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7.

SZÁM

Horváth István polgármester

Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról:
A képviselő-testület a következő határozatokat hozta 2013. január 1- 2013. február 14 között.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére átadott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői szerződést az
előterjesztés szerint elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. /
Vagyonkezelői szerződés a jegyzőkönyv l. számú melléklete./
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt hogy a Csaba József ÁMK.-t fenntartó
társulásból, a 2013. I félévében jogszabály szerint kötelező
társulási megállapodás
felülvizsgálatakor a társulásból kilép.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy a leköthető pénzeszközeit az
OTP banknál köti le, amennyiben az OTP Optima kamata illetve hozama magasabb, mint a
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet 8 %-os ajánlata. A pénzeszközök lekötésére felhatalmazza
a Polgármestert.
1. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon döntését, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján 2013.
március 1. napjától kezdődően közös Polgármesteri Hivatalt kíván fenntartani Körmend város
Önkormányzatával Körmendi Közös Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.
2, A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Körmendi Közös Polgármesteri
Hivatal létrehozásával egyidejűleg Csákánydoroszló Község területén hivatali kirendeltség
működjön.
3. A Képviselő-testület a Körmendi Közös Polgármesteri Hivatal működtetésének költségeiről személyi és dologi kiadások – 2013. február 28-ig megállapodik Körmend város
Önkormányzatával, e megállapodás megkötése egyben feltétele a Körmendi Közös Polgármesteri
Hivatal 2013. március 1-ével történő létrehozásának.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jogelőd Csákánydoroszló Község Polgármesteri
Hivatala által vállalt szerződéses, jogszabályi vagy bírósági döntésen alapuló kötelezettségekért a
jogutód Körmendi Közös Polgármesteri Hivatal fennállása alatt is helytállni tartozik.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy az átmenetileg felesleges
pénzeszközeit OTP. Optima értékpapírba köti le. A lekötés banki végrehajtásával a polgármester
bízza meg.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a csákánydoroszlói óvodára
vonatkozó napelemes pályázatát továbbra is fenntartja.
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Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÁMK. 2007-2010 közötti
elszámolás különbözete miatt indított perben fenntartja keresetét a perben szereplő alperesek
ellen.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy egyetért a Vas megyei
Kormányhivatal által kijelölt –Csákánydoroszlót érintő- iskolai körzethatárokkal.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy a Csákánydoroszló 627/2 hrsz-ú
területre - 31616/1988.06.22. számú határozattal bejegyzett építési tilalmat törli.
A jelenleg
hatályos 10/2006./VIII.11./ számú rendelettel elfogadott rendezési terv és annak részét képező
helyi építési szabályzat és
község szabályozási terv a 627/2 hrsz-ú területet lakóház építési
területként jelöli meg.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselőtestülete a 157/2012.számú határozatát visszavonja.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK
2011.szeptember l. hatállyal kiadott alapító okiratának módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja 2013.január 1. hatállyal. /
Alapító okiratot módosító okirat a jegyzőkönyv l.sz. melléklete,
Egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testülete a „Napelemes rendszer telepítése
Csákánydoroszló óvodában” nevű közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság tagjainak az alábbi
személyeket megválasztja: Dr Jójártné Molnár Szilvia Csákánydoroszló Vasút u. 23., Musits József
Csákánydoroszló Vasút u. 10., bizottsági elnök, bizottsági tag Nemesné Major Márta
Hegyhátszentjakab Kossuth L. u. 31. sz. bizottsági tag alatti lakosokat.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Név szerinti szavazással: Horváth István igen, Bálint László igen, Bata László igen,
Zsigovits
László igen, Szeifert István igen, Kozó József igen.
Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a KEOP-20124.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázathoz kapcsolódó feltételes hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményes
volt. A közbeszerzési eljárás megnevezése: „Napelemes rendszer telepítése Csákánydoroszló
Községben”. Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
az Upstream Kft. által adott ajánlati ár a következő:
22.811.000 Ft + ÁFA (Bruttó: 28.969.970 Ft)
A közbeszerzési eljárás részeként lebonyolított tárgyalási fordulóban az ajánlattevő fenntartotta a
korábbi ajánlati árait. Erre tekintettel az ajánlatkérő a fenti ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek a
közbeszerzési eljárás mindkét része tekintetében. A képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási szerződés” megkötésére.
A képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza.
Név szerinti szavazással: Horváth István igen Bálint László igen Bata László igen Zsigovits László
igen Szeifert István igen
Kozó József igen
Csákánydoroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP2012-4.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázati kiírásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be napelemes rendszer kiépítése céljából a
következő megvalósítási helyekre vonatkozóan, az alábbi költségekkel:
Pályázat címe: Napelemes rendszer telepítése Csákánydoroszló Községben
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Telepítési hely: Óvoda, 9919 Csákánydoroszló község, József A. u. 6. Hrsz: 586/2
Projekt teljes bruttó költsége: 29.854.170 Ft Projekthez igényelt támogatás összege: 25.376.044 Ft
Projekthez biztosított teljes önerő összege: 4.478.126 Ft.
Támogatottság esetén pályázathoz szükséges önerőt – melynek összege 4.478.126 Ft – az
Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy l autó 10 m3 vöröskavicsot a Fő
utca 4. szám alatt lévő bérlakás udvarára és bejáratára szállít és tolólappal elterítteti.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a csákánydoroszló települést
érintő hulladékszállítás és kezelésre kiírandó közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására a
GERBEX közbeszerzési és Kereskedelmi KFT Szombathely Brigád u. 6 cég bruttó 317.500.-Ft
azaz háromszáz-tizenhétezerötszáz forintos ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására.
Csákánydoroszló önkormányzat képviselő testülete úgy dönt hogy a Csákánydoroszló 732 hrsz-ú
ingatlanra - 31616/1993.06.18. számú határozattal a Csákánydoroszló község önkormányzat javára
bejegyzett jelzálogjogot törli.
CSABA JÓZSEF ÁMK HÍREI, PROGRAMJAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető

Civil Szervezet

Bálint Sándor

Tájékoztatás
Örömmel tájékoztatjuk a településünk lakóit, hogy kitartó munkánk beérett!
Az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében „Közösségi ház kialakítása civil
szervezeteknek és a falu fiatalságának” címen a régi iskola épület / templom mellett/
felújítását terveztük. Itt szeretnénk egy a mai viszonyoknak megfelelő közösségi házat
létre hozni ahol a helyi civil életnek és a fiataloknak régi álma valósulhat meg egy
közösségi hely kialakításával, ahol összegyűlhetnek, gyűlésezhetnek, próbálhatnak,
beszélgethetnek. A pályázat költségvetése 14.256.282 Ft. A benyújtott kérelmet
elbírálták és elfogadták! Most a kivitelezés ideje jött el. A munkák lebonyolításához
minden jó ötletet elfogadunk és számítunk is rá. A pontos kivitelezés idejét majd egy
következő hírlevélben közöljük.
Kormorán Egyesület

Bálint László

Egyesületünk, a Kormorán Kenu Egyesület idén 3. alkalommal rendezte meg a
szombathelyi Weking Egyesülettel Rábalapátolás elnevezésű versenyét, mely az idén már
második alkalommal volt az Országos Túrabajnokság része.
Versenyünk méltán került be a versenysorozatba; színvonala, népszerűsége egyaránt
alátámasztja ezt.
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Idén június 22-én, 14:00 órakor vette kezdetét a rajt; 90 hajóban indult (kajakban és
kenuban) 185 ember, aki meg kívánta méretni magát gyönyörű és folyamatosan változó
folyónkon.
Egyesületünket 9 hajóban 21 személy képviselte,
indulóink a 24 km-es távot szép eredményekkel
zárták: legjobb eredményünket – ahogy az várható
volt – versenycsapatunk (Szeifert Rita, Bálint László,
Meskó Krisztián, Škoda Tamás ) hozta el; szoros
küzdelemben a Szanazugból érkezett négyes hajó
mögött második helyezést értek el.
A verseny legfiatalabb versenyzői idén is egyesületünk
családi kategóriás csapatából
kerültek ki; Bakó Levente 3
(augusztusban már 4), Bakó Dominik 6 (novemberben 7) évesen
teljesítette a 24 km-es távot; aktív evezéssel és kitartó türelemmel
küzdötték végig a távot; időeredményünk alapján 8 hajót
utasítottunk magunk mögé :)
A fáradt versenyzőket a parton frissítővel, friss gyümölccsel és
energiapótló szőlőcukorral várták segítőink; köszönet önzetlen
munkájukért :)
Köszönjük továbbá mindazon lelkes háziasszonyoknak, akik
idejüket áldozták arra, hogy rendezvényünk számára pogácsákat,
harapnivalókat készítsenek; igazán jólestek a finom falatok :)
Idén is köszönettel tartozunk szponzorainknak, támogatóinknak; velük színesebb,
színvonalasabb lett rendezvényünk :)
Köszönjük a Kati bisztrónak a finom vacsorát; igazi energiapótló volt a verseny után!
Az eredményhirdetés és fotóáradat után kezdetét vette az Unikum zenekar által
hangosított örömzenélés; zenész kenusaink közel éjfélig szórakoztatták a közönséget. Az
Unikum zenekar ezt követően léphetett színpadra; köszönjük türelmüket és munkájukat :)
Egyesületünk vezetősége nevében is köszönöm minden tagtársunknak, aki a támogatta a
versenyt, akár segítő tevékenységével, akár a versenyen indulásával illetőleg tagdíja első
félévben történő befizetésével! :)
Köszönjük továbbá mindenkinek, aki velünk volt, szurkolt értünk és jól érezte magát
velünk!
Jövőre veletek újra, ugyanitt :)
Bakóné Vykyca
Kormorán Kenu Egyesület

Kormorán Kenu Egyesület
9919 Csákánydoroszló, Vasút út 4.
honlap: www.kormorankenu.hu
Júliusi programjaink
Július hónapban folytatódik a túrabajnokság; ismét két időpontban és helyszínen:
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6. Versenycsapatunk számára folytatódik az Országos Túrabajnokság Szigetszentmiklóson
15-21. között a községünkben vendégeskedő erdélyiek számára biztosítunk túralehetőséget
20.Versenycsapatunk számára folytatódik az Országos Túrabajnokság Kiskunlacházán –
tervezetten többen is elkísérjük őket erre a versenyre; információ Bálint Lászlónál
27. a szentgotthárdi Opel cég munkatársait visszük túrázni
29. hó végi nyílt evezés; minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Túrázz velünk!
Ha szeretnél egy felejthetetlen Rába túrán részt venni, ahol a biztonságodra is
odafigyelnek, gyere velünk túrázni!
Minden hónap végén szervez egyesületünk egy nyílt túrát, amelyhez a túra díját
megfizetve bárki csatlakozhat.
Megoldható más időpontban is túraszervezés, egyéni egyeztetés alapján.
Érdeklődni lehet a kormorankenu@gmail.com e-mail címen.

Leghosszabb túránk (36 fkm): Szentgotthárd-Csákánydoroszló: 4.500,-Ft/fő
Csörötnek -Csákánydoroszló (24 fkm): 3.000,-Ft/fő – a Rábalapátolás elnevezésű
Országos Versenysorozat útvonala!
Rövid túráink:Rábagyarmat- Csákánydoroszló (15 fkm) vagy CsákánydoroszlóKörmend (15 fkm) : 2.000,-Ft/fő
Bálint László
elnök
VÉDŐNŐ

Dériné Tóth Andrea

Biztonságos nyár
Elcsépelt témának tűnik, de sokszor tapasztalom környezetemben és munkám során, hogy bizonytalanok az
emberek mit is kell tenni bizonyos sérüléseknél, csípéseknél, kisebb baleseteknél, fertőzéseknél a nyári
időszakban. Kitört a vakáció, itt a szezonja a nyaralásoknak és táboroknak.
Napsugárzás elleni védekezésre használjunk naptejet. Kisebb gyerekeknek nagyobb faktorszámút
vásároljunk. A napra menetel előtt 20-30 perccel már kenjük be magunkat, hogy felszívódjon és kitudja
fejteni hatását. Védjük szemünket UV védelemmel rendelkező napszemüveggel. Arcunkat és ajkunkat
szintén kenjük be UV védelemmel ellátott ajakírral és krémmel. A napszúrástól megvéd minket egy lenge
kalap, kendő. Ha már leégtünk, akkor ajánlom az IRIX spray-t, amit ne hagyjunk itthon nyaraláskor. Egyéb
hűsítőnek vélt megoldásokat, ne alkalmazzunk pl. tejföl, kefír, testápoló stb. Napszúrás esetén hányinger,
hányás, szédülés, ájulás lehet. Maradjon a beteg a hűvös szobában és pihenjen, amíg a tünetek elmúlnak.
Csípések közül a kullanccsal kezdeném. Fontos, hogy a kullancsot a bőrből egyszerűen csak ki kell húzni
egy csipesz segítségével. Sajnos sokan alkalmazzák a régi módszereket. Tekergetik, gyufával köröznek
körülötte, ecettel itatgatják stb. Ez tilos!!!!! A mai kullancsok nagy része sok méreganyagot hordoz
szervezetében. Ha kívülről ingereljük, és stressz helyzetbe hozzuk, beleköpi mérgét a véráramba.
Csak meg kell fogni és kihúzni egy határozott mozdulattal. Ha bent szakad a feje, menjünk a
sürgősségi ambulanciára!!!
Szúnyog, méh és darázs csípés kezelésére a gyógyszertárban rengeteg szert lehet vásárolni. Ha allergiás
reakció következik be egy darázs vagy méh csípésre, akkor azonnal a legközelebbi orvoshoz forduljunk. Ez
járhat fulladással, eszméletvesztéssel, de enyhébb tünetekkel is. Ha tengerparton nyaralunk ott a tengeri
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állatok csípése, szúrása /medúza, tengeri sün stb./ jelent veszélyt. Használjunk tengeri cipőt, ha
strandolunk. A helyi orvosi ellátás tudja ezeknek az elsősegélyét.
Gyomor és bél rendszeri fertőzések, amik hányással és hasmenéssel, lázzal járnak. Hagyjuk kiürülni a
szervezetből, aminek ki kell jönni. Ne együnk széklet fogó gyógyszert. Lázat csillapítani kell. Folyadékot
pótolni. Természetesen orvoshoz is menjünk el. Főleg a kisgyerekek és a csecsemők veszélyeztetettek,
mert könnyebben kiszáradhatnak. A bélflórát visszaállító készítményeket szedhetünk és a csecsemőknek
ásványi anyagokat, elektrolitokat vitaminokat pótló gyümölcsízű készítményeket adhatunk. Diétát tartsunk
pár napig. /krumpli, sárgarépa, pirított kenyér, langyos tea, banán/. Kaphatunk fertőzést nagy nyári
melegben a nem megfelelően tárolt élelmiszerektől is, akár otthon, akár étteremben, strand büfében.
Sebek ellátására is gyakran szükség van a nyári időszakban. Főleg a gyerekek sérülnek meg az udvari
játékok, sport, biciklizés közben. A horzsolásokat és a kisebb bőr sérüléseket mi magunk is elláthatjuk. A
sebet folyó víz alatt kitisztítjuk, ha szennyeződött valamivel, a környékét pedig fertőtlenítjük Betadinnal, majd
ragtapasszal leragasztjuk. Ha a sérülést súlyosabbnak ítéljük meg, forduljunk a sürgősségi ambulanciára,
ahol esetleg összevarrják a sebet.
Csonttörés már nagyobb dolog. Ha ilyen történik, egyértelműen a sebészeti ambulanciára vegyük az
útunkat. Addig is biztosítsuk a végtag nyugalomba helyezését.
Hirtelen szívmegállás következik be, ha felhevült testtel ugrunk vízben a strandon.
Vízbe fulladás veszélye is nagyobb, ha nem megfelelően mérjük fel képességeinket. Ha ilyen helyzet áll
elő, akkor fontos tudni mi az elsősegélynyújtó feladata. Meggyőződni arról, hogy lélegzik-e a sérült és van-e
keringése. Hívni a mentőt, és amíg odaérnek elkezdeni az újraélesztést.
Csak jól úszó ember vágjon neki az ismeretlen vizeknek és hosszú távoknak. Gyermekeinket egy
pillanatra ne veszítsük szem elől, ha vízben vannak. Még kamaszodó gyerekeinkre is figyeljünk!!
Karúszó, úszógumi használata ajánlott a kicsiknél.
Védőoltások szükségesek, ha valamely egzotikus országba utazunk. Erről bővebb felvilágosítást az
ÁNTSZ-nél a védőoltási tanácsadóban lehet kapni.
Szép nyarat kívánok! Vigyázzanak magukra!

Dériné Tóth Andrea védőnő

BABA-MAMA-GYERMEK KIRAKODÓ VÁSÁR
CSÁKÁNYDOROSZLÓBAN
HA VAN FELESLEGESSÉ VÁLT, HASZNÁLT, VISZONYLAG JÓ ÁLLAPOTÚ GYERMEK
RUHÁTOK, CIPİTÖK, JÁTÉKOTOK, MESE KÖNYVETEK, BABA-MAMA KELLÉKETEK, EGYÉB
ESZKÖZÖTÖK, AKKOR GYERE EL ÉS PAKOLD KI.
KEDVEZİ ÁRON, HÁTHA ÚJ GAZDÁRA TALÁL.
ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEKNEK VALÓ RUHÁKAT IS VÁRUNK!!
A KIPAKOLÁS INGYENES!!
HA ÁRULNI SZERETNÉL, KÉRLEK JELENTKEZZ AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON
06-30-8675-030: Sipos Gyızıné Annamarinál
TERMÉSZETESEN HA CSAK VÁSÁRLÓKÉNT JÖNNÉL, AKKOR IS SZÍVESEN LÁTUNK.
VÁSÁR HELYSZÍNE: Mővelıdési Ház Csákánydoroszló
VÁSÁR IDEJE: 2013.07.07. 13 ÓRA (vasárnap)
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLİDİT! A SZERVEZİ ANYUKÁK
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EGYÉB tájékoztatás

Ingyenes jogsegélyszolgálat
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről,
kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Bp. Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355
06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!

„Családi napközi információk
A családi napközi tanfolyamon kiképzett munkatársaink nagyon várják már nyitásunkat!
Örömmel tájékoztatok minden érdeklődőt, az engedélyezési eljárás eljutott az ellenőrzésére felelős
személyek helyszíni ellenőrzésének foganatosításáig; július 11-ig tervezetten befejeződnek a
helyszíni ellenőrzések, szakhatósági vizsgálatok.
A nyári (óvodai) szünet idejére rugalmas időbeosztással, egyedi igényeket figyelembe véve
szakalkalmazottjaink segítségével időszakos gyerekfelügyeletet biztosítunk a családi napközi
területén; igények bejelentése és információ kérés a már megszokott elérhetőségeken Bakóné
Vykycánál: bakoneviki@gmail.com, 06-70/4590508.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.”

HÍRDETÉSEK

Lakosság részére ( ingyenes )

REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK, MATRICÁK, NYOMTATÁS,
GRAVÍROZÁS, FÉNYKÉPES AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS
CSÁKÁNYDOROZLÓ, Vasút utca 18. TEL: 94 / 200 481
e-mail: info@styro.hu
Szeretettel várjuk ügyfeleinket

Hétfőtől Csütörtökig 8-15 óráig

Szórólapterjesztőt keresünk! Jelentkezni a 30/500-6214-es telefonszámon lehet
munkaidőben.
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Gáztüzhely, 4 lángos vezetékes gázról használt, eladó Csákánydoroszlóban 5000,- Ft-ért.
Érdeklődni lehet a következő számon: 0630-8559333

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
Olcsó Mindenes folyamatosan bővülő árukészlettel várja régi és új vásárlóit, Csákánydoroszlói benzinkút
üzletsorán levő boltunkban.
Kínálatunk: vegyi áru, illatszer ,kozmetikai cikkek, játékok, ajándéktárgy, édesség, bizsu,és még sok egyéb
más. Ajánlatunk: Szúnyog és kullancsriasztó karkötő(csecsemőknek is használható) 800/db Szélforgó 310
ft-tól. Ajándéktárgyak 170 ft-tól
Nyitva tartás: Kedd-Péntek 07-15.30 Szombat: 07-13-ig
Mindenkit Szeretettel várunk!
Ács Szilvia Üzletvezető tel:0630/2916212
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
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
7000 Ft./m
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Nyárfa

tűzifa olcsón eladó

Érdeklődni: 06-30-367-6273

Szobabútor

5 részes eladó. Barna-fehér színű. Ár: 20.000,- Ft Tel: (94) 442-209

„Add meg a kényelmet kisbabádnak! Nagy fekvőfelületű, szúnyoghálóval védett többoldali szellőzési
lehetőségű, sportkocsivá alakítható mélykocsi eladó! „Igényes kivitelezésű kovácsoltvas ágykeret eladó!
„Kétágú yucca elültetve és gyökereztetett yucca elvihető.
„Fenyőág továbbra is kitermelhető; fogy, de még van: Bakóné Vykyca; 06-70/4590508,
bakoneviki@gmail.com”

NYÁRI VÁSÁR A KERTÉSZEK BOLTLÁBAN. Július 8-13-ig 10% árengedmény a teljes árukészletre.

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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