óráig a kultúrházban.
• társastánc gyerekeknek – a korábbi feltételekkel és keretek között folyik a
munka a csoportban Güzmits József vezetésével. A foglalkozások kedden
14.30-tól 16 óráig lesznek a mővelıdési házban.
• Ovis torna – kedden 15.30-tól 16.30-ig ovis mozogda a mővelıdési házban
óvodásoknak. A foglalkozást vezeti: Farkas Béla
• Pingpong mindenkinek! Kedden és csütörtökön a torna után (19 órától) a
nagyterem az asztalitenisz kedvelıié. A foglalkozások felelıse Farkas Béla.
Egyéb programok, rendezvények februárban:
2-án farsangfarki vigasság: böllér verseny és rönkhúzás a kultúrházban és annak
udvarán a csákányi civilek szervezésében.
7-én számítógépes szemvizsgálat 9-tıl 11 óráig a mővelıdési ház kistermében.
8-án délelıtt alsós farsang, délután 14 órától felsıs farsang a mővelıdési
házban.
9-én Héthatár pw-net pingpong verseny 10 órától a gyerekeknek, 14 órától a
felnıtteknek a mővelıdési házban.
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12-én lesz a következı bérletes elıadás a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban. A La Mancha lovagja címő musicalt nézzük meg. Indulás, utazás a
szokásos helyekrıl és módon.
16-án óvodai SZM bál a mővelıdési házban. Megnyitó 19 órakor.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Ki Mit Tud 2013!!
Az általános iskola felső tagozatosainak január 28-án volt a kulturális
megmérettetése a művelődési házban. Az előző évekhez viszonyítva több csapat,
több egyéni versenyző állt fel a színpadra, hogy bizonyítsa rátermettségét. Vers,
karaoke, hangszeres műsorszám és jelenet kategóriában indulhattak a versenyzők.
Az eseményt támogatta: Sipos László vállalkozó, a Desperados étterem, a Székely
tanya, a Csoki Savaria és az iskolai SZM. Felajánlásukat, támogatásukat ezúton is
köszönjük! A hangulatos délután eredményhirdetéssel zárult. Íme a jutalmazottak
listája.
Vers kategóriában:
Laposa Péter 5./a.: Petıfi Sándor: A tintásüveg
Bedi Tamás 7.: Petıfi Sándor: Igyunk
Csuk Dzsennifer 7.: Petıfi Sándor: Pató Pál úr
Karaoke kategóriában:
Sinka Dóra 7.: Nem vagyok én apáca
Horváth Bence 6.: Közeli helyeken
Dávid Szilveszter 7.: Piros lett a pipacs virága
Hangszeres mősorszám kategóriában:
Citera: Gyarmati Flóra 5./a, Gyarmati Julianna 7., Jakab Ilona 7., Köbli Hanna
5./a,
Szintetizátor: Sipos László 8.
Gitár: Herczeg Mátyás 8.
Jelenet kategóriában:
Szépségvetélkedı – pillanatok a Besenyı család életébıl: 7. osztály
Gyerekek a Balatonnál – az óvodás humor gyöngyszemei: 5/b osztály
Famili karika – avagy a Családi kör castingja: 5/b osztály
A zsőri különdíja: a Kımőves Kelemen címő ballada elıadásáért a 7. osztály
diákjainak.
Szívbıl gratulálunk a nyerteseknek és minden lelkes részvevınek!
Varga Rita mőv.ház vezetı

VÉDŐNŐ TÁJÉKOZTATÁSA

Védőnői munka 2012.évben
2012 januártól-szeptember közepéig helyettesem Mesics Éva látta el a csákánydoroszlói védőnői
feladatokat. Ezúton is nagyon köszönöm neki a segítséget.
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A demográfiai adatokkal kezdeném. 2012-ben 9 gyermek született, egy csecsemő beköltözött
falunkba. Így az arány 6 fiú és 4 lány. Kettő baba harmadikként, egy negyedikként, hét első
gyerekként érkezett a családba.
Hét várandós kismama jelentkezett a védőnői szolgálatnál. 1-3 éves kor közöttiek száma 44 fő, 36 éves gyermeke száma 50 fő. A 2011-es adatokhoz képest, minden korosztályban csökkent a
gyerekek száma. Jelenleg a védőnő által gondozott, 0-6 éves kor közötti gyereket nevelő családok
száma 79. A következő tanévben beiskolázandók száma 17 fő. Az elmúlt évben egy újszülött
Csákánydoroszlóban otthon született.
A közösségi élet szeptembertől tovább folytatódott. Az év végén baba-mama klub foglalkozás is
volt. Az egyik a játék tevékenységről szólt. Megbeszéltük milyen játék az ideális a gyermek
korának megfelelően. Egy édesanya sokféle játékot hozott, amivel az ő gyermeke szívesen játszik.
Mindenki találhatott új ötleteket, megoszthatták tapasztalataikat. Decemberben Orsós Zoltán volt
vendégünk. Beszélt nekünk a hit szerepéről a családban. Előadása után beszélgetés indult a
témában. Plébános úr megvendégelte a jelenlevő szülőket és gyerekeket. Jól éreztük magunkat.
Folyamatosan működött a vöröskeresztes szakkör az iskolás gyerekeknek. Egészségnevelési
versenyen 2. helyezést értek el. Elsősegélynyújtás ismereteket és csecsemőgondozási
ismereteket tanulnak nálam, a védőnői tanácsadóban heti egy alkalommal.
Szeptemberben elkezdődött az iskola egészségügyi munka. Elvégeztem a 2.,4.,6.,8.osztály
védőnői szűrését. Az eredményről a szülőket írásos formában tájékoztattam. Megkapták a 7. és 8.
osztályosok az Engerix-B oltásukat és a 6. osztályosok az MMR és dTap védőoltásokat. Az
óvodában és az iskolában elvégeztem a tisztasági vizsgálatokat. Őszi hónapokban tartottam
előadást 5.osztályban a táplálkozásról és 6.osztályban a dohányzás témakörben. Nagyon örültem
neki, hogy az óvoda nagycsoportosai meglátogattak a védőnői tanácsadóban. Meséltem a
munkámról és ők feltették kérdéseiket nekem.
A körzetben folyamatosan végzem az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat. 0-6 éves korig jönnek
hozzám a szülők gyermekeikkel. Itt testtömeget, testmagasságot, mell- fejkörfogatot, vérnyomást
mérek, hallás, látás, és mozgásszervi vizsgálatot végzek. Az önálló védőnői tanácsadáson 131 fő
jelent meg.
A kötelező szerteágazó adminisztráció sok időt elvesz a munkából, de megküzdök vele.
Továbbképzésen Szombathelyen voltam decemberben, AIDS témakörben. Munkaértekezleten
vettem részt Körmenden egy alkalommal.
Tovább csinosítottam saját készítésű rajzokkal, virággal a tanácsadót.
A 2013-as évben is szeretném az eseményekben dús baba-mama életet fenntartani
Csákánydoroszlóban, a kötelező védőnői munkámat pedig továbbra is lelkiismeretesen, gondosan
végezni.
Szeretném megköszönni mindenki segítségét az elmúlt évben, mely életem legnehezebb éve volt.
Megkaptam minden segítséget, hogy ápolhassam beteg gyermekemet a messzi Budapesten.
Köszönöm, hogy támogattatok testileg, lelkileg.
Dériné Tóth Andrea védőnő
Kedves Pácienseink!
Kilenc éven keresztül dolgoztam a csákánydoroszlói fogorvosi rendelőben, asszisztensként.
Különleges szerep jutott nekem ebben a rendelőben, mivel az utolsó asszisztense voltam a
Doktornőnek, de az első aki nem az Önök lakóközösségének tagja. Legtöbben a nevemet sem
ismerték, szóbeli visszajelzést csak néhányuktól kaptam., Mindezért próbáltam ahhoz a
filozófiámhoz hű maradni, abból töltekezni, hogy a jó asszisztens mindaddig észrevétlen amíg a
rendelőben van. Mégis abban bízom, nem tűnik el az Önök emlékeiből nyomtalanul ez a sok év, jó
szívvel emlékeznek majd rám és arra a légkörre, ami nap, mint nap fogadta Önöket ebben a
rendelőben, hiszen ebben jelentős részem volt nekem is. Úgy gondolom, ez a rendelő egy kivételes
sziget maradt, a magyar egészségügy
alulfinanszírozott, egyre romló színvonalú állami
betegellátásában, ahol bizony a benne dolgozó személyzet tudja csak feledtetni, jobbá tenni
közérzetünket.
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Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy mivel a ,,legközelebb” lehettem a doktornőhöz
ezekben az években, egy pályázatom közreadásával emlékezhessek meg az ő munkásságáról,
kivételes személyiségéről.

Aranyanyu Pályázat jelölése
Asszisztensként dolgozom egy Vas megyei, vidéki fogorvosi rendelőben. Főnöknőmet Dr. Marosits
Erzsébet fogszakorvost szeretném így, nyugdíjba vonulása előtt jelölni az Aranyanyu Díjra.
Úgy gondolom Ő igazán a hétköznapok hősnője, hiszen ritka az a nap, amikor ne lenne néhány
körültekintő szakmai döntése, emberséges viszonyulása, bátorító szava, a betegekhez. A
páciensek mögött az egész embert látja és így ad tanácsot. Mindezekkel a szakma és a
társadalom előtt példaként állhatna. Egész pályafutása alatt ebben a körzetben „szolgált", nem
csábították el anyagi javak, a hírnév. Az itt élő közösség már harmadik generációjának, valamint a
területen lévő két, szellemi fogyatékosokat ellátó intézménynek fogtündére Ő.
Klasszikus női szerepeinkben, melyekben mindannyian érezzük milyen nehéz a mai értékvesztett
világban helytállni, naponta kitűnőre vizsgázik. Hivatásának elkötelezett orvosnő 38 éve, szerető
feleség 39 éve, gondoskodó anya 37 éve, áldozatkész nagymama 2 éve, segítőkész gyermek és
rokon, tökéletes barátnő, baráti közösség mozgatórugója, minden asszisztensével ma is jó
kapcsolatot ápoló, szeretett főnöknő, nem utolsó sorban korát meghazudtolóan csinos nő.
A pályázat feltételének megfelelve, jótettei közül egyet kiválasztva, egy régi történetet csatolnék,
melyet akkori asszisztense írt le nekem. Azért ezt választottam, mert úgy éreztem szakmán belül
nem tudnék egyet kiválasztani ,,jótettei” közül, de a ,,születés” mégiscsak ősi és nemes
cselekedetünk, nekünk nőknek e világon, bármelyik oldalán állunk is a csodának.
1978. december hatodikán, második gyermekét hat hónapja szíve alatt hordó doktornő,
rendelőjének ajtaján, kétségbeesett dörömböléssel egy édesanya rontott be. „-Segítsen Doktornő,
szül a lányom!” Telefon híján a leendő nagymamát a falu másik végén élő körzeti orvosért és az
onnan hívható mentőkért küldte a doktornő. Gyors utasításait, asszisztensének hátrakiabálva
szaladt, a segítségre szoruló fiatal nőhöz. „-Kérlek, hozzál utánam törölközőt, forró vizet, steril
kesztyűt , cérnát.... A fűtetlen szemközti házba érve a terhességét eltitkoló, ebből következően
kétségbeesett és felkészületlen szülőnő tolófájásaira érkeztek meg. Míg ő a kellékek és a
segédkezés teendőivel volt elfoglalva, a doktornő minden tapasztalati tudását, fizikai erejét
beleadva világra segítette a kisfiút, akit a sporhelt fölött tartva tartottak melegen egy törölközőbe
csavarva, míg a doktornő az utóteendőket is elvégezte, a kiérkező mentősök legnagyobb
elismerésére.”
A mindennapi apró és néha nagy csodák feledésbe merülnek. Méltó elismerésnek érezném, így
pályafutása végén ezzel a díjjal jelezni és dilemmáit is elűzni, hogy nem a megszerzett státusz
szimbólumok, jacht, többszékes rendelőkomplexum jelezheti csak valaki életen át tartó
munkájának eredményességét.
Igenis érték az erkölcsi tartás, az orvosi eskühöz és a szakmai elvekhez való hűség, empatikus
orvosi magatartás melyet ő képvisel, csak a mértékegysége nem a pénz. Már körzetének harmadik
generációja tapasztalhatja meg az ő kivételes személyiségét, kisugárzását, amelyet csodálunk és
,,fürdünk benne ha épp minket ér" de elfelejtünk szóvá tenni, megköszönni.
Elmondhatnánk most, az egész országnak.

Szupper Katalin
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EGYÉB tájékoztaás

SZELEKTÍV ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK 2013-ban (szerdánként)
JÚLIUS
3., 31.
AUGUSZTUS 28
SZEPTEMBER 25
OKTÓBER
23
NOVEMBER
20
DECEMBER
18

JANUÁR 16
FEBRUÁR 13
MÁRCIUS 13
ÁPRILIS 10
MÁJUS
8
JÚNIUS
5

Az október 23-án esedékes szállítás pontos időpontjáról később adunk tájékoztatást.

FIGYELEM ! A SÁRGAZSÁK CSAK SZELEKTÍV GYŰJTÉSRE HASZNÁLHATÓ! AMENNYIBEN
EGYÉB HULLADÉKGYŰJTÉSRE HASZNÁLJÁK, AZ NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA ÉS
SZANKCIONÁLHATÓ.
A POSTA nyitvatartási ideje
2012. december 1-től az alábbiak szerint
módosul:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

08:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-16:00
07:00-12:00, 12:30-16:00
08:00-12:00, 12:30-15:00
Zárva
Zárva

Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai
Kft Értesítése
A 27/1996(X.30.)BM. rendelet 10.§-a alapján értesítem
T-címet, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást az
Önök településén –a korábbi évekhez hasonlóan– ez
év II. részében előre láthatólag 2012. november 30-tól
megkezdjük. A „sormunkát” csak igazolvánnyal
(munkahelyi igazolással) rendelkező kéményseprők
végezhetik. Az Önök kéményseprője: Gaál Csaba

Zarándoklat Európán keresztül
Lourdes-Santiago de Compostela-Fatima-Avila-Loyola-Burgos-Monte-Carlo
Július 30 - augusztus 10 (12 nap-11 éjszaka)
Szervező: Takó Gábor: 30/300-1661. Lelki vezető: Kovács Richárd körmendi káplán atya.
Ellátás: reggeli. A zarándokút költsége: 90.000 Ft és 380 €/fő. Az összegeket lehet 3 részletben
is fizetni. Először kellene a 380 €-t, hogy a szállodai szobákat le tudjuk foglalni, majd a további
90. 000 Ft-ot lehet 2 részletben fizetni. Az ár tartalmazza a 11 éjszaka költségét reggelivel, az
autóbuszköltséget, a biztosítást és az idegenvezető költségét.
Akit érdekel, a fenti telefonszámon megtalál, és küldök neki pontos programot.
Takó Gábor

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2013.02.16-án 19:00 órakor kezdődő óvodai farsangi bálunkra.
Farsang van most, ne feledd el! Maskarádat fürgén vedd fel, arcodat rejtsed álarc mögé!
Királynénak a korona, bölcs urának országalma. Ha csínosat nem szeretnél legyél inkább lezser
benne. Ajánlatom ehhez illő, legyél inkább madárijesztő Jó kedvről Krisztián és Hajnalka
gondoskodik. A finom ételeket a Kati Bisztró szolgáltatja. Helyszín: Művelődési ház
Jegyek kaphatók az óvodában. Belépő: 500 Ft. Asztalfoglalás a 06/70 45-83-737.
Megjelenését előre is köszönjük! SZM. Választmány
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"Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést
követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy
hívja az alábbi telefonszámot.
Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

Erzsi Himzőkuckója

Új kézimunkabolt nyílt Körmenden, a Rákóczi utca 48-ban (Laura fehérnemű üzlet helyén)
Kézimunka előnyomás:erítőkre, ruhákra. Himzőfonalak, tűk, cérnák, szalagok. Divatos hímzett
kiegészítők,táskák, telefontartók, ékszerek.
30
30
30
30
Szeretettel Várjuk: hétfő-kedd 8 – 12
csütörtök-péntek 12 – 16
Tel: 70/3256-105
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
Az ügyfélfogadás a megadott mobil telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján más időpontban, és
akár Csákánydoroszlóban is megoldható!!!
Dr. Sütő Zoltán
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővíti 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
Megnyitottunk Csákánydoroszló-i benzinkút üzletsorán levő boltunkban. Kínálatunk: vegyi áru, illatszer,
kozmetikai cikkek, papíráru, játék, bizsu és még sok egyéb más.
Ajánlatunk: Valentin napi árúk érkeztek. Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva tartás: Kedd – Péntek 07-1530ig; Szombat: 7- 13-ig
Mindenkit szeretettel várunk!
Olcsó Mindenes Ács Szilvia (üzletvezető)
Bozontos, kócos, fénytelen a haja? Tartós hajkiegyenesítéssel mindez a múlté!
Szép egyenes haj, hajvasalás nélkül akár 3 hónapig! Próbálja ki most kedvező áron!
Szeretettel várom:
Horváth S. Hajnalka 06/209275-617;06/306898582
A CIKLÁMEN presszó különtermében az emeleti részében, 50 főig helyet tudunk biztosítani rendezvények,
összejövetelek megtartásához. Étel felszolgálása is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.
Várjuk kedves vendégeinket. Ciklámen presszó dolgozói 06/30/478-6325
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Tüzifa akció

3

1m-esre vágott erdeifenyő és gyertyán vegyesen kedvező áron (8500Ft/m ) eladó.
Érdeklődni a 06/30/3676273-as telefonszámon lehet.

A körmendi Allianz biztosító régi üzletkötői ÚJ HELYEN várják ügyfeleiket a Kossuth Lajos u.1 szám alatt
a régi Allianz irodával szemben. Telefon:94/953-134
- Eladó

Csákánydoroszló Körmendi u. 76. sz. alatt családi ház felújított állapotban eladó.
Tel.: 06/30-3676273

- Eladó

Kék színű, 2 személyes ággyá alakítható, ágyneműtartós kanapé kitűnő állapotban
20.000Ft-ért eladó és 1 db 3 polcos, fa TV állvány 5000Ft-ért eladó.
Érdeklődni: 06/30-4804079 vagy 06/94/442-080-as telefonszámon lehet.

- Eladó

Fenyőág vegyesen, vevő általi szedéssel eladó! 100,-Ft/mázsa áron.
Bakóné Vikica 06-70/459-0508

- Eladó

Peugeot 306 szgk. 1997/12. évjáratú, műszaki érvényessége 2013/11. hó. Irányár:
350 000,-Ft. Érd.: 06-70/4590508 vagy (a gk. műszaki jellemzőiről) 06-70/379-3116.

- Fuvarozás

Szállítást vállalok, ömlesztett, zsákos, raklapos tűzifa, kavics, homok és egyéb áru.
Rakodás daruval is. Érdeklődni: Takács József (Doxa):06-30-9018038

- Eladó

MINIGÁZ alig használt (sütője új). Érd.: 06-30-6281524

- Eladó

Szobabicikli, ruhák, cipők, táskák eladók! 94/442-630

- Eladó

Eladó 1 db kétszemélyes kihúzható heverő. Ár: megegyezés szerint. Érdeklődni:
06/70/553/4267 telefonszámon lehet.

- Építési telek

Csákánydoroszló Telek u. 30. hsz. alatti 800 m -es építési telek eladó.
Irányár: 1.200.000 Ft. Érd.: 94/442-140

- Eladó

Ülőgarnitúra eladó! Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: 94/442-632

- Építési telek

Csákánydoroszló Körmendi u. 62. hsz. alatti 693 hrsz.-ú 2928 m – összközműves
építési telek (víz, szennyvíz, gáz) eladó. Érd.: 94/442-154 vagy 06/30/3001506

- Építési telek

Építési telek 1200m a Telek utcában eladó. Irányár:2,2millió Ft. Érd: 06/30/3934258

- Ház eladó

Csákánydoroszló, Várkert utcában 2 szobás családi ház eladó. Érd.: 06/70/7057-180

- Vegyes

2

2

2

Eladó 0-3 éves korig gyerekruhák, kabátok, bundazsákok. További baby kellékek pl: kisagy
fölé szerelhető zenélős játék... Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06 94-714014

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, ÁFÉSZ boltokban, Bálint László zöldségboltjában, Kertészek Boltjában, Laci húsboltban,
A Hírlevél olvasható még a: www.csakanydoroszlo.hu oldalon is.

Ár: 30,- Ft
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