ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szociális tűzifa igénylés
A Belügyminisztérium döntött az önkormányzat által beadott szociális tüzifa igényléséről. A
támogatás mértéke ebben az évben 66 erdei köbméter, ami 15 erdei köbméterrel több a tavalyihoz
képest. Ez a mennyiség az igénylők számától és rászorultságától függően személyenként 1-2
erdei köbméter lehet. Az igények benyújtásának határideje: november 10. A kérelmezők
támogatásáról és a támogatás mértékéről a képviselő-testület fog dönteni még a novemberben
tartandó testületi ülésen. Azok a személyek, akik támogatásban részesülnek, erről határozatot
kapnak és értesítést a fa kiszállításának várható időpontjáról, ami december elején várható.. A
minisztérium által adott támogatáshoz önkormányzatunk önerőt vállalt és vállalta a kiszállítás
költségét is. Az előző évekhez hasonlóan a támogatott személynek sem a fáért, sem a fuvarért
fizetni nem kell. A fa átvételét a kérelmező aláírásával kell igazolni.

A tornaterem előkészületeihez szükséges rendezési terv módosítása
Amikor a Magyar Kormány arról döntött, hogy a Csákánydoroszlóban forrást biztosít a tornaterem
építésére, akkor elkezdődött egy engedélyeztetési folyamat és önkormányzatunk kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a területet. A kormány az „A” típusú tornaterem terveit valósítja
meg a községünkben, ami egy 18x30 m belterületű, 7,2 m szabad belmagasságú tornacsarnokot
és hozzá tartozó földszintes kiszolgáló épületrészt foglalja magába. A gond csak annyi volt, hogy
a több szintes iskolát is magába foglaló településközponti vegyes építési övezetben megengedett
legnagyobb építménymagasság mindössze 4,5 méter, így nem harmonizál a hatályos építési
szabályzatunkkal. A szabályzat (más néven: rendezési terv) módosítására irányuló eljárást az
Együttműködési Megállapodás aláírása után azonnal megkezdte Horváth István Polgármesterünk.
Lakossági fórumot hívott össze, majd a szakhatóságok véleményezését kérte, ami alapján az
Állami Főépítész engedélyezte, a képviselő- testületünk pedig elfogadta a rendeletünk
módosítását. November elején megkezdődhet az építési tervek engedélyeztetése, ami már a
Kormány által kijelölt szervek feladata lesz.
Többen kérdezték, személyesen vagy telefonon, hogy hogyan áll a „nagy rendezési
tervünk?”
Valóban el van húzódva, mivel lassan 2 éve készül. Erre az időre már szerettem volna, ha
jogerősen készen van, de ennek több akadálya volt.
A még jelenleg érvényben levő rendezési tervünket kellett 4 alkalommal módosítani az elmúlt
másfél évben különféle okok miatt. Egy módosítás általában legalább 3 hónapot vesz igénybe.
Első alkalommal az M8 autópálya miatt kellett a tervünket ehhez igazítani.
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A következő módosítás oka az Őrségi Nemzeti Park beruházásának volt az indoka, mivel a
tervben nem szerepelt ilyen jellegű építkezés. Ez a Rába hídnál levő csónakkikötővel és
információs központtal kapcsolatos.
A 3. módosítás indoka a Körmendi utca telekkialakításainak korábbi korlátozása, ami a
telekszélességekre vonatkozott. Itt több telektulajdonos és az önkormányzat is érintett volt.
A negyedik módosítás a tornaterem építésével kapcsolatos, mivel addig nem lehet a terveket
engedélyezési eljárásra küldeni, ameddig a terület építménymagassága nincs korrigálva a
tervezett tornateremhez. Ez a szakasz is lezárult. Az anyagot megküldtük az engedélyeztetést
bonyolítókhoz.
Jelenleg már csak egy akadálya van a terv véglegesítésének, mely a Települési Arculati Kézikönyv
elkészülte.
A kormány kötelezővé tette minden településnek az ilyen kézikönyv elkészítését és szűkös
határidőt kaptunk. A kézikönyvnek meg kell előzni a „nagy rendezési terv” véglegesítését.
A nevezett könyv várhatóan november végén, december elején teljesen elkészül, és ezután
hamarosan befejezzük a nagy tervet. Remélem több akadályozó tényező nem lesz és a jogerős
tervünk tavaszra kész lesz.

FIGYELEM! SZELEKTÍV (SÁRGA ZSÁKOS) HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPOK:
NOVEMBER 7.

DECEMBER 5.

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 OKTÓBER
Születés:
Házasságkötés:
Elhunytak:

Raffael Erzsébet (szoc.otthon)

Sikeres vásár a Művelődési Ház udvarán
Szép őszi napsütésben
tartott
bolhapiacot
önkormányzatunk a Művelődési Ház udvarán. A cél
az volt , hogy megszabaduljunk a régi vagy éppen
nem használt, feleslegessé vált dolgainktól,ami jól
jöhet másnak, viszont a mi garázsunkban vagy
szekrényünkben
sem foglalja a helyet.
Szép
számmal jelentkeztek az eladni vágyók , így a jó
időnek köszönhetően azoknak is tudtunk asztalt
biztosítani, akik nem jelezték előre
árusítási
szándékukat.
Jó hangulatú, kellemes délelőttön
leginkább kinőtt, de jó állapotú gyerekruhákat
értékesítettek, de megtalálható volt a játékoktól , a
disztárgyaktól, a szenesláda tartóig sokféle
használati
és ajándéktárgy.
A vásárt 2017.
december 09-én
folytatjuk, ahol jó lenne, ha
bővítenék portékáikat az árusok, a karácsonnyi
ünneppel összeköthető tárgyakat, díszeket is
hoznának.
Szeretnénk mindezt kiegészíteni forralt borral, teával
és harapnivalóval. MIndenkit sok szeretettel várunk!
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Karácsonyi Zsibvásár
2017. December 9. szombat 8:00-11:00 hközött
Alkudj, keress, költs!
Helyszín: Csákánydoroszló, Vasút u.4.
Művelődési ház udvara
(rossz idő esetén a Művelődési házban)
KARÁCSONYI DÍSZEKET IS VÁRUNK!
Jelentkezni: Polgármesteri Hivatalban vagy
94/542-002 telefonszámon lehet!
Az árusoknak 15 asztalt tudunk biztosítani árusonként egyet-, jelentkezési sorrendben.

Iskola Szülői Munkaközösségének bálja: 2017. november 18.

Művelődési ház programja

A mővelıdési ház programjai

novemberben:

NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA – İSZUTÓ – ENYÉSZET 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 vagy csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
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 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 16.30-tól 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 Zumba: jelenleg szünetel
 kötélugrók: kedden délután 17 órától edzenek a mővelıdési házban. A foglalkozást
Gombos Boglárka vezeti.
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt 8.30-tól 13.30-ig a
mővelıdési ház kistermében.
Egyéb programok, rendezvények novemberben:
7-én bérletes színház Zalaegerszegen. A Család ellen nincs orvosság címő bohózatot nézzük
meg. Indulás 17.20-kor a benzinkúttól, felszállások a szokásos helyeken.
9-én bérletes színház Szombathelyen. A Vılegény címő komédiát nézzük meg.
9-én lakossági fórum a közösségi házban 16 órakor.
11-én ünnepeljük az Idısek Napját. A rendezvény 14 órakor kezdıdik a közösségi házban.
17-én A szociális munkások napja alkalmából lesz rendezvény a közösségi házban. A program
15 órakor kezdıdik, belépés meghívóval.
18-án tarja az iskolai szülıi munkaközösség bálját a mővelıdési házban.
21-én délelıtt Ringató – foglalkozás a legkisebbeknek és szüleiknek a mővelıdési házban.
24-én civiles közgyőlés a mővelıdési házban 18 órától.
25-én Pálinka est a közösségi házban. A programra elızetes bejelentkezés szükséges.

Kormorán kenu egyesület
Kormorán Év
Egyesületünk a 2017-es évben több területen is komoly eredményeket ért el, melyet szeretnénk
így az év lezárásához közeledve Csákánydoroszló lakosságával megosztani.
Az evezős szezont április 8-án nyitottuk meg társadalmi munkával leendő bázisunk területén.
Április 28-29-én a korábbi évek hagyományainak megfelelően részt vettünk a Rába takarításban.
A Nemzeti Park munkatársaival együttműködve a Rábagyarmat-Csákánydoroszló Rába szakaszon
egy kisteherautónyi szemetet szedtek össze tagjaink.
Május 1-jén szintén hagyománnyá vált Jennesdorf-Szentgotthárd túrán vettünk részt.
Május 26-án hagyományőrző jelleggel kézművesfoglalkozással tarkított falunapi/gyermeknapi
evezést tartottunk a Vadász tavon, ahol immár a legfiatalabb korosztály is kenuba szállt szüleivel –
várjuk őket a későbbiekben is evezőseink körében :)
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Június 10-én az Országos Túrabajnokság 3. fordulójaként megrendezett VII. Rábalapátoláson
mint társszervezők és mint versenyzők is részt vettünk. Férfi négyes kenuban csapatunk 2.
helyezést ért el.
11-én rendeztük meg saját versenyünk 3. évadján Rába Oda-Vissza elnevezésű versenyünket,
amely az evezős világban töretlenül népszerű; csapataink 3 első helyet hoztak el a versenyről.
Mindkét versenyeredmény az eddigi legjobb volt egyesületünk számára.
17-én kereskedelmi túrát szerveztünk visszatérő vendégeink számára; 24-én a Müllex cég
alkalmazottai kértek első alkalommal túravezetést egyesületünktől. Korábbi vendégeinkhez
hasonlóan elégedetten, élménytelten zárták a napot.
25-én hagyományos hó végi evezést tartottunk.
Július 2-án 4 egységgel indultak tagjaink az Országos Túrabajnokság versenyén
Szigetszentmiklóson. Vegyes négyes kenusaink 1. helyezést értek el friss túrázó
kategóriában, Škoda Tamás 25 km-es távon harmadik helyezett lett.
A nagy szél ellenére is sikeresen teljesítette a friss túrázó távot Bakó Dominik (10 éves)
kajakkal, amiért különdíjat – kategóriájában egyedüliként aranyérmet - kapott a rendezőktől.
Dominikot kenuban kísérte a Bakó család többi tagja: Vikica, Krisztián, Benedek és Levente, a
legfiatalabb résztvevőként – 5 évesen - Benedek kapott különdíjat.
Július 15-én az Alterába fesztivál keretében megrendezett Csákány-Körmend kenuversenyen 3
csapatunk indult – mindhárom kategóriában első helyezést értek el.
23-án ismét hó végi evezést tartottunk.
Augusztus 12-én tartottuk meg évek óta hagyományos Kormorán Napunkat, ahol tagjainkon kívül
nagyszámú érdeklődőt is elvittünk túrázni. Az időjárás az evezés végéig kegyes volt hozzánk; az
azt követő kedvezőtlen fordulat ellenére mind tagjaink, mind vendégeink jól érezték magukat a
parton megvalósult programok során.
19-én részt vettünk a körmendi hajófelvonuláson. Egyesületünk segítségével a Kockás Liliom
Családi Bölcsőde is tudott hajót indítani, mely maradandó élmény volt a kisgyermekek és
kisgyermekgondozók számára is.
Szeptember 9-én két egységgel vett részt egyesületünk a Rába Maratonon, vegyes hármas
kategóriában csapatunk 1. helyezést ért el.
Škoda Tamás egyesületi tagtársunk a 2017-es évben az Országos Túrabajnokság 4 fordulóján is
részt vett.
Pályázataink:
A templom falán lévő I. világháborús emléktábla felújítására nyert egyesületünk pályázatot; a
felújított emléktábla a közadakozásból felállított Országzászlóval együtt került felavatásra május
20-án a Magyar Honvédség Győri Díszszakaszának részvételével.
2017 évben sikerült pályázatot nyernünk a Rába partjára saját kikötő építésére az Őrségi
Nemzeti Park konzorciumi partnereként. A pályázat teljes költségvetése 600.000.000,-Ft.
Egyesületünk a ráeső pályázati összegből kikötőt, közösségi épületet, eszköztárolót tervez a Rába
híd Északi oldalán kiépíteni kerítéssel övezett területen, felújított úttal és kialakított
parkolóhelyekkel. A kivitelezés előreláthatólag tavasszal indul és a szeptember 15-i
sajtótájékoztatón elhangzottak alapján várhatóan a 2018-as év végére be is fejeződik.
Tervezetten a 2019-es évtől a kornak megfelelő minőségű szolgáltatásokkal várunk minden
kedves érdeklődőt, a csákányi lakosságot evezéseinken illetve pihenési céllal bázisunkon.
A pályázat kapcsán szeretnénk köszönetünket kifejezi V. Németh Zsolt államtitkár Úrnak illetve az
Őrségi Nemzeti Park vezetőségének.
Köszönjük tagjainknak tevékenységüket, a versenyeken, társadalmi munkákban illetve
rendezvényeken való aktív részvételüket!
Évzáró rendezvényünkön sok szeretettel várjuk tagjainkat tervezetten 2017. november 25-én
17 órakor az iskola étkezdéjében!
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Kockás liliom hírei

Új szolgáltatás a Kockás Liliom Családi Bölcsődében :)
2017. novemberétől kisgyermekgondozóink Baba-Mama klubban várnak sok szeretettel minden kedves
szolgáltatásunk iránt érdeklődő szülőt bölcsiskorú gyermekével!
A klubban heti rendszerességgel lehetőséget biztosítunk a gondozókkal és bölcsis életünkkel való
megismerkedésre; barátkozásra a bölcsis éveiket nálunk töltő kisgyermekekkel.
 minden csütörtökön 15:30 órától 17:30 óráig heti egy alkalommal,
 illetve délelőtt, a gondozókkal egyeztetett időpontban 9:30 órától 11:30 óráig
 a szolgáltatás díja: 500 Ft/óra
További információ: Sárvári Andrea: 06-30/2529-614 Tóth Tímea: 06-30/618-4928

CCHR tájékoztatása
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok
számára,
akiket
sérelem
ért
a
pszichiátriai
kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
"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. Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Petra Fodrászat.Szeretettel várok minden megszépülni vágyó meglévő és leendő vendégeimet.
Hajhosszabbítás, tartós hajegyenesítés, ombre, balayagefestés, alkalmi frizura, fonások. Csákánydoroszló,
Körmendi u. 15/C. Bejelentkezés: 06-70-314 4951.

MEGNYITOTTAM!!!
Szeretettel várok minden kedves vendégemet komfortos masszázsbirodalmamba.
Szolgáltatásaim: Relaxáló test masszázs, Csokoládé masszázs, Méz masszázs, Lávaköves masszázs,
Professzionális arc masszázs, Herbál masszázs, Cellulit masszázs, Testtekercselés, Aromaterápiás masszázs,
Fekvı szolárium KINESIO TAPE Folyamatos akciókkal várok minden új és törzsvendégemet.

6

CSÁKÁNYDOROSZLÓI HÍRLEVÉL

2017. NOVEMBER

Bármilyen további információér keressen bizalommal. Csákánydoroszló. Körmendi utca 35. BODA-BALLA
DÓRA 06/306534738 facebook: Dóra masszázsbirodalom
Építési telek eladó a Kossuth Lajos utcában! Új kimérésű, 751 m2, 30% beépítési lehetőséggel. Közmű az
utcában. Irányár: 1,7 millió Ft (alkuképes) Tel: 0630 575 04 73.
Csákánydoroszlóban a Telek utcában építési telek ELADÓ , kb 1200 m2, érdeklődni lehet a 06 70 586 4451
számon.

HÁZIAS JELLEGŰ SÜTEMÉNYEK ÉS TORTÁK
Megújult választékkel várjuk kedves vendégeinket a Ciklámen
Eszpresszóban. Kiegészültünk egy cukrászműhellyel és helyben
sütjük a házias jellegű süteményeket és tortákat a hét minden
napján. megrendeléseket felveszünk süteményre és tortára.
Szeretettel várjuk régi és leendő vendégeinket.
Tisztelettel: Nagy Lászlóné Vasút u. 70/B. Tel: 0630 478 63 25.

NÉZZEN a KÖRMÉRE! Nagy Mária Lidi Kézápoló és Műköröm építő
Várom Önöket, IVÁNC-on a könyvtár épületében Nyitás: szeptember 5-én (kedd)
Időpont egyeztetés: 0630 725 32 37

„A legszebb szín a világon az, amelytől szépnek érzed magad.” Szandi kézápolás és
műkörömépítés Csákánydoroszló, Felszabadulás u. 2/4.
Bejelentkezés: (70) 550 2070
Várom Önöket, kiváló minőségi alapanyagokkal, tapasztalt szaktudással, kiegészítő
szolgáltatással, rugalmas időbeosztással. Nincs várakozás, kérjen időpontot. Hívjon: 0630 / 689
85 82 Horváth S. Hajnalka női- férfifodrász, Csákánydoroszló, Szabadság u. 15. Nyitva tartás
péntek, szombat.
Ha fogyni szeretnél, vagy formálni testedet, vagy az éppen meglévő izmokat
szálkásítani, akkor itt a helyed! 10 perc FLABÉLOS kezelés, 50 perc intenzív
aerobiknak felel meg. A szolgáltatás nyár óta folyamatosan igénybe vehető. További
részletek: 06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR ZSANETT
Nyugalomra, ellazulásra, felfrissülésre vágyik? Keresse fel Masszázsszalonomat.
Ha Önnek kényelmesebb, meglátogatom otthonában. A kezelés alatt távol-keleti
léleknyugtató zene segíti az ellazulásban. Adja meg a léleknek, ami a léleké, testnek, ami
a testé! Elérhetőségem: NAGY SZANDRA 9919 Csákánydoroszló, József Attila u.
5.(Laci Húsbolt mellett) Tel.: 0630 962 49 85.
Egyedi ajándékok gyártása , tervezése, személyre szabása.
Pólók, Kulcstartók, Fényképes ajándékok, Névnapra, születésnapra, évfordulóra. Gravírozás, Nyomtatás.
Csákánydoroszló, Fő út 61. Webáruház: www.ajándékbázis.hu, telefon: 06 1 445 0235
ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 7.00- 14.30
A csákánydoroszlói Laci húsbolt kibővítette termék körét Kapható sertéshús, baromfihús,
házias jellegű húskészítmények (parasztkolbász, hurka, disznósajt, sonka, szalonna),
tejtermékek, sajtok, pékárú. Szeretettel várom régi és új vásárlóimat! Nagy László
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Ruhajavítás, nadrág felvarrás, zipzárvarrás, ezenkívül gombok, kötőfonalak, tűk,
cérnák és más kiegészítők is kaphatók. Körmend, Bástya utca 8. – a munkaruházat
mellett közvetlenül!!! Zancsics Gáborné 0620/5933493
Várok szeretettel mindenkit Csákánydoroszlóban
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

a

Telek

utcában

Edina

Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: fűnyíró damil, medenceszerek, zománc és lazúrfesték,ecset, befőzési
kellékek: befőttesüveg, celofán, gumigyűrű, szörpös üveg. Rendelhetők :elektromos gépek (Einhell), és
MTD fűnyírók. Szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitvatartás: H-Cs: 8-12,12:30-16, P:12-18, Sz:8-12 óráig. Tel.:442-208

•
•
•

HORGÁSZ SZAKÜZLET – ÁLLATELEDEL ÉS TAKARMÁNYBOLT
CSÁKÁNYDOROSZLÓ, FŐ UTCA 35. (VOLT KERTÉSZBOLT HELYÉN)
TERMÉKEINK:
HORGÁSZFELSZERELÉS: CSALIK, TIGRISMOGYORÓ, PELLET, SÁTRAK, ÁGYAK,
SZÉKEK… MINDEN, AMI A PONTYHORGÁSZATHOZ KELL!
HÁZIÁLLAT TAKARMÁNYOK: KUTYA ÉS MACSKA ELEDEL, KONZERVEK, KUTYATÁP
ALLERGIÁS KUTYÁKNAK, FELSZERELÉS (PÓRÁZ, NYAKÖRV, JÁTÉKOK... )
HASZONÁLLAT TAKARMÁNYOK: SZÓJA, SERTÉS, BAROMFI ÉS NYÚL TÁPOK,
PREMIXEK
MINŐSÉGI TERMÉKEKKEL VÁRJUK MINDEN EDDIGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓNKAT!
HORGÁSZTERMÉKEINKET MEGTALÁLJA
A WWW.CARPLINE24HUNGARY.HU
WEBOLDALUNKON IS.

PRÉMIUM GOLD SILVER ÁRON!
A megújult csákánydoroszlói AVIA kúton bevezetésre került a speciális
adalékanyagot tartalmazó Gold Diesel és Gold 95 üzemanyag! Tisztább
motor, nagyobb teljesítmény már az első tankolástól!

Zöldségboltomban november 3-án és 4-én almavásárt tartok az alábbi fajtákat kínálom:
Idared, Jonatán, Golden, Jonagored, Jonaprincc, Redchief
Egységár: 200,- Ft./kg (10 kg feletti vásárlás esetén) Rendelését megteheti személyesen vagy
telefonon 06 30 298 2822
Bálint László
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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