ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Temetői utak felújítása
Megújult a temetőnk. A Kormány 2012-ben az eladósodás elleni küzdelem miatt bejelentette, hogy
az ötezer lakosnál kisebb települések megmentése érdekében a kormány teljes mértékben
átvállalja az adósságaikat. Önkormányzatunk sikeres költségvetési gazdálkodásának
köszönhetően nem halmozott fel adósságot, így Csákánydoroszló nem szerepelt az eladósodott
önkormányzatok listáján. A kormány az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok
fejlesztésére is írt ki pályázatot, így támogatva az el nem adósodott önkormányzatokat. Ezzel a
pályázati lehetőséggel élt is Csákánydoroszló Önkormányzata és a támogatás felhasználását, ami
közel 20 millió Ft volt, a temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építésére,
felújítására próbálta kihasználni. 2015-ben Pálffy György tervező úr elkészítette a terveket, a
pályázat beadásra került, amit 2016-ban sikeresen elfogadtak. Ezzel egy időben elindult a munka
a projekt megvalósítására. Ajánlatok bekérése a műszaki ellenőri feladatok ellátására és a
kivitelezésre egyaránt. A kivitelezői feladatokat a Németh Térburkoló, Útépítő és Építőipari Kft
nyerte meg a legalacsonyabb árajánlattal és 2017. májusában elkezdődhettek a munkálatok. A
terveknek megfelelően elkészült a temetőben az utak térkövezése és aszfaltozása. A műszaki
átadás az előzetes elképzeléseknek megfelelően június 29-én megtörtént. Néhány helyen kell még
némi földet elhelyezni, ahol az esőzések miatt süllyedés következik be. Köszönjük türelmüket,
mivel a munkák során közlekedési nehézségek voltak a temetőben.
Többen kérdezték, hogy miért nem lett a templomig elvégezve a munka?
A pályázatoknál – mint ebben az esetben is – beruházás csak az önkormányzat tulajdonában levő
területen valósulhat meg. A temető egy része egyházi terület, ahol
nem lehet fejlesztést végezni. Önerőből meg lehetne valósítani a
hiányzó szakaszt, amennyiben
ehhez az egyház hozzájárul.
Kérünk a munkákra árajánlatot
és amennyiben a munkáknak
nem lesz akadálya, akkor
ősszel meg is lehet valósítani a
hiányzó kb. 20 m térkövezést
és kb. 40 m útaszfaltozást.
A képek a felújítás előtt és
azután készültek.
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Iskola felújítás
Örömmel értesültünk, hogy az iskola felújításra önkormányzatunk 115 millió Ft támogatásban
részesült. A kormány által közzétett pályázati felhívásra 2016. június 30. napján önkormányzatunk
támogatási kérelmet nyújtott be, melynek tárgya az „Energiahatékonyság és megújulóenergiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál”. Ilyen nagy összegű pályázatnak már
feltétele a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, ami lényegesen több időt és papírmunkát igényelt.
Az eljárás nyertese a Vasi Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft. (9700 Szombathely, Silvana u.1/2.)
lett a legkedvezőbb ajánlattal. A munkakezdéshez szükséges előkészületek (közbeszerzési
eljárás, szerződéskötések stb.) június végén befejeződtek és az önkormányzat kivitelezésre
alkalmas állapotban átadja a területet 2017. július 12-ig a vállalkozó részére, a szükséges
dokumentációkkal együtt. A tervezett munkák nagy részét még a nyári szünetben szeretnénk
elvégeztetni, hogy a diákok szeptemberi iskolakezdéskor viszonylag zökkenőmentesen tudjanak a
feladatukra koncentrálni.
A következő fejlesztések fognak megvalósulni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falak külső hőszigetelés min. 14 cm-es (lamda min.0,038 W/mK).
Lapos tető hőszigetelés min. 20 cm-es (lamda min.0,038 W/mK).
Ablakok cseréje műanyagból (min. U=1,1 W/m2K)
Ajtók cseréje műanyagból üvegezet (min. U=1,1 W/m2K)
Ajtók cseréje műanyagból teli (min. U=1,4 W/m2K)
Kondenzációs gázkazán 1 db 70 kW Unical Alkon 70c
Kondenzációs gázkazán 1 db 28 kW Unical Alkon 28c
Külső hőmérséklet szabályozás és szoba termosztát.
Dunaferr Lux UNI 600-as lapradiátorok Herz termosztatikus radiátor szelepekkel.
14 kW teljesítményű napelemes kiserőmű komplett.
akadálymentes bejárat
akadálymentes parkoló

Testületi ülésről:
2017. június 19-én tartott képviselő testületi ülésen a következőkről döntött a testület:
A testület elfogadta a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotását. A törvény arra ad
lehetőséget az önkormányzatok számára, hogy rendeletben szabályozzák a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát, ami nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A
helyi népszavazás ugyanis akkor érvényes, ha azon a választópolgárok több mint fele érvényesen
szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a
megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
2017. évi költségvetési rendeletünket módosítottuk, a nem tervezett kiadások illetve bevételek
változása miatt.
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csákánydoroszló, Csaba József
Általános Iskola energiatakarékos felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett
ajánlatok elbírálásánál és az eljárás nyerteseként a Vasi Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft. (9700
Szombathely, Silvana u 1/2.) ajánlattevőt nevezi meg.
NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. felmérést végzett és egy új költséghatékony megoldást
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kínál a településünkön működő közvilágítás fejlesztésére és üzemeltetésére és karbantartására. A
testületi döntést még több egyeztetésnek kell megelőzni.
Különfélék között tárgyalták az önkormányzati tulajdonú tüzifa eladását, a Helyi Építési szabályzat
módosítását a Körmendi utca üres telkeinek tekintetében.
Erdőtisztításból keletkezett fatömeg saját használaton felüli részét az önkormányzat érékesíteni
kívánja. Értékseíthető mennyiség 15 erdei m3. Ára 14000,- Ft +27% áfa. A tűzifa a művelődési ház
udvarán megtekinthető, és igénybejelentést lehet tenni a polgármesteri hivatalban. A megvételre
szánt fa vevői érkezési sorrendben lesznek előjegyezve a vásárlásra.
A nyári szünetben is igényelhetik az ingyenes étkeztetést a rászoruló gyerekek szülei. Az
önkormányzatoknak 2016. január 1-től minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. Településünkön 6 gyerek részére
veszik igénybe a szülők, akik részére a Csaba József ÁMK Óvodájának konyháján főznek a nyár
folyamán.

Tornaterem
Végre!!! A mi diákjaink is önfeledten sportolhatnak, mozoghatnak? Nem kell a szűk folyosón
megoldani a testnevelés órákat? A Magyar Közlöny 2017.június 2-ai számában megjelent, hogy
községünkben tornaterem építése lesz 100 %-osan állami beruházás keretében. A
Nemzetgazdasági Minisztérium felvette a kapcsolatot a Polgármester Úrral, akinek segítségével a
helyszínen már felmérést végeztek a minisztérium által kijelölt tervezők. Tehát a tervezés már
elkezdődött. A kormány a beruházás megvalósítása érdekében 2018. évre biztosít anyagi keretet,
amelynek felelőse a Nemzetgazdasági Miniszter lesz. A Magyar Közlöny adatai szerint
Csákánydoroszló a 9. helyen áll az „A” típusú tornaterem fejlesztésének megvalósítása miatt. Az
„A” típusú tornaterem jellemzője a 18x30 méteres pályával rendelkező tornaterem- alkalmas már
kosárlabdára, röplabdára és teremfocira is. a
A megvalósítás várhatóan fél év múlva
megkezdődik, és 2018 nyarára elkészülhet. Az építmény teljes területe 25x38 m.
Látványterv:
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Építési telkek kialakítása
Korábban már tájékoztatást kapott a lakosság arról, hogy építési telkek kialakításában
gondolkodik az Önkormányzat a Csaba József utcában. Mindezt erősen ösztönzi a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), amely segíti a fiatalokat az építési telkek vásárlásában. A
telkek kialakításra kerültek és folyamatban van a művelősből való kivonásuk. Az önkormányzat a
fákat letermeli és legalább 20 cm mélyen felmaratja a földet. Felvilágosítást az árról és a vásárlási
feltételekről Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.

Szelektív zsákos hulladékgyűjtési napok:
2017. július 18, augusztus 15. szeptember 12. (keddi napok)

ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 JÚNIUS:
Születés: Kiss Sándor és Fülöp Katalin lánya Léda
Házasságkötés: Elhunytak: Góczán Ferencné ( Fő utca )

Polgárőr Egyesület
Az Országos Polgárőr szövetség és a csákánydoroszlói Polgárőr Egyesület között létrejött
megállapodás alapján létrejött szerződés 4. pontja szerint a támogatásról sajtóhírt köteles
megjelentetni, mely szerint:
A csákánydoroszlói Polgárőr Egyesület 80.000,- Ft támogatásban részesült a Magyar
Labdarúgó Szövetség által.
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Csaba József általános iskola hírei
Év végi programok a Csaba József Általános Iskolában
A tanév végét mindig igazán az teszi érdekessé és mozgalmassá, hogy erre az időszakra esnek
a tanítás nélküli napok eseményei. Ilyenkor van mód arra, hogy diákjaink kamatoztassák azt a
sok ismeretet, tudást, amit a tanórákon magukba szívtak.
Kezdődött a sor a Madarak, fák napján – a csákányi búcsú utáni hétfőn, amikor
kikerekeztünk a Himfára, tóhoz, hogy különböző versenyfeladatokkal, játékokkal eldöntsük,
hogy az alsóban és a felsőben melyik a „legjobb” osztály. Az alsós tanulók – a Volán
jóvoltából – autóbusszal közelítették meg a helyszínt. Kiegészítő foglalkozásként mindig
kerül elő a hátizsákból egy kis szalonna vagy kolbász, amit jóízűen el lehet fogyasztani a
délelőtt folyamán.
A gyermeknapot az iskolában rendezzük általában az alsós és a felsős rivális osztályainak
focimérkőzéseivel, majd játékos és ügyességi feladatok teljesítésével kiderül, ki a
leggyorsabb, legerősebb, legügyesebb ebben az évben. Nem maradhat el a pályán az
aszfaltrajzverseny és az udvaron a közlekedési ügyességi pálya teljesítése sem, persze sok-sok
csoki kíséretében.
A gyermek-, és falunaphoz kapcsolódóan hagyományosan evezéssel töltjük a délutánt a
doroszlói tavon. A Kormorán Kenu Egyesület, a Szabadidős és Sport Egyesület és az
önkormányzat támogatásával, kiváló időjárás mellett ismerkedhettek a gyerekek az evezés
fortélyaival. Segítőinknek köszönhetően kísérő programok tették még teljesebbé a napot, mert
közben kézműves foglalkozásokkal, sőt lovaglással is tölthették idejüket a jelen lévő
érdeklődők.
A kisiskolások breitenfurti kirándulása mindig titkokat rejteget az utazók számára és nem
csak a nagy távolság miatt. Már az úton rabul ejt a nagy hegyek látványa, amit itthon nincs
módunk megcsodálni. Az őszinte, baráti fogadtatás most is szívet melengető, és a közös
foglalkozások is sokáig emlékezetesek maradnak. Itt is játszottunk barátságos mérkőzést a
tornateremben, amit remélhetőleg nemsokára itthon ugyanígy viszonozhatunk majd.
Az ebéd utáni szabadprogram a felnőtteknek volt egy kicsit nosztalgikus, ugyanis egy
gazdasági udvaron nézhettünk meg egy „maszületett borjút” a gyerekek nagy örömére, amit
szalmába ugrálás és újabb vendéglátás követett. Az útravaló csomagot mondanom sem kell,
hogy a hazaérkezéskor osztottuk ki a gyerekeknek.
A szülői munkaközösség napján az idén igen sok anyuka és apuka vett részt, közös diák és
SZM mérközéseket játszva az alsósokkal és felsősökkel egyaránt. Nem hiányzott most sem a
csúszdás légvár és a vízi focipálya sem, miközben szép karkötőket is fontak. Nagyon jól
szórakoztak gyerekek és felnőttek egyaránt, amit még a tűzoltó autó bemutatása és „birtokba
vétele is színesített. Az idő múltával jól fogyott az a rengeteg palacsinta is, amit az anyukák
készítettek diákjaink számára.
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A tanulói önkormányzati napot fakultatív módon rendeztük az alsósoknak és a felsősöknek.
A „játék mindig bejön” mottóval a kicsik a nekik megfelelő motivációs foglalkozásokat
tartották, a negyedik osztály a Balatonhoz utazott, a felsösök pedig a vadregényes várkertben
számháborúztak kedvükre többször is, mondhatom az egyik legsportszerűbb, legélvezetesebb
bújócskáját megrendezve.
A tanítás utáni vakációs tábor sem maradhat ki a programok sorából, ahol egy hétig
ismerkedhettek a táborozók az íjászkodással, agyagozással, díszek készítésével, mézeskalácsdíszítéssel, kosárfonással, a nemzeti parkos állomáshelyek rejtelmes természetismereteivel és
a végén újabb vízifoci csatáival.
Az ebédelést és a meleget a mindennapi fagyizás vagy jégkrémezés tette még élvezetesebbé.
Végezetül köszönetemet fejezem ki minden szervezetnek, szülőnek, önkéntes segítőnek,
diáknak és kollégáimnak, hogy ilyen sikeres és élményekben is gazdag tanévet zárhattunk és
még az iskolai pályázati eredményekről nem is szóltam ebben az írásban.
Kozó József
intézményvezető
Óvoda hírei
Ballagás a Csaba József ÁMK óvodájában
Óvodának három éve, vidám napok szép emléke.
Elbúcsúzom tőled, itt hagylak ma
végleg.
Június 9-én délelőtt
10 órakor köszöntek el az
óvodától nagycsoportosaink.
16 kisgyermeknek értek
véget a gondtalan óvodás
évek. Az ünnepségre nagy
izgalommal hívták szüleiket,
nagyszüleiket.
A
kisebbek
meghatódva
várták
az
udvaron a ballagó nagyokat,
akik énekelve járták körbe az óvoda termeit, majd külön-külön versekkel köszöntek el
az óvodától, óvónéniktől, dadusoktól és a barátoktól. A kicsik közös versekkel
kívántak minden jót a búcsúzó nagyoknak. A ballagó nagycsoportosok erre az
alkalomra
meglepetés műsorral készültek a vendégeknek. A zenei
tehetségműhelybe járó gyerekek táncos produkcióval, a mese műhelybe járó
gyerekek pedig „Az aranyszőrű bárány” című népmese feldolgozásával
örvendeztették meg a meghívottakat.
A szülők legnagyobb örömére szolgált, hogy gyermekeik bátran és felszabadultan
tudnak szerepelni, ami egyben jelzi, hogy készen állnak az iskola megkezdésére.
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Ezen a napon nem csak a gyerekek köszöntek el az óvodától, hanem két
kolléganőnk is. Ünnepélyes keretek között köszöntöttük őket nyugdíjba vonulásuk
alkalmából. Mindketten negyven éven keresztül nevelték szeretettel a kis
óvodásokat. Magas színvonalon végzett szakmai munkájukért a Csaba József ÁMK
Ivánci Tagóvodájából Vass Gyuláné, a csákánydoroszlói óvodából pedig dr. Jójártné
Molnár Szilvia kolléganők vehették át az emberi erőforrások minisztere által
adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Nyugdíjas éveikre az ÁMK
minden dolgozója nevében kívánunk jó erőt, egészséget és sok örömet szerető
családjuk körében.
A ballagást követő szombatra szerveztük hagyományos családi napunkat a
rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkba. Köszönetünket fejezzük ki a Csákánydoroszlói
Ovisokért Egyesületnek, hogy színvonalas programokat biztosított óvodásainknak. A
gyerekek lovagolhattak, csónakázhattak, kézműves foglalkozáson vehettek részt,
majd a tájpark dolgozói által készített gulyással vendégelték meg őket. A napot a
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes műsora zárta, melybe aktívan bekapcsolódtak
gyerekek és felnőttek egyaránt. Az óvodások nevében is szeretnénk köszönetet
mondani a Húsvétra kapott mozgásfejlesztő játékokért, amelyet a szülői közösséggel
együtt rendezett báli bevételből vásároltak.
Egyéb információ: Óvodánk július 31-től, augusztus 25-ig fenntartói engedéllyel zárva
tart. Ez idő alatt folynak a nyári nagytakarítási, felújítási munkálatok annak
érdekében, hogy tiszta és esztétikus környezet fogadja a gyerekeket az új nevelési
évben.
Minden kedves ovisunknak és szüleiknek kívánunk szép nyarat és feltöltődést!
Dr. Sütőné Joó Irén
ÁMK
igazgató
Kirándulás Erdélybe!
Tisztelt Olvasók!
Az augusztus 7-től 14-ig tartó erdélyi kirándulásunkra még van szabad hely.
Amennyiben érdekelné, kérem hívjon fel!
Sipos Éva
tel.: 30/2882-104 vagy 94/442-143

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN
7 nap/6 éjszaka
Időpont. 2017. augusztus 7-13-ig
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Gyalun 1 éjszaka panzióban, Csíkszeredán 5 éjszaka szállodában, félpanzióval.
1. nap: Indulás kora reggel. Határátkelés Ártándnál. Nagyváradon a Székesegyház,
Püspöki Palota és a Kanonok sor, Szent László tér megtekintése után folytatjuk utunkat a
Királyhágóig, ahol megállunk és a történelmi Erdély területére lépünk. Kalotaszegen a
körösfői vagy a bánffyhunyadi református templomot csodálhatjuk meg. Vacsora és
szállás Gyalun.
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2. nap Reggeli után indulunk Kolozsvárra. Itt megnézzük a gótikus Szent Mihály templomot,
a híres Mátyás szobrot, illetve Mátyás király szülőházát. A buszból látjuk még a város egyéb
nevezetességeit. Segesváron felmegyünk a Várnegyedbe, ahol megtalálható többek között
Drakula szülőháza, a Városháza, és az óratorony. Fehéregyházán Petőfire és hős társaira
emlékezünk. Székelyudvarhelyen keresztül érkezünk a szállásunkra Csíkszeredába.
3. nap: A Sóvidékre látogatunk. Szovátán jó idő esetén lehet fürödni a Medve tóban.
Parajdon lemegyünk a Sóbánya mélyébe. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékezünk a
legnagyobb székely íróra. Korondon kedvére vásárolhat mindenki a bőséges kínálatban .
4.nap:
Erdély fővárosába Brassóba kirándulunk, érintve Sepsiszentgyörgyöt.
Leghíresebb épülete a Fekete templom, aminek középkori szőnyeg gyűjteménye
egyedülálló. Prázsmáron egy különleges erődtemplom várja a csoportot. Visszafelé a festői
szépségű Szent Anna tóban gyönyörködhetünk.
5.nap: Pénteken felkeressük a csodás kegytemplomot Csíksomlyón, és felmegyünk a
Nyeregbe, ahol a búcsút tartják. Innen utazunk tovább az Ezeréves határhoz, NagyMagyarország keleti határához Gyimesbükkre. Az ősi Rákóczi vár maradványa, de a
legkeletibb magyar vasúti őrház és a magyarság megmaradásának oszlopai felemelő érzést
nyújtanak. Ezen a napon bepillantást nyerünk a Csángók világába, miközben bámulatosan
szép vidéken utazunk. Zsögödfürdőn lesz lehetőség kipróbálni egy mofettát is.
6. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson
keresztül megyünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A
döbbenet ezen a napon sem marad el, hiszen az út során páratlan élményben lesz részünk.
Útközben Madéfalván állunk meg a madéfalvi tragédia emlékművénél.
7. nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Marosvásárhelyen egy séta keretében megnézzük
a Rózsák tere legszebb épületeit ( Kultúrpalota, Prefektúra, Városháza, ortodox templom…)
Az út során még több látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást
kapnak.
Részvételi
díj:
35000
Ft
és
135
euró
(
autóbusz,
pályadíjak,
idegenvezetés,szállás,félpanzió)
Belépők: kb. 50 lei + 25 lei, aki fürödni fog a Medve tóban Szovátán.
Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 vagy 94/442-143
Molnár Lajos 30/747-9654
Az utazás Grat Travel Service Kft Zalaegerszeg szervezésében történik. Eng.sz.:R1254/95/1997

Kockásliliom családi napközi hírei
"A Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. munkatársat keres gyermekgondozói és
kisegítői feladatok ellátására a Csákánydoroszlóban működő Kockás Liliom Családi
Bölcsődébe.
Információ és jelentkezés: csdcsana@gmail.com, Bakóné Vikica 06-70/459-0508
Családi bölcsődénk a nyári szünet idejére időszakos felügyelet keretében korlátozott
létszámban, szeretettel várja a gyermekeket.
Takács Andrea Mária ügyvezető
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft."
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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.
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,
94/200481, ajandekbazis@gmail.com. Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök 8-16
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: 94/394-078, e-mail: dr.sutozoltan@t-online.hu
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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
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Edina

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: kerti szerszám, műanyag áru, agrofólia,
növényvédőszer, vegyiáru, élő és művirág, talicska, fűnyíródamil, medenceszer, 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
Eladó használt, házilag készített, jó állapotban lévő, 10 éves, 40 kW-os, 6-os belső lemezből
készült vegyes tüzelésű kazán. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a 06/70/3242-715-ös
telefonszámon.
Pécselyen, a Balatonfelvidék gyöngyszemeként ismert Balatonfüredtől, 10 km-re, az
Örvényesen lévő szabadstrandtól 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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