ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Képviselő-testületünk májusban 2 ülést tartott, ahol több rendelet és határozat lett
elfogadva. A helyi rendelet közül - a szociális-, közösségi együttélés és a településtisztasági
rendelet -került módosításra illetve a testület elfogadta a polgármester két ülés közötti
munkáját. Kiemelten fontos téma a helyi építési szabályzat módosítása volt. Az Altus Savaria
Tervezőiroda Kft. részéről Rápli Pál és Bozzay Balázs építész urak tartottak tájékoztatást a
testület részére, mivel az önkormányzat építési telkek kialakításán dolgozik a Csaba József
utcában. Erről részletesen fogjuk tájékoztatni a lakosságot júliusi újságunkban. A képviselőtestület elfogadta a gyermekjóléti ellátásról szóló és a 2016. évi gazdálkodásról szóló
beszámolót.
Minden bizonnyal a lakosság figyelmét sem kerülte el a temetőben folyó felújítási
munkálatok. Terveink szerint az utak felújítását 2017. június 30-ig befejezi a vállalkozó.
Addig is kérjük a lakosság türelmét és megértését.

Felhívjuk a lakosság figyelmét az önkormányzati rendeletek betartására!
A 4/2016 (V.3.) településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet szabályozza:
• Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetés szabályait. 17. § (4) bekezdés alapján az
avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 8:00 - 18:00 h közt megengedett.
• A település lakóinak vasárnapi pihenéshez való jogát is szabályozza. A 10.§ (11)
bekezdés alapján azokat a kerti munkákat, amihez benzinüzemű kerti gépek
(fűnyíró,kapálógép stb.) szükségesek, lehetőségeik szerint hétfő és szombat között
végezzék el.

Meleg hangulatú falunap Csákánydoroszlóban
XXIV.
alkalommal
került
megrendezésre
a
csákánydoroszlói falunap, ami pénteken Buday Mihály
festőművész kiállításával vette kezdetét. Nem
szokványos program a falunapok esetében, de egy szép
kezdeményezés volt. A falunap megrendezését annak
ellenére fontosnak érezzük, hogy az önkormányzat
szűkös anyagi helyzete arra kényszerít minket, hogy sok
mindent a magunk erejéből kell megoldanunk. Kell,
hogy a falu életében legyen egy nap, amikor nem a
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megélhetési gondjainkkal, mindennapi munkával és egyéb problémával foglalkozzunk,
hanem örömteli pillanatokkal, jókedvvel töltsük el ezt a napot. A falunap kulturális
programjait megelőzően a helyi szervezetek által készített palacsinták és a nyugdíjasok által
sütött lángossal látták vendégül a kiérkező látogatókat. A kulturális és egyéb programok
esetében reméljük mindenki megtalálta a neki szóló programot. Köszönöm mindazok
segítségét – legfőképp az egyesületek aktív tagjainak - akik bármilyen formában
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Bízzunk abban, hogy a jelenlévők jól érezték magukat
és jövőre is kilátogatnak.
Horváth István
polgármester

Magyar védőnők napja
Stefánia belga hercegnő védnökségével, 1915. június 13-án megalakult az Országos Stefánia
Szövetség „ Az Anyák és Csecsemők Védelmére”, és ezen belül a Védőnői Szolgálat. 1916-ban
Heim Pál kezdeményezésére elindult a védőnőképzés. Mottójuk „Védőnők az egészséges,
boldog családokért”. Feladatuk a várandós nők segítsége a szülés előtt és után, hiszen még
ismeretlen számukra a gyermekek ellátása, gondozása, a családdá válás mibenléte. A
védőnő feladata az egészséges gondozás, mely kiterjed az életvitelre, és mindezt olyan
formában, hogy a gondozott megőrizhesse saját meggyőződését, életformáját, szokásait
anélkül, hogy csorbulna emberi méltósága. Csákánydoroszlóban a 2016-os évben 17
gyermek született. A mi községünk esetében a területi és iskolai védőnői feladatokat egy
személy látja el. Ő az, aki jelen van a családunk életében, így a várandósság alatt, az újszülött
fogadásánál, a családi élet kialakításánál, vagy amikor gyermekünk
óvodába vagy iskolába készülődik.
ANYAKÖNYVI HÍREK 2017 MÁJUS:
Születés:
Fehér Dávid József és Takács Beáta lánya Fanni
Házasságkötés: Elhunytak:
Orbán József (vasút utca)
Rácz Géza (szociális otthon)

FALUNAP 2017
Úgy vélem egy jól sikerült Falunapon vagyunk túl. Már pénteken megkezdődtek a programok
a jól megszokott evezéssel, amelyet a Kormorán Kenu Egyesület szervezett és bonyolított
sikeresen, valamint pénteken nyitottuk meg Buday Mihály festőművész kiállítását.
Szombaton elsőként a kispályás focisták meccseltek a pályán, majd délután beindult a
nagyüzem. A buborék foci sok mókás percet szerezett a játékosoknak és a nézőknek
egyaránt a fajátékok és a légvár a gyerekek arcára csalt mosolyt.
A lázas keverés, dagasztás után délután 2 óra körül izzottak fel a tűzhelyek és kezdetét vette
a III. Csákánydoroszlói Palacsinta Fesztivál, egy nagyon fiatalos lángossütő csapattal
kiegészülve. Bátran kijelenthetjük óriási sikere volt a finom lángosoknak és palacsintáknak.
Verseny nélkül, mindenki a saját és a közönség örömére sütött, tekert, kent és ízesített. Még
egyszer nagy-nagy köszönet a Csákánydoroszlói Vöröskereszt-, a Csákánydoroszlói tekések-,
a Csákánydoroszlói Civil Szervezet-, a Csákánydoroszlói KSE és az Önkéntes Tűzoltók-,
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valamint a csákánydoroszlói néptáncosok csapatának a palacsintákért és Eta csapatának a
lángosokért. Nagyon jó munkát végeztek reméljük jövőre is találkozunk velünk a sátorban a
tűzhelyek és az asztalok mellett! Valamint szívesen látunk egyéb lelkes csapatokat,
egyesületeket a Palacsinta Fesztiválon.
Időközben a Haladás öregfiúk csapata is megérkezett Stieber József vezetésével és egy
barátságos, jó hangulatú meccsen legyőzték a lelkes csákányi öregfiúk csapatát, de itt nem az
eredmény volt a fontos, hanem a játék és a barátság.
A konyhás tündérek beüzemelték a gulyáságyút. Több száz adag fogyott el.
Mire a palacsinták és lángosok java elkészült és annak rendje és módja szerint el is fogyott,
kezdetét vette a kulturális műsor. Elsőként a Táplánszentkereszti Citerazenekar némi
technikai huza-vona után adott elő dalcsokrokat. Őket a Csákányi Vegyeskar követte akik
Kozó Józsefné vezetésével Pandur Tibor szintetizátor játékával hozták a jó formájukat és a jó
hangulatot. Utána csákánydoroszlói néptáncosok kicsit palacsinta szagúan ugyan de olyan jól
ropták, hogy majd szét esett a színpad. Ezután a Csákányi NapSzín Társulatból a kicsik adtak
elő zenés-táncos műsort magyar költők verseit felidézve. Gaál Jocó visszalépett a fellépéstől
az interaktív gyerekműsor javára. A gersekaráti Jump for Fun kötélugró csoport helyi és
gersekaráti gyerekekből álló csapata lendületes műsort adott elő. A Mira Orient Atr
hastáncosainak bemutatóját férfitársaimmal együtt szájtátva bámultuk és talán még most is
őket néznénk ha nem került volna sor utánuk a Csákánydoroszlóért Díj átadására. Idén is 3
kiemelkedő közösségi munkát végző csákánydoroszlói ember -Sipos Éva, Horváth Tamásné
és Dénes Miklós kapott kitüntetést- jól megérdemeltem, nagy tapssal kísérve. Jurina Beáta
és Szilinyi Arnold magas színvonalú műsora óriási sikert aratott. Hiába az operett nem
véletlenül hungarikum. Közben még két lelkes gyerek csapat kívánkozott a színpadra egy-egy
koreográfia kedvéért. Végül a RetroMagic duo előadása következett és végül a Csuta duó:
Csuta és Kala Árpi gondoskodott a jóféle talpalávalóról egészen hajnalig.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a 2017-es
Falunap sikeréhez!
Zárszóként mi mást mondhatnék? Jövőre veletek ugyanitt!
Farkas Béla

Falunapi focibajnokság
Verőfényes napsütéssel indult a falunap és hála az égieknek, így is maradt egészen a végéig.
Már reggel 8-ra gyülekeztek a focicsapatok, hogy megméressék magukat az idei évben is –
kié lesz az idei kupa?
Hét csapat jelentkezett a tornára. Nevezetesen: a Kőbányai FC, az Athletico Alkoholik, a
Falunapi Football Team, a Relatio, az LK Bulls, a Totálok és a Fatmagül.
A bajnokságot a győzni akarás és a sportszerűség hatotta át Maincz Gábor és
Gérnyi Péter játékvezetése mellett.
A dobogós helyért a Relatio és az LK Bulls küzdött, végül az LK Bulls került ki győztesen és
kapta a harmadik helyért járó oklevelet és jutalmat. A döntőben a Totálok és a Fatmagül
csapatok mérték össze erejüket, ahol a Totálok (2:1)szerepeltek jobban és hódították el a
falunapi kupát nagy öröm és fieszta kíséretében.
Hirdettünk gólkirályt is, Musits Dezső (Fatmagül) személyében, a legjobb kapus pedig
Mészáros Tamás lett (Totálok), aki csupán 5 gólt kapott a mérkőzések folyamán.
Kozó József
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CIPŐSDOBOZ A BÚCSÚBAN 2
Az a bizonyos cipősdoboz, amely segítségével már több sikeres adománygyűjtést hajtottunk
végre ismét akcióba lépett. Május 21-én kivittük a csákányi búcsúba, ahol Kolosits Martin
részére gyűjtöttünk adományokat.
Örömmel tudatom mindenkivel, hogy ismét sikeres volt az akció – hála a csákányi búcsú jó
szívű, jó lelkű közönségének. Közel 70 000 forint gyűlt össze, amit még aznap átadtam
Kolosits Péternek, aki párás szemmel köszönte meg az adományt. Én ezt a köszönetet
szeretném most továbbítani mindazoknak akik adományaikkal hozzájárultak a gyűjtéshez.
A továbbiakban jó erőt és egészséget kívánok az adományozóknak és Kolosits Martinnak és
családjának!
Még egy érdekes adalék!
A tavalyi búcsúban Veidinger Adriánnak szerveztünk gyűjtést – sikeresen. Akkor néhány jó
szándékú ivánci ember kapva az ötleten Iváncon is gyűjtést szervezett Adriánnak. A gyűjtés
sikerült, de a pénzt csak a napokban adták át nekem én pedig vasárnap Adrián édesanyjának
adtam oda. Nagyon örültek és ezúton is köszönjük az ivánciak adományait. Külön köszönet
Petrov Lászlónak és Horváth Jánosnak a segítségért!
Farkas Béla
Művelődési ház

A mővelıdési ház programjai

júniusban:

SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELİ HAVA – NAPISTEN HAVA
Állandó programjaink:
 vegyes kar próbái az iskola épületében szerdánként,
 színjátszó csoportok próbái:
kicsik próbálnak : csütörtökön 14.15-tıl 16.00-ig a mővelıdési házban.
felnıttek: csütörtökön 18.30-tól 20.30-ig próbálnak a mővelıdési házban.
 néptánc próba: pénteken 19 órától a mővelıdési házban.
 bábosok próbálnak szerdán 14.30-tıl 16.00-ig a kultúrházban.
 fitness Enikıvel: minden szerdán 17.30-18.30 és pénteken 18-tól 19 óráig a
mővelıdési házban. A foglakozásokat vezeti: Puskásné Törı Enikı.
 Kötélugró csapat: edzés csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig a mővelıdési házban. A
foglakozást vezeti: Gombos Boglárka.
 Jóga: kedden 16.45-tıl 18.30-ig a mővelıdési házban. A foglalkozást vezeti:
Károlyi Fanni.
 Zumba ÚJRA!: kedden 18.30-tól 19.30-ig a mővelıdési házban. A foglakozást
vezeti: Lukács Melinda
 családsegítı szolgálat fogadóórái hétfın és szerdán délelıtt a mővelıdési ház
kistermében.
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Egyéb programok, rendezvények júniusban:
 1-én bérletes színházlátogatás Szombathelyre a Weöres Sándor Színházba.
Moliere: Tartuffe címő színmővét nézzük meg.
 7-én 10 órától kulturális bemutató az alsósoknak és az óvodásoknak a mővelıdési
házban. Fellépnek a csákánydoroszlói bábosok a Brémai muzsikusok címő mesével
és a NapSzínTársulat kicsi csoportja egy szerkesztett játékkal.
 10-én délelıtt zárul a festménykiállítás a közösségi házban.
 11-én bérmálás utáni összejövetel a közösségi házban a plébános úr
szervezésében.
 19-tıl 23-in PIZZA napközis tábor a mővelıdési házban. A programok 8 órától 16
óráig tartanak.
 22-én 16 órától próbálnak a kicsi NapSzínTársulatosok a kultúrházban.
 24-én 19 órakor NapSzínTársulat estje. Fellépnek a gyerekek, a felnıttek és a
bábos csoport is képviselteti magát.
 26-tól 30-ig HONFOGLALÓ napközis tábor a mővelıdési házban. A programok 8
órától 16 óráig tartanak.

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
Idén is izgalmas programokkal várjuk a gyerekeket!
Hétfıtıl péntekig, reggel 8-tól délután 16 óráig.
Igény esetén reggel 7-tıl, és délután 17 óráig felügyeletet biztosítunk.
A bázis a csákánydoroszlói kultúrház, de lesznek játékok, vetélkedık és
KIRÁNDULÁSOK egyéb helyszíneken is.
A programok mellett napi háromszori étkezést biztosítunk a gyerekeknek.

PIZZA tábor 2017. június 19-23.
Vetélkedünk, tábortüzet gyújtunk, pizzát sütünk,
focizunk,alkotunk, biciklizünk és JÁTSZUNK☺ Részvételi
díj: 12.000,-Ft/fı, testvéreknek 10.000,-Ft/fı.
HONFOGLALÓ tábor 2017. június 26-30.

Kirándulunk (Szentgotthárd, Szombathely, Balaton),
vetélkedünk, tábortüzet gyújtunk, palacsintát sütünk,
alkotunk és JÁTSZUNK☺ Részvételi díj: 15.000,-Ft/fı.
Testvéreknek 13.000,-Ft, visszatérıknek 13.000,-Ft/fı.
DELFIN tábor 2017. július 3-július 7.

Tekézünk, focizunk, alkotunk, palacsintát sütünk,
kirándulunk és JÁTSZUNK☺ Részvételi díj: 12.000,-Ft/fı.
Testvéreknek, visszatérıknek 10.000,-Ft/fı.
Érdeklıdni lehet: Farkas Béla 06/70/6210198 Varga Rita: 06/70/6113840
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Szeretettel hívjuk, várjuk a csákánydoroszlói
NapSzínTársulat
estjére
a csákánydoroszlói
csákánydoroszlói kultúrházban.
2017. június 24. szombat, 19 óra
Rejtı Jenı: Szabad a vásár, bohózat
Móricz Zsigmond: Dinnyék, paraszti játék
Vadnai László: Nászutazók, bohózat
kicsik: szerkesztett játék és egyegy-két meglepetés!
Varga Rita
mőv.ház vezetı

ISKOLAI HÍREK
Kárpát-medencei nemzeti értékvetélkedő
A megyei értéktár vetélkedőről már írtam, ahol a Csaba József Általános Iskola Értékbúvárok
csapata az első helyezést érte el. Ennek folytatása volt a Kárpát-medencei elődöntő, amit
Lakitelken rendeztek április 21-én. A versenynek a Lakitelki Népfőiskola adott otthont. A
téma itt már a magyar hungarikumok volt. Huszonhat csapat vett részt, a megyei fordulók
első helyezettjei, valamint Szlovákiából, Erdélyből, a Vajdaságból és Kárpátaljáról érkezett
négyfős csapatok. A vetélkedő házigazdája Lezsák Sándor Úr volt, aki a Magyar Országgyűlés
alelnöke, és a Hungarikum Bizottság tagja. Mi már az előtte lévő napon elmentünk a falu
kisbuszával és megnéztük Kalocsát, Kiskőrösön Petőfi szülőházát és Kecskemét
nevezetességeit. Az alföldi tanyavilág különösen nagy hatással volt a gyerekekre. Az
elődöntőn a feladatmegoldások után nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést, hiszen
az első hat helyezett folytathatta a megmérettetést a döntőn. Nagyon boldogok voltunk,
amikor meghallottuk, hogy negyedikként bekerültünk mi is a döntőbe. Boldogan tértünk
haza Lakitelekről.
A következő napokban lázasan folytattuk tovább a felkészülést, hiszen a döntőre a
hungarikumok mellett a kiemelt nemzeti értékeinkből is készülni kellett, valamint egy
háromperces videót kellett összeállítani valamelyik választott értékről. Ezt a videót mi a
Szalafői Skanzenről készítettük.
Május 18-án elutaztunk a versenyre, Budapestre. A csapatoknak a Dunán, az Aquamarina
hajószállón biztosítottak szállást és ellátást. Vacsora után még sétáltunk egyet a Római
parton, gyönyörködtünk a tájban és a mellettünk úszó kivilágított hajókban. Másnap, 19-én
reggel egy különhajóval vitték a csoportokat a parlamentbe, ahol tüzetes ellenőrzés után
elfoglaltuk helyünket a csodálatos Vadászteremben. Hét középiskolai és hat általános iskolai
csoport versenyzett egymással. Az értékelés külön történt, de a feladatok azonosak voltak. A
zsűri elnöke Lezsák Sándor Úr volt, de mellette, többek között Szakáli István a Hungarikum
Bizottság titkára, helyettes államtitkár is helyet foglalt. Izgalmas és szoros verseny végén már
tudtuk az eredményt, de az ünnepélyes kihirdetése előtt még az országházzal ismerkedtek
meg a résztvevők. És végül elérkezett a várva várt pillanat. A sok munka, felkészülés szép
eredményt hozott. Rebeka, Dani, Emese és Dóri kiválóan teljesítettek.
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A Kárpát-medencei nemzeti értékvetélkedőn iskolánk csapata a harmadik helyezést érte
el, minimális ponttal lemaradva az első, illetve a második helyezettől. Egy kicsit
szomorkodva a 0,7-es, illetve a 0,5-es pontkülönbség miatt, de végül is nagy örömmel
jöttünk haza.
AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK : BAUER REBEKA, FÁLMANN DÁNIEL, HERCZEG EMESE és
SZÁNTHÓ DÓRA.
Köszönöm munkájukat, a vidám, de időnként kemény perceket, és a kitartásukat. Kívánom,
hogy következő iskolájukban érezzék jól magukat, a tanulásban és az életben sok siker és
boldogság kísérje útjukat!
Sipos Éva tanárnő
Kormorán Kenu egyesület
A Csákánydoroszlói Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület szervezésében felújításra került a
helyi templom falán található, az első világháborúban hősi halált halt Nagycsákányi és
Rábadoroszlói lakosoknak emléket állító márványtábla, valamit felállításra került egy
országzászló is, amelyet a helyi polgárok közadakozásából tudtunk elkészíteni.
Az egyesület tagjain kívül sok helyi lakos is segített a munkálatok során, amiért itt is szeretne
az egyesületünk köszönetet mondani nekik.
Külön köszönet illeti Orsos Zoltán helyi plébánost és a Csaba József Általános Iskola
kamarakórusát.
Az avató ünnepségen az egyesületi tagokon és a helyi lakosokon kívül megjelent:
V Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke,
Tausz István és Nagy Gábor a Vas Megyei Közgyűlés tagjai,
Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész
Nagy István alezredes, református tábori lelkész,
Dr Ballai Tibor alezredes a Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében,
Ferge László őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 11. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője
Jelen voltak a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái is, akik az
ünnepélyes zászlófelvonás díszőrségét adták és emelték a rendezvényünk fényét.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!
Bálint László egyesületi elnök"
A közeljövőben tervezett programjaink:
június
8. készülődés a versenyhétvégére - várjuk tagtársainkat a társadalmi munkára
10. OTB Rába lapátolás
11. Rába Oda-vissza
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17 vagy 24 kereskedelmi túra
június 25 hó végi evezés
július 1. OTB Szigetszentmiklós
Elszámolás az országzászlóra összegyűjtött adományokkal
A Csákányi Hírlevél márciusi számában arra kértük a lakosságot, hogy járuljanak hozzá a falu
központjában állítandó országzászlóhoz. Ezúton szeretnénk elszámolni az összegyűlt pénzzel!
63 család hozzájárulásából összegyűjtött összeg:
169.100,- Ft.
a templomban összegyűlt perselyadomány:
42.000,- Ft.
Összesen:
211.100,- Ft.
Zászlórúd :
76 ezer Ft. + ÁFA
Zászló:
15 ezer Ft. + ÁFA
szállítási ktg.:
15 ezer Ft. + ÁFA
összesen:
134.874,- Ft.
A talapzat és a zászlórúd környékének betonozása, térkövezése:
összesen:
48.544,- Ft.
Egyéb járulékos költségek összesen:
2.600,- Ft.
Összes kiadás:
186.018,- Ft.
A fel nem használt pénzt egy tartalék zászló vásárlására fordítottuk.
Az adományokról a kimutatás, a kiadásokról a számlák az adomány gyűjtőknél, illetve a
plébánián minden adományozó számára elérhetők, megtekinthetők.
Minden jóérzésű, a faluért áldozó családnak megköszönjük a hozzájárulását, azoknak is,
akik munkájukkal segítettek.
Elszámolást készítette: Zsigovits Erika

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
RENAULT CLIO (1) friss műszakival, jó gumikkal, 150 ezer km-el, szép állapotban eladó.
Érdeklődni a következő számon lehet: 0630 346-6244

Várok szeretettel mindenkit Csákánydoroszlóban a Telek utcában
mellett a kozmetikában. 06-30-621-2927-es telefonszámon vagyok elérhető.

Edina

Családi ház eladó! Összkomfortos, tehermentes, felújított összközműves telken. Fűtés gáz,és vegyes kazán. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0694 / 442 064.

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
1 fekete és 2 szürke kiscica azonnal elvihető. Tel: 30 / 513 75 98
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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