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Horváth István polgármester

Tájékoztatás a legutóbbi Képviselő-testületi határozatokról
Igény benyújtása az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásra.
Önkormányzatunk a község működésének folyamatos biztosítása érdekében igényt nyújtott be
kiegészítő támogatásra, mivel a korábbi évekhez képest az idei évben jóval kevesebb állami
normatívával számolhatunk. A korábban itt maradó gépjárműadó 60 %-át át kell adni az
államkincstárnak, valamint a SZJA bevétel 8 %-a is elvonásra került, ami nagy kiesést jelent
községünknek.
Részt kívánunk venni a BM rendelet keretében meghirdetett szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatási programban.
Az önkormányzat biztosítja a szociálisan rászorulók esetében a támogatásként kapott tűzifa
önerejét, valamint a szállítási költséget. Az igényelt mennyiséghez képest várható, hogy jóval
kevesebbet kap önkormányzatunk, amit rászorultság alapján kell szétosztani. Tájékoztatásul
közöljük, hogy legutóbb önkormányzatunk 70 m3 –t igényelt és ehhez képest 7 m3 –t kapott. Az
igénylőknek kérelmet kell benyújtani, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő csákánydoroszlói lakos
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg
- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.
A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt aki, aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, tekintet
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakásfenntartási
támogatásra jogosult.
Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter tűzifa biztosítására kerülhet sor, a rendelet szerint.
A támogatás iránti kérelmeket 2013. november 30. napjáig lehet benyújtani.
A kapott mennyiség ismeretében, valamint az igénylők száma szerint a képviselő-testület
legközelebbi ülésén fogja elbírálni azt, hogy kinek nyújt természetbeni támogatást.
Csatlakozni kívánunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A korábbi években is csatlakozott önkormányzatunk az ösztöndíjrendszerhez. Idén is csatlakoztunk
azért, hogy a felsőoktatásban tanulók támogatásban részesüljenek. A támogatást igénylők november
15-ig adhatják be kérelmüket. Az összes igénylő részére önkormányzatunk 500.000,- Ft-ot
különített el erre a támogatásra vonatkozóan.
Munkaügyi központ támogatásával csatlakoztunk a téli közmunkaprogramhoz.
A téli közmunkaprogram 2013. november 1-től kezdődően 2014. április 30-ig tart. A Munkaügyi
központ elosztotta a településeken foglalkoztatható létszámokat. Az erdészet, a vízügy és az
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önkormányzat is foglalkoztathat személyeket a községünk területén. Önkormányzatunk
létszámkerete a következőként alakult: November 1-től 5 fő, december 1-től 8 fő, január 1-től 1 fő,
valamint március 1-től 5 fő. A felvételre kerülő személyek dolgozni fognak a közterületeken,
illetve kötelező képzésben vesznek részt különböző szakterületeken. A képzések fajtái, illetve
helyszínei kidolgozás alatt vannak.
Temető területének rendezése, út kialakításával
A képviselő-testület döntött arról, hogy a temetőben a későbbiekben kialakítandó sírhelyek
érdekében területrendezést végeztet. A temető területének minél hatékonyabb kihasználása
érdekében a jövőben új parcellákat kívánunk kialakítani. Ezen kívül a temető kerítését is fel
kívánjuk újítani, ami részben már elkészült. Néhány díszcserje ültetését is tervezzük tavasszal. A
temető szomszédságában levő volt TSZ iroda melletti rész is tuja sorral lesz elválasztva a
szomszédos terület tulajdonosai által. A temető teljes bekerítésére, valamint a temetői utak
aszfaltozására mielőbb pályázatot kívánunk benyújtani, mivel az önerőből nem oldható meg.
Az idei évben a temetőre önkormányzatunk közel 1 millió Ft-ot költött, amiben nem szerepelnek a
temető fenntartásával kapcsolatos kiadások. Ilyenek pl. a vízköltség, szemét elszállítás, fűnyírás stb.
Csak érdekesség, hogy évi 70-80 m3 hulladék képződik a temetőben, amit el kell szállíttatni a
hulladéklerakóra, aminek a szállítási és ártalmatlanítási költségei nem kis összegbe kerülnek.
Utcanév táblák elhelyezése a község területén
Községünkben eltűntek, megrongálódtak és megrozsdásodtak az utcanév táblák. Ezek helyett új
táblákat készíttettünk, melyek tartóton lesznek elhelyezve. A táblák kihelyezése november közepére
van tervezve, mivel számos egyeztetést kell ezzel kapcsolatosan elvégezni. A táblákra és a tartókra
árajánlatokat kértünk és a legkedvezőbb ajánlatokat fogadtuk el. Az 57 db tála és tartójának
elkészíttetése ( + 3 tartalék) a legjobb ajánlatok alapján is közel 700.000,- Ft-ba kerül
önkormányzatunknak. A tartókat Fálmann István vállalkozása készítette, amik véleményem szerint
nagyon jó minőségűek. Reméljük, nem fogják megrongálni és kidönteni ezeket!
Civil Szervezet Egyesületnek támogatás nyújtása
Az egyesület pályázatot nyújtott be a régi kisiskola belső felújítására, közösségi tér kialakítására,
melyhez még korábban a képviselő-testület hozzájárult. A pályázat elkészítésekor abban nem
szerepelt a pályázat írással és a műszaki ellenőrrel kötendő megállapodás alapján azok
finanszírozása. A pályázaton nyert összeg felhasználása érdekében az egyesület kérte, hogy a két
tétel megfizetéséhez az önkormányzat járuljon hozzá, melynek összege 305 ezer Ft. A képviselőtestület a kérés szerint az összeget átutalta az egyesület számlájára. A munkák csak a belső
felújításra vonatkoznak a pályázati felhívás értelmében, de mivel az épület külső része is felújításra
szorul, ezért további pályázat benyújtására lesz szükség.
Vegyes kar támogatása
A csákánydoroszlói vegyes kar idén ünnepli fennállásának 5 éves évfordulóját. Az ünnepségre és
egyéb dologi kiadásokra kértek támogatást az önkormányzattól. A képviselő-testület a kérést
támogatta és 50 ezer Ft támogatásban részesítette a vegyes kart. Ezúton gratulálunk kitartó
munkájukhoz és további sok sikeres fellépést kívánunk.
Szilárd hulladékszállítással kapcsolatos dolgainkról a jövőben
Ez egy országosan nagy problémaként jelentkező megoldandó feladat. Már korábban írtuk, hogy a
törvény erejénél fogva fel kell mondani az érvényben levő megállapodásokat a hulladékszállításra
vonatkozóan. A jövőben ilyen tevékenységet csak nonprofit szervezetek végezhetnek. 2014-től ezen
közszolgáltatási tevékenység díja hatósági áras lesz. Az, hogy ilyen tevékenységet ki folytathat, az
számunkra még ismeretlen. Mivel állandóan jelentéseket kérnek tőlünk a hatóságok, hogy
felmondtuk-e a szerződést, ezért ezt mielőbb meg kell – meg kellett volna - tennünk. Igaz eddig
2

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2013. NOVEMBER HÓNAP

húztuk-halasztottuk ezt. Képviselő-testületünk pályázatot írt ki szolgáltató kiválasztására, de nem
tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e ajánlattevő. Sikeres szerződéskötés esetén akarjuk csak a jelenlegi
szolgáltatóval a szerződés felbontását. Bízunk abban, hogy a jövő évtől is folyamatos lesz a szilárd
hulladék elszállítása községünkből.
Csaba József ÁMK 2007-2010 közötti finanszírozásával kapcsolatos per állása
Többször említettük, hogy a 2007-2010 közötti időszakban az iskola működési költségeihez nem,
vagy csak kisebb mértékben járultak hozzá azok az önkormányzatok, ahonnan gyermekek jártak az
iskolába. Az iskola működésének fedezetét a kintlévőségek ellenére Csákánydoroszló község
önkormányzata állta. Kintlévőségeinkre vonatkozóan az érintett települések polgármestereivel
egyeztetéseket kezdeményeztünk 2011-ben, melyek nem vezettek eredményre. Képviselőtestületünk ezek után, még 2011-ben bírósághoz fordult követeléseink behajtása érdekében. A
bírósági tárgyalások közben a Törvényszék igazságügyi szakértő véleményét is kikérte az
összegekre vonatkozóan. Megegyezés született idén nyáron a következő településekkel:
Felsőmarác, Rábagyarmat, és Rárót esetében. A bíróság a megállapodásokat jóváhagyta és ezzel
kapcsolatosan 2013. október 22-én meghozta a végzést. A további településekkel kapcsolatosan –
Gasztony, Rönök, Vasszentmihály – tovább folytatódik a per.
Mikrobusz vásárlás?
Pályázati lehetőség lesz egyesületek, önkormányzatok részére személyautó, terepjáró, vagy
mikrobusz vásárlására, ahol a támogatás mértéke 100%. A képviselő-testület elképzelése szerint
önkormányzatunk pályázatot nyújt be – ha megfelelünk a feltételeknek - egy mikrobusz
vásárlására, melyet önkormányzati feladatok lebonyolításához használna, valamint lehetőséget
biztosítana a helyi egyesületeknek a programjaikhoz kapcsolódó utazásokhoz. A pályázat keretében
országosan nagy mennyiségű jármű kerül a nyertesek részére kiosztásra. Magánvéleményem az,
hogy talán egyszer megérjük, hogy nagyon fontos és elengedhetetlen fejlesztésekre is kerül pénz az
EU-tól és az államtól. Például 10-15 mikrobusz árából már egy kiváló tornatermet is lehetne építeni.
Horváth István
polgármester
CSABA JÓZSEF ÁMK ÉS ISKOLA HÍREI, PROGRAMJAI

Alsós tökfesztivál
Az ősz beköszöntével eljön az ideje a töknek is, amelyből találni többfélét, több nagyságban és
formában . Sok ember foglalkozik a tök termesztésével, helyben pedig finom terméket előállító
olajütő is működik.
Innen jött az ötlet, hogy október 11-én első alkalommal rendezzünk az alsó tagozatos gyerekeknek
Tökfesztivált, jótékonysági vásárral egybekötve. Igaz, hogy az időjárás nem volt kegyes hozzánk,
de ennek ellenére sokan voltak rá kíváncsiak.
Különféle tökökkel, gyerekek készítette díszekkel dekoráltuk az udvart. ½ 2-kor a 4. osztályosok
indították a programot, „ A rátóti csikótojás” c. mesét adták elő, amit az eső félbeszakított. Már
csurom vizesen kénytelenek voltunk az iskola épületébe menekülni.
A folyosón a szülők árulták az általuk sütött finomabbnál – finomabb süteményeket.
Az egyik osztály átalakult vásári piactérré. Használt ruhából, cipőből, különböző használati – és
dísztárgyakból, játékokból sem volt hiány. Az áruk többsége hamarosan új gazdára talált.
A többi osztályban töklámpás faragás volt, szebbnél – szebb tökmagképek készültek, (amelyek
most folyosóink díszei) illetve tökös ügyességi játékok (tökteke, tökgurítás, dobás, tökmag
pöckölés ) A napot töklámpás felvonulással zártuk a Vasút utcában.
Egy „tök jó” délutánt töltöttünk együtt, ahol „tök jól” éreztük magunkat.
Szeretnénk megköszönni a szabadidejüket önként és örömmel feláldozó szülők munkáját, aktív
részvételét és adományait. Nagy örömünkre szolgált, hogy a falu lakói közül is többen
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megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és támogatták céljainkat. A számunkra anyagilag is
sikeresen zárult vásár bevételét az alsós iskola folyosóinak falburkolatára fordítjuk.
Terveink szerint a következő években hagyományt szeretnénk teremteni belőle.
Horváthné Tánczos Szilvia
Alsós munkaközösség vezető
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI PROGRAMJAI

Varga Rita művelődési ház vezető
Bálint Sándor

Civil Szervezet

Valamikor régen, egy, a faluját és természetet szerető kis csapat, virágágyást ültetett településünk
közepére.
Talán sokan emlékeznek még a szépen egymás mellé ültetett árvácskákra, melynek formája a
„Csákánydoroszló” szót adta ki. Egy ideig gondozták, aztán mivel a Civil Szervezet céljai közt is
szerepelt a faluszépítés, ezért mi vettük át a feladatot. 2006-óta évente kétszer virágosítottunk. Az
Önkormányzat támogatásával, és a rönkhúzáson, szüreti felvonuláson összekalapozott pénzből
sikerült minden évben a virágokat megvásárolnunk. Volt olyan év, hogy szépen virítottak a virágok,
de olyan is előfordult, hogy a gyomoknak jobban kedvezett az időjárás, mint a beültetett
egynyáriaknak.
Azóta sok év eltelt és itt van az ideje, hogy átadjuk a stafétabotot.
Talán lesz egy fiatalokból álló lelkes kis csapat, vagy egy iskolai szakkör, vagy 3-4 kisgyermekes
család, akinek fontos, hogy a település, ahol élünk és a gyermekek felnőnek, egy kicsit szebb
legyen. Ha nem vállalkozik senki a feladatra, az Önkormányzat veszi ismét gondozásába a területet,
és reméljük, hogy szűkre szabott lehetőségeik ellenére megtartják a virágágyást és továbbra is
gondozni fogják.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden tagunknak és segítőnknek, hogy éveken át, ha csak ezzel
az aprósággal is, de hozzájárult ahhoz, hogy élhetőbb legyen a mi kis falunk.
Csákánydoroszlói Civil Szervezet
Közhasznú Egyesület
Bálint László

Kormorán Egyesület

Dériné Tóth Andrea

VÉDŐNŐ

Cukorbetegség fiatal és idős korban
2013-ban a cukorbetegségre fokozott figyelemmel van a világ népegészségügye. Mondhatjuk,
hogy a világban mindenhol emelkedik a betegek száma. Országszerte sok rendezvényt tartottak
ezzel kapcsolatban. Szombathelyen volt szerencsém részt venni egy ezzel a témával foglalkozó
továbbképzésen. 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
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90%-a ebbe a típusba tartozik. Kezelése gyógyszerrel, diétával kezelhető, ám 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. A továbbképzésen szó esett a
korunk népbetegségéről, az 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.
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
SPORTEGYESÜLET-TEKE

Musits József

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
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Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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 )

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

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
Csákánydoroszlóban a Vasut u. 43. szám alatt 2 szobás központi fűtéses családi ház eladó.
Érdeklődni a következő telefonon: 06-20-452-5500
Bontott cserépkályha 3x2,5x7 db-os eladó. Érdeklődni lehet a 03-30--682-29-36 –os telefonon.
Lovászok kérésére lópatkók széles választékban kaphatók a Kertészek Boltjában.

Tel: (94) 442-025

Adventre koszorúalapok, szalagok és egyéb kellékek már kaphatók a Kertészek Boltjában. Tel: (94) 442-025

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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