ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Csaba József Általános Iskola felújítása alatt kérjük a lakosság türelmét!
Csákánydoroszló
Község
Önkormányzata
munkaterület
átadás
céljából
bejárást
kezdeményezett 2017. július 17-én a Csaba
József Általános Iskolában és udvarán. Az
átadáson megjelentek a megrendelő részéről
Csákánydoroszló Önkormányzat Horváth István
polgármester úr és Hornyák István műszaki
ügyintéző, a kivitelező részéről Vasi Energetikai
Fővállalkozó Iroda Kft. építésvezetője és
művezetője, az Építési Műszaki Ellenőri
Szervezet megbízottjaként pedig a Westber
Mérnöki Iroda Kft. műszaki ellenőre vett részt.
A bejárás célja az volt, hogy a munkaterület
hivatalosan
és
akadályozó
tényezőktől
mentesen a kivitelező részére átadásra kerüljön. A kivitelezési tevékenységet
2017. augusztus 1-én megkezdhetik.

Részben ingyenesen beköthetők a közművek!
Kérjük a lakosságot, akiket érintenek ezek a bekötések, bátran tájékozódjanak a szolgáltatóknál,
mert bővebb felvilágosítást tudnak adni. Tévhit, hogy 2017. július 1-től ingyenes lett a közművek
bekötése. Mindössze egyes részfeladatok váltak térítésmentessé a közmű csatlakozási eljárásban.
Vannak olyan költségek, amiért nem kell fizetni a víz, a szennyvíz, a villany és a gáz bekötése
esetén. E könnyítésnek köszönhetően a családok 3 és 25 ezer forint közti összeget takaríthatnak
meg.
Gázbekötés esetén mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól
a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az
esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
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Az áram bekötése esetén mentes a csatlakozási díj és minden más, az elosztónak fizetendő díj alól
a legfeljebb 32 A névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ha ebben az
esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében
•
kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként
legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként szabadvezeték (beleértve a szigetelt
szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter, földkábel esetén legfeljebb 50 méter
hosszúságú közcélú vezeték,
•
középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új
közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási
pontonként szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter, földkábel esetén legfeljebb 250 méter
hosszúságú közcélú vezeték, valamint a szükséges új nagy/középfeszültségű és
közép/középfeszültségű transzformátorállomás létesítése díjmentes.
Víz bekötése esetén mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának
díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá
rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a
nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm
átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
Forrás:https://jogvadasz.com/tag/ingyenes-bekotes-kozmu/

Tájékoztatás a helyi adókról:
A lakosság körében többen érdeklődnek, hogy ha valaki házat, telket illetve autót vásárol azt
milyen formában kell bejelenteni kinek és mikor kell fizetni. Az önkormányzat képviselő-testülete
az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet
vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el. Csákánydoroszló Község illetékességi területén
a gépjárműadó, a
magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók helyi iparűzési adóját kell fizetni.
Magánszemélyek kommunális adóját és a vállalkozók helyi iparűzési adóját bevallás alapján kell a
Körmendi Közös Önkormányzat Csákánydoroszlói kirendeltségénél bejelenteni, változás esetén is.
(Csákánydoroszló, Fő u.39. Balogh Tünde adóügyi ügyintézőnél tel:94/542-002)
Gépjárműadót a törvény megalkotói a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok
bevételeinek gyarapítását, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges
források bővítését tartották szem előtt. A gépjárműadó megfizetése kötelező minden
rendszámmal ellátott gépjármű, és pótkocsi üzembentartójának. Ez alól kivétel a mezőgazdasági
vontató, a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, valamint
a munkagép. A gépjárműadó egy évre fizetendő. Minden évben annak az üzembentartónak, illetve
üzembentartó hiányában tulajdonosnak kell fizetnie, aki az év első napján a hatósági
járműnyilvántartásban szerepel. Amennyiben a nyilvántartás szerint több üzembentartó, vagy
tulajdonos van, akkor az adót annak kell megfizetnie, akinek a nevére a forgalmi engedélyt
kiállították. Az év közben újra forgalomba helyezett gépjármű után az fizeti az adót, aki a
forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként
szerepel. Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az fizeti a gépjárműadót, akinek
a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. A gépjárműadó nem bejelentés köteles a
települési önkormányzatnál, mert ezt már az okmányirodában regisztrálják, ami alapján a lakcím
szerinti települési önkormányzat határozattal előírja a fizetendő adó összegét.
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Magánszemélyek kommunális adója vonatkozik az önkormányzat illetékességi területén lévő
építmények közül a magánszemély tulajdonában lévő lakás, telek és a nem magánszemély
tulajdonába álló lakás, bérleti jogára. Adóalany az a magánszemély, aki az naptári év első napján a
lakás tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányaiban számít adóalanynak.
Tulajdonosváltás esetén mindkét félnek bevallási kötelezettsége van, öröklés esetén az örökös
köteles a bevallás megtételére. Az a magánszemély, aki az előző év végéig a 65. életévét
betöltötte és egyedül él a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is
lakóhelyéül szolgáló lakása után 50 % kedvezmény illeti meg. A bejelentési kötelezettség ebben az
esetben is él. Ebben a kedvezményben részesül az magánszemély is, aki a saját háztartásában négy
vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, és ezt az önkormányzat jegyzője előtt
megfelelően igazolja.
Helyi iparűzési adó megfizetésére kötelezett az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi
területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet folytat. Állandó jellegű
iparűzési tevékenységet végez az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén
székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenységről akkor
beszélünk, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem
rendelkező vállalkozó
- építőipari tevékenységet folytat, tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja,
de nem éri el a 181 napot,
- bármely - az előző pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Csákánydoroszló Község Önkormányzata ezúton kiírja a
„Helyi kiválóságokért ösztöndíj” pályázatot
Felsőoktatási hallgatók számára
A pályázatra azok a Csákánydoroszló Község illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkező felsőfokú
(egyetemi, főiskolai), nappali tagozatos, első diploma megszerzésére irányulóan tanulmányokat folytató
magánszemély jelentkezhetnek, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázaton való részvétel feltétele az erre a célra rendszeresített pályázati űrlap valós adatokkal való
kitöltése. A pályázati űrlap 2017. augusztus 31-től beszerezhető a Körmendi Közös Önkormányzati
Hivatal
Csákánydoroszlói
Kirendeltségén,
(Csákánydoroszló
Fő
u.
39.
),
vagy
http://www.csakanydoroszlo.hu honlapról letölthető. A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati űrlap
tartalmazza. A pályázatok leadási, illetve postára adási határideje: 2017. szeptember 30.

A Csákánydoroszlói Község Önkormányzata dolgozói és elérhetőségeik:
Tóth Nóra
Kovács Zoltánné (Ildi):
Kovács Júlia
Kardos Melinda
Balogh Tünde

önkormányzati ügyintéző
(06/94) 542-002
igazgatási, szociális ügyintéző (06/94) 542-002
igazgatási ügyintéző
(06/94) 542-002
pénzügyi ügyintéző
(06/94) 542-002
adóügyi ügyintéző
(06/94) 542-002
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Körmendi Járási Hivatal ügysegédje, Lászlóné Borbély Judit, aki minden héten
csütörtökön 13,30-16,00-ig várja az ügyfeleket.
Falugazdászunk, Schulcz Imre minden hétfőn 8-12-ig tart ügyfélfogadást,
elérhetősége: 0630/4379633, 0670/3726909 (2017.augusztus 20-ig szabadságon van)
Szelektív zsákos hulladékgyűjtési napok:
2017. augusztus 15. szeptember 12. (keddi napok)
ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 JÚLIUS:
Születés: Horváth Milán és Könyves Ildikó lánya Regina
Házasságkötés:
Takács Anikó és Soós András
Hertel Krisztina és Hauk Krisztián
Dudás Veronika Katalin és Bálint Roland
Elhunytak: Pelyva Attila, Csáki Ildikó, Bodgál Péter (szoc.otthon)

Allergia

Figyelem:

Indul a parlagfű
szezon!!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, a parlagfű
irtási kötelezettségére.
A módosított növényvédelmi törvény
értelmében a földtulajdonos, földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon
a parlagfű
virágbimbó
kialakulását megakadályozni. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, a
virágpor szóródásának tömege július végén és augusztus hónapban történik. A védekezés
legegyszerűbb módja a kaszálás és a vegyszeres gyomirtás. A védekezés ellenőrzését a
Földhivatalok mezőgazdászai végzik, akik elrendelik a közérdekű védekezést. Ezek teljes
költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. Emellett növényvédelmi
bírságot szabnak ki, aminek mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függ.
A törvény hatálya kiterjed az ország összes területére és az összes ingatlantulajdonosra.
Kormorán kenu egyesület
A Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület 2017. augusztusában tervezett programjai az
alábbiak: augusztus 6. Kormorán-nap
Tervezetten Szentgotthárd-Csákánydoroszló távon eveznénk, Rábagyarmaton történő
csatlakozási lehetőséggel.
Hagyományainknak megfelelően egy tál meleg étellel és délutáni változatos
tevékenységekkel színesítenénk a napot.
Minden kedves tagtársunkat és vendégeiket szeretettel várjuk programunkon; részletes
információk Bálint László egyesületi elnöknél.
augusztus 19. hajófelvonulás Körmenden – mindenkit szeretettel várunk :)
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augusztus 27. hó végi evezés – minden érdeklődőt várunk szeretettel nyílt evezésünkön
Sok szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken; a fentiektől eltérő időpontban történő
evezési lehetőségről egyeztetés Bálint Lászlóval illetve a kormorankenu@gmail.com e-mail
lehetséges.
Bálint László elnök
Kockásliliom családi bölcsőde hírei
Családi bölcsőde információk
2017. július közepétől megújult a Kockás Liliom Családi Bölcsőde!
Új
kolléganőink
Tóth
Tímea
diplomás
kisgyermekgondozó
és
Sárvári
Andrea
csákánydoroszlói anyuka az eddig rendelkezésükre
álló idő alatt a bölcsi helyiségeit saját
elképzeléseik szerint alakították és gazdagították a
gyerekeket figyelmükkel, szeretetükkel és egy
élménydús
kirándulással
a
szombathelyi
Kalandvárosba.
Új munkatársaink 2017. szeptemberétől tervezett
újításairól és nyílt nap megtartásáról a következő havi
hírlevélben adunk bővebb információt.
Kapcsolattartási információnk változatlanok:
 Bakóné dr. Cz. Viktória – 06-70/459-0508; csdcsana@gmail.com;
 Takács Andrea ügyvezető 06-30/630-5580,
takacs.andrea@kapocs.eu.
Takács Andrea
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.

________________________________________________________
Pizza-Honfoglaló-Delfin
3 nagyszerű héten, 3 nagyszerűen sikerült napközis táboron vagyunk túl. Immár nyolcadik éve
rendezünk a nyári szünet első heteiben napközis táborokat. Idén sem volt ez másként.
Az első hét a jó kajákról szólt, ezért is volt a tábor neve, Pizza. Jobbnál jobb ételeket kóstolhattunk.
Köszönet Tóth Rékának a malomért és a helyben őrölt magvakból készített finomságokért.
Ettünk pizzákat, langallót, lángost, palacsintát. Itt jegyzem meg, hogy Jekkel Szebasztián, 16 éves fiatal
ember, a csákánydoroszlói Palacsintás király. Szebi ugyanis 20, azaz húsz darab palacsintát evett meg
uzsonnára.
A második héten több környékbeli várost, helyet ismertünk meg. Kirándultunk Szombathelyre,
Szentgotthárdra /köszönjük Gueth Lászlónak a múzeumlátogatást/ és voltunk a Balatonnál, várost
néztünk Keszthelyen és fürödtünk Balatonberényben. Köszönjük a Csákánydoroszlói
Önkormányzatnak, a Kemestaródfai Önkormányzatnak-Takó Gábor Polgármester Úrnak és Németh
Beátának a segítségét, valamint a Csákánydoroszlói KSE segítségét! Ezen a héten és a következőn is
többször voltunk a Crossz pályán, ahol Vincze Gergő többszörös magyar bajnok BMX versenyző
érdekes előadását és látványos bemutatóját is megtapsoltuk. Köszönet neki, valamint Gueth Ricsinek
és Korándi Zsoltnak a segítségért!
A harmadik héten a budapesti vizes világbajnokság volt a központban és a teke. Már szinte
hagyomány, hogy az egyik nyári napközis táborban az egyre jobb csákányi teke egyesület utánpótlását
segítendő, egyfajta edzőtábor zajlik fiúk-lányok, kicsik-nagyok részvételével. Köszönjük Musits József
és Sütő Zsolt segítségét, támogatását!
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Köszönet jár még Bálint Lászlónak a dinnyéért- rendkivül népszerű és nagyon finom volt. A Dugmanits
és a Jung családnak a medencéért, a pancsolási lehetőségért -pompás volt a víz. A Kati Bisztróban
ebédeltünk-köszönet Jutkának és a személyzetnek az ételekért- ízletes volt minden ebéd. Csóborné
Molnár Katának a felajánlott sárgabarackért-pálinkának is jó lett volna, de a gyerekek nagyon jóízűen
elmajszolták az összeset. Sipos Győzőnek a bálákért- nagyon szerettek a gyerekek mászkálni és ugrálni
rajtuk.
És köszönet mindenkinek, aki még bármilyen formában hozzájárult a táborok sikeréhez!
Még néhány fontos gondolat. A 3 hét alatt egyetlen egy magatartási probléma sem volt! Kiválóan
működött a kicsik-nagyok kapcsolata. A nagyok vigyáztak a kicsikre, a kicsik szót fogadtak a
nagyoknak. Örülök, hogy eljöttek a nagylányok és a nagyfiúk is! Őket is, és mindeki mást szeretettel
várunk jövőre is!
Farkas Béla

PROGRAMAJÁNLÓ
FELHÍVÁS
A Körmendi utcai játszótéren idén is megrendezzük az
UTCÁK KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁGÁT AUGUSZTUS 20-áN.
A szervezők azt kérik, hogy a bajnokságon résztvevő csapatok nevezésüket augusztus 19-ig
Boldizsár László (Körmendi u. 17/A) vagy Kozó József (Körmendi u. 37.) részére adják le.
Nevezési díj: csapatonként 3000,- Ft, mely magában foglal egy tál ételt és egy italt.
A csapatok 4+1 fő létszámúak, és a mérkőzések játékvezető nélkül kerülnek lebonyolításra.
A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kisebb utcák – melyek egymásba
csatlakoznak – egy csapatként indulhassanak, amennyiben az utca nem tud csapatot
kiállítani. A futballcipő fém-stoplis, éles nem lehet.
Nevezési díj befizetése sorsoláskor a helyszínen.
A sorsolás időpontja: augusztus 20-án 8:00. A mérkőzések kezdete: 8:30 óra.
Délután 15 órától a GYEREKEKNEK ügyességi játékok, vetélkedők lesznek.
A programra a legkisebb felajánlást is köszönettel elfogadjuk! ☺
A szervezők nevében:
Boldizsár László
XV.Vasvári RétesFesztivál
Vasvár, 08.05-én Nagy Gáspár Kulturális Központ- rendezvénytér
XXV. ADIDAS STREETBALL CHALLENGE
Körmenden, 08. 12-én a Szabadság téren
Hétrétország 2017
Őriszentpéter, a szerek és porták köztiválja 08.12 – 08.20.
Körmendi Napok 2017
Körmend, Szabadság tér 08.13 – 08.20.
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XVIII. Savaria Történelmi Karnevál
Szombathely, belváros 08.24 – 08.27.
XXXI. Sitkei Rockfesztivál
Sitke, 08.26

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.
„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.

További részletek:
ZSANETT

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.
06 30 240 83 07 Szeretettel várom meglévő és új vendégeim! CSÁSZÁR

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, 94/200481,
ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16
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ÜGYVÉDI IRODA Körmend Dr. Sütő Zoltán ügyvéd
Iroda: Körmend, Szabadság tér 12. Okiratszerkesztés, Ingatlan adás-vétel,
Polgári és büntető peres ügyek, Cégalapítás, Fizetési meghagyások. Ügyfélfogadás:
telefonos egyeztetés szerint Elérhetőségek: Mobil: 30/9975533, Telefon: 94/394078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
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 Üzletvezető
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 a Telek utcában Edina
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.
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.

Megnyílt a Kis Kertészbolt! Kapható: fűnyíródamil, 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
Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat hogy üzletünk az alábbi időpontokban zárva tart:
aug. 12. szombat és aug. 27-től szeptember 3-ig.
Pécselyen, a Balatonfelvidék gyöngyszemeként ismert Balatonfüredtől, 10 km-re, az
Örvényesen lévő szabad strandtól 7,5 km-re lévő ingatlanunkba kedvező áron várjuk
barátainkat, ismerőseinket július-augusztus hónapban.
További információ: Bakóné Vikica, 06-70/4590508
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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