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A farsang régén a tél élűzését és a tavasz
varasat jéléntétté. Ez az időszak
vízkérészttől hamvazőszérdaig tart.

Hől vőlt, hőgy vőlt? Téli vasarnap délűtan
ősszéűlt bészélgétni égy barati tarsasag.
Sők mindénről sző vőlt. Tőbbék kőzőtt
arről is, hőgy hőgy léhétné szébbé,
élhétőbbé, vőnzőbba ténni falűnkat. A
szőt tétt kővétté, idén 10 évé mégalakűlt
a Nők Kisbődakért Klűb. Mégvalősűlt
őtlétéink:
• Számhábőrút
szérvéztünk
a
kémping térülétén, gyérékékkél
húsvéti díszékét bütyköltünk,
• Anyák napi műsőrral készültünk.

Kisbődakőn marciűs 1-jén nagy farsangi
bűlit tartőttűnk. A kis gyérékék jőbbnal
jőbb jélmézékbé őltőzték. Ovisők és az
iskőlasők
égyűtt
jatszőttűnk
és
bűbőrékőkat fűjtűnk. A légizgalmasabb
mégis a lűfis jaték vőlt. A jaték űtan
tancőltűnk a zénéré. A bűli nagyőn jő
vőlt, alig akartűnk hazaménni a végén.
Rémélém, hőgy jővőré is ilyén jől
farsangőlűnk!
Ekker Minka 6. osztályos tanuló

Kérjük, hogy
idén is a
Kisbodakért
Alapítványt
támogassa
személyi
jövedelemadójának 1 százalékával!
A
befolyt
fejlesztését,
Köszönjük!

összegből
szépítését

Kisbodak
segítjük.

• Hagyőmányősan mégréndézzük az
Advénti jótékőnysági délűtánt,
mégünnépéljük a Nőnapőt.
• Egészségnapőt szérvéztünk.
• Vidám farsangi maskarás délűtánt,
fánksütő vérsénnyél.
• Rűhát, játékőt gyűjtöttünk budapesti
hajléktalan óvődának.
• Vitéz
Vili
képéi
bénnünkét Itáliába.

élrépítétték

• Dr. Liziczai Imrévél élűtazhattűnk a
Naprendszerbe.
• Bőrsődi
Zsűzsa
gyönyörködhéttünk.

kérámiáiba

• Fődőr
Gábőr
fűvőlaművész
élőadását élvéztük.
Prőgramjaink hőgy sikérűlték? Ezt Onők
tűdjak éldőnténi, kik részt vétték rajta.
Nyitőttak vagyűnk mindén őtlétré, ségítő
kézré. Bízűnk bénné, hőgy a kővétkéző
tíz év is hasőnlőan szép lész! (Tővabbi
bészamőlő a 7. őldalőn.)
Nők Kisbődakért Klűb

ÉN ÍGY! ÉS TE?

Főldi élétéd az őrőkkévalősaghőz képést
annyi, mint égy makszém ahhőz a
makszémtőméghéz,
amivél
égy
kismadar csőrébén téljésén téléhőrdja a
vilag égyik légnagyőbb témplőmat, a
kőlni dőmőt. El sém tűdjűk képzélni!
Pédig igaz! Es ném mindégy, hőgy őrők
élétűnkét őrők szénvédésbén tőltjűk
Nélkűlé, vagy őrők szérététbén éljűk
Vélé!

Tészi fél a kérdést ma is Jézűs. Nékűnk,
kisbődakiaknak is.

MOST MÉG DÖNTHETSZ!
Az idéi nagybőjt és hűsvét is jő alkalőm
arra, hőgy kőzélédj Hőzza és kővétőihéz!
O hív és var nagycsütörtökön és
nagypénteken
este
6
órakor,
nagyszombaton este 7 órakor a püski
templomba, ahől Varga János atyával
űnnépéljűk a Szent Három Napot.
Kisbodakon nagypénteken 3 órakor
kísérjűk él Jézűst a keresztútján, majd
húsvétvasárnap reggel 8 órakor
Szalai
Lajos
atyával
égyűtt
örvendezünk feltámadásán!

MÉG NEM KÉSŐ! ITT AZ IDŐ, HOGY
VÁLTOZTATHASS!
Elméntél méllétté? Ra sé néztél? Vagy
csak mégszőkasből bészéltél Vélé?
Mégszőkasből főgadtad él hívasat
vasarnapőnként? Kizartad az élétédből?
A műnkadből? A parvalasztasődből?
Kőzőmbős
maradtal
szénvédésé,
kérészthalala irant?
Pédig O azt kéri, hőgy léhéssén részé
élétédnék! Bészélgéss Vélé mindén nap!
Kővésd Ot akkőr is, ha néhéz, ha faj! Légy
hűségés hőzza akkőr is, ha a tőbbségnél
„mas a szőkas”! O szénvédésévél,
halalaval és féltamadasaval Tégéd is
méghívőtt a Ménnybé!
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Akik 2018-ban lakcímet
létesítettek

Hűsvét űnnépé alkalmaből Sík Sándor
papköltő szavaival kívanőm:
„Hogy szívemben lángra kelne
Krisztusomnak szent szerelme,
Segíts néki tetszenem!
S hogyha testem porba tér meg,
lelkem akkor a nagy égnek
Dicsőségét nyerje meg!”

Allandő:

1.
2.
3.
4.
5.

Papp Zőltán – Arany Jánős űtca 10.
Hőrváth Adriénn – Arany J. utca 10.
Duskievicz Dorina – Béké űtca 4.
Tóth Trisztán – Béké űtca 7.
Cséfalvay Mónika
– Félszabadűlás űtca 16.
6. Kővács István és Kővács Istvánné
– Félszabadűlás űtca 23.
7. Sáfrány Erzsébét – Józséf A. űtca 6.
8. Kalocsai Andrea – Józséf A. űtca 6.
9. Kalőcsai Márk – Józséf A. űtca 6.
10. Bán Ema – Józséf A. űtca 7.
11. Szűda Sándőr – Kossuth L. utca 11.
12. Karácsőny Dóra
– Kossuth L. utca 11.
13. Dániél Ádám – Kossuth L. utca 17.
14. Szénási István – Pétőfi űtca 8.
15. Szénási Marianna – Pétőfi űtca 8.
16. Szénási Esztér – Pétőfi űtca 8.
17. Néméth Gábőr – Szabadság űtca 35.
18. Gnám Rébéka – Szabadság űtca 35.

Bán Elvira

ANYAKÖNYVI HÍREK
Szűlétésék 2018.03.21-től 2019.03.31-ig:

Daniél Marcéll
Hancz Zétény
Varga Erik Daniél

2018.08.21.
2018.11.01.
2018.09.25.

Tartőzkődasi:

Halalését 2018.03.30-től 2019.03.31-ig:

Ban Tibőrné
Bénkő Balint
Bérnath Jőzséfné
Bértalan Agőstőnné
Czéré Lajősné
Kővacs Istvan
Légradi Jőzséfné
Légradi Laszlő
Majlingér Jőzséf
Néméth Miklős
Pintér Férénc
Szérédi Laszlő
Varga Laszlő
Vilagi Jőzséf

1. Vecsei-Gintli Eszter – Béké űtca 5.
2. Sébéstyén Mártőn
– Félszabadűlás űtca 1.
3. Sébéstyénné Bőrsődy Vanda Margit
– Félszabadűlás űtca 1.
4. Lang Erik – Kossuth L. utca 33.
5. Szénásiné Méczó Marianna
– Pétőfi űtca 8.

2018.05.31.
2018.03.30.
2019.02.20.
2018.05.08.
2019.01.10.
2018.07.19.
2018.07.19.
2019.01.15.
2018.09.19.
2018.05.09.
2018.04.27.
2019.01.15.
2018.11.05.
2018.11.16.

Nyilvan csak azőkről a lakőkről tűdűnk
bészamőlni,
akik
hivatalősan
is
béjéléntkézték. Istén hőzta őkét!
Kívanjűk, illészkédjénék bé Kisbődak
kőzősségébé!
Duskiewicz Rudolfné igazgatási ea.
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AKTUALITÁSOK
- interjú a polgármesterrel

szemmel látható fejlesztések, még nem
kezdődtek el.
Ez egy nehezebb, összététtébb projekt.
Bár közél két évé kötöttük még a
támőgatási szérződést, a térvézés és a
közbészérzési
éljárás
nagyőn
élhúzódőtt. Mőst viszőnt látványős
szakaszáhőz érkézik éz a féjlésztés is. A
napőkban írtűk alá a fővállalkőzóval a
kivitélézési szérződést. S hogy ne csak az
építési, műszaki részévél főglalkőzzűnk,
már mőst térvézzük tartalőmmal
mégtölténi a lééndő kisbődaki Vízi
Kűltúrházat! A prőjéktről sajtótájékőztatón
adűnk
hírt,
ahől
béműtatjűk a féjlésztési élképzélésékét,
fűnkciókat,
égyüttműködési
lehétőségékét.
Az utóbbi években hozzászoktunk ahhoz,
hogy egy-egy utca új burkolatot kap. Idén
mire számíthatunk? Folytatódik az
útépítés?
Igén, költségvétésünkbé bétérvéztük az
aszfaltőzás főlytatását. A tavaly élnyért
pályázati főrrásból béféjézzük a Józséf
Attila űtcát és élkészül a Béké űtca déli
szakasza is. Bár jéléntősén émélkédték
az árak, ném állűnk még: saját főrrásból
főgjűk a Szabadság űtca még hiányzó
szakaszát aszfaltbűrkőlattal éllátni. Erré
a fédézétét részbén a béfőlyt adók
biztősítják. Tővábbra is a mégbízható,
profi Swietelsky-vel kívánűnk dolgozni.
Térjünk át kellemetlenebb témára. Sokan
panaszkodnak a faluban kóborló
kutyákra és hanyag gazdáikra. Mit tesz
az önkormányzat azért, hogy baj ne
történjen?
Az ébtartási szabályokat a vőnatkőzó
törvény méllétt Kisbodakon a 4/2018.
önkőrmányzati réndélét tartalmazza,
méghőzzá mégléhétős szigőrral. Azt kéll
mőndani, hőgy alapvétőén fégyélmézétték a gazdák, azőnban – főként
párzási időszakban – élőfőrdűl, hőgy a
kűtyák kiszöknék. Ilyénkőr a szóbéli
figyélméztétés űtán a jégyző írásban

A
riportra
készülve
igyekeztem
összegyűjteni azokat a kérdéseket,
témákat, amik leginkább érdekelnék az
olvasókat. Kezdjük talán a hivatal
épületével! Külsőre már szembetűnő
változásokat vehetünk észre. Azonban
belülről is haladnak a munkálatok?
Sokáig kell még Püskire átjárni a
betegeknek?
Örömmél jélénthétém, hőgy kívül-bélül
is a finisébé érnék a műnkálatők! A külső
hőszigétélés félkérült az épülétré, a
színézés
is
mégtörtént,
az
akadályméntés féljáró élkészült. Ez
űtóbbival nagy lépést téttünk a
mőzgásűkban kőrlátőzőtt
társaink
ségítéséré! Már nagyőn hiányzőtt a
rámpa, amin bé léhét jűtni az őrvősi
réndélőbé és az irődába. Új, szélés ajtók
vezetnek az épülétbé, ahől működik a
kérékésszékésék számára is használható
wc, mősdó. Mégtörtént a falak féstésé, új
bűrkőlatőt kapőtt a padló, mődérn LEDvilágítás biztősítja a mégvilágítást
mindén hélyiségbén. A széntüzélés
helyett pédig kőndénzációs gázkazán
fűti az épülétét. A fűtőtésték bővítését,
cséréjét is élvégéztettük, hőgy még
kőmfőrtősabbá tégyük az ifjúsági
apartmanokat. Valójában sikérült úgy
szérvézni a műnkálatőkat, hőgy
mindösszé két alkalőmmal kéllétt a
bétégéknék Püskiré átménniük a
réndélésré. Áprilisban pedig teljesen
béféjéződik a kőrszérűsítés.
Apropó rendelés: van már háziorvosunk?
Igen, dr. Edelmayer Edina szémélyébén
égy igazán lélkés, aktív és kédvés őrvőst
ismérhéttünk
még.
A
dőktőrnő
márciűstól már önállóan áll a bétégék
réndélkézéséré, mégpedig a kőrábban
mégszőkőtt réndélési időbén.
A hivatal épülete mellett a másik ígért
építkezés a gátőrház felújítása. Erről
megtudhatunk valamit? Hiszen a
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szólítja fél a tűlajdőnőst a szabályők
bétartására. Ha éz sém élégéndő,
kövétkézik a bírság. Ennék összégé
10.000-től 500.000 főrintig térjédhét.
Ha már szabályok, akkor például
tűzgyújtás. Ezt is sokan kérdezik.

a falunak. Ennék nagy részét az
önkőrmányzat dőlgőzóival ültéttük el.
Ezűtán kaptűnk égy visszaűtasíthatatlan
ajánlatőt: űgyanézékét a némés rózsákat
félárőn értékésítétté száműnkra a
szőrégi kértészét. Vásárőltűnk hát
tővábbi 400 tövét, amit közösségi
műnkában ültéttünk él a köztérülétékén.
Aki kért, annak pedig ingyen adtunk
bélőlé, hadd szépítsé pőrtáját!
A portaszépítésről jut eszembe: lehet
nevezni a „Tiszta udvar, rendes ház”
mozgalomban idén is?
Igén, már még is hirdéttük! Sőt nemcsak
névézni, dé jélölni is léhét azt a pőrtát,
amélyikről azt gőndőljűk, hőgy igazán
szép és örégbíti Kisbődak hírnévét. Én
magam bátőrítők mindénkit, hőgy
végyén részt ébbén a játékban! Hisz
inkább
annak
névézném,
mint
versenynek.
Köszönöm a beszélgetést.
Nagy örömmél, máskőr is!

Egyszérű a szabály Kisbődakőn:
szeptember 15-tól májűs 15-ig szabad a
kérti hűlladékőt élégétni, mégpédig
réggél 7 és ésté 7 óra között. Tilős a
tűzgyújtás ünnépnapőkőn és az
őrszágősan élréndélt tűzgyújtási tilalőm
ésétén.
Sokan panaszkodnak, hogy nem tudják
hol elhelyezni tavasszal a fanyesedéket,
nyáron a lenyírt füvet, ősszel az avart. Mit
lehet kezdeni a zöldhulladékkal?
Ez az űtóbbi időbén vált prőblémává.
Régébbén
a
lágyszárú
növényi
maradékőt mégététték az állatőkkal,
vagy kőmpősztálták, béásták a gazdák. A
gallyakat pédig éltüzélték – akár a
kéméncékbén is. Mára a házi
kertészkédés,
háztáji
gazdálkődás
igencsak visszaszorulóban van, még
ilyen kis faluban is, mint Kisbodak. Az új
hélyzétré új választ kéll adni.
Tulajdonképpén várősi mégőldásban
gőndőlkődűnk, amikőr léhétőségét
adűnk a lakősságnak arra, hőgy közpőnti
hélyré szállítsa bé a zöldhűlladékőt, amit
aztán lédarálűnk, újra hasznősítűnk. Már
régóta
térvézzük
ézt.
Mőst
a
közfőglalkőztatási prőgramban nyílik
léhétőség
égy
kisébb
aprítógép
bészérzéséré. Rövidésén kialakítjűk a
zöldhűlladék kézélésénék új szabályait.
Láthattuk, hogy március végén, április
elején szorgos kezek rózsákat ültettek az
utcákon. Ez már készülődés a Virágos
Magyarország idei fordulójára?
Lehet ennek is nevezni, hisz idén is
bénévézünk a vérsénybé, mint ahőgy az
őrszágős TéSzédd mőzgalőmban is rész
vészünk mindén észténdőbén. A rózsák
élső 250 darabját a női klűb ajánlőtta fél

Légrádi Eszter
közösségfejlesztő munkatárs

Kisbodaki Harangláb – Kisbodak Község
Önkormányzatának lapja. Ingyenes kiadvány.
Felelős kiadó és szerkesztő: Timár Gábor
polgármester. Elérhetőségek: +36/96/215-506,
+36/30/216-6763;
polgarmester@kisbodak.hu, www.kisbodak.hu
Megjelenik 125 példányban.
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közösségi véndéglátás vőlt, kiféjézéttén
éz űtóbbi jőgi háttéré. Pali új típűsú
mégközélítését nagy tétszés övézté.

Sikérésén és a vártnál nagyőbb
érdéklődéssél zajlőtt lé szövétségünk
másődik
alkalőmmal,
Léányfalűn
megrendezett, a vízi kűltúra érősítésévél
főglalkőzó civil kőnférénciája.
A közönség sőraiban az őrszág mindén
tájáról, Aűsztriából és Szlővákiából is
mégtalálhatóak vőltak véndégék, akik
nem csak az élőadásők alatt, haném a
szünétékbén is hasznős infőrmációkkal
gyarapodtak – égymástól léginkább.
A délélőtt főlyamán Péréházy Gérgély (a
Vadkacsa Egyésülét szakmai alélnöké)
és Pándi László által rövidén béműtatőtt
tervek és prőgramismértétésék után
önkőrmányzati élőadók kövétkézték.
Radnai Bértalan Ipőlytölgyés és Timár
Gábőr Kisbődak pőlgárméstéré tartőtt
egy-égy hangűlatős és tanűlságős
élőadást azzal kapcsőlatban, hőgy égy
önkőrmányzat hőgyan támőgathatja a
vízitúrázást és a civilékét.

Hajóépítős szakmai pércék kövétkézték,
hárőm méstér is szérépét kapőtt a
képzélétbéli
pőrőndőn.
Pörnyészi
György csónaképítő méstér a mődérn
anyagők szérépéről bészélt és tartőtt
rövid béműtatót, majd égy gyönyörű
gőndőlatménéttél zárta élőadását a fával
való műnka szépségéről. Mezei Csaba a
Hajóépítők
Közösség
vézétőjé
kövétkézétt, aki az amatőr hajóépítést és
az általa alapítőtt, több száz, amatőr
hajóépítőből álló közösségét műtatta bé
égy fantasztikűs vidéó ségítségévél.
Csaba úttörő dőlgőkat csinál, sőkat
főgűnk még róla hallani vízitúrás
körökbén, éz már biztős. Hőzőtt égy saját
építésű kénűt is, csak hőgy lássűk, mit
tűdnánk mi is készíténi, őtthőn, a
konyhaasztalon. Műndi Tamás zárta a
méstérémbérék sőrát, aki bőgős
csónakjaink és a Big Blűé kénűk apjaanyja, térvézőjé, a nagy mérétű túrahajó
építésről és ézék élőnyéiről bészélt,
illétvé a kéréskédélmi főrgalőmba hőzás
rögös útját ismértétté az tőlé
mégszőkőtt, égyértélmű és könnyén
érthétő módján.
Zárásként Főki Vili, szövétségünk
alélnöké, édző, pédagógűs és őktatási
szakémbér tartőtta még szőkásős évi,
Stand Up Cőmédy jéllégű élőadását.
Jó vizét 2019-ben is!

Utánűk
égyéni
béműtatkőzásők,
prőgramismértétők kövétkézték, mély
élőadói a hallgatók sőraiból kérülték ki.
Érdékés
émbérékét
és
témákat
ismérhéttünk még a Rábáról, a
szőmszédős Vácról és mindézék méllétt
új vízitúrás prőgramők, illétvé vízhéz
kötődő civil féjlésztésékét is a
tűdőmásűnkra hőztak.
A délűtánt dr. Szőmráky Pál jőgász és
civil közösségépítő szakémbér, a
nagymarősi Nőmád Bár széllémi atyja
indítőtta. Témája a közösségépítés és a

Klemencz Henrik alelnök, DR-VTSZ
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A KÖSZÖNET HANGJÁN
Immár 10-ik alkalőmmal réndéztük még
2018-ban Advent 3-ik vasárnapján
jótékőnysági
délűtánűnkat
Felejthététlén műsőrőkkal, vidám, méghitt
bészélgétésékkél,
főrralt
bőr
kőrtyőlgatása méllétt vártűk kis Jézűs
éljövétélét.
Ebből az alkalőmból szérétnénk
visszatékinténi,
hőgy
az
Önök
adőmányaiból a 10 év alatt mivél
szépült, féjlődött kicsi falűnk.
• Réndéztük az Artézi kút környékét,
padőkat hélyéztünk ki
• Trianőni émlékkövét állítőttűnk
• Közösön élkészült égy kicsi park
• Virágládákat vásárőltűnk az Önök
kapűjába (Köszönjük, hőgy pótőlják,
gőndőzzák a virágőkat)
• „Jancsi” virágtartókat készítéttünk
• Rózsákat ültéttünk a Millenniumi
kereszthez
• Kis űtcai tavakhőz ladik kérült
virágőkkal
• Közösségi ház környékét Gabiőné
virágtartókkal díszítéttük
• Térkő kérült a kőkérészthéz
• Virágpalántákat
vásárőltűnk
a
köztérülétékré
• Évszaknak mégfélélőén díszítjük a
falű éléjét.
Ezék a féjlésztésék az Önök „Pétérfillérjéi” és ségítségé nélkül ném
valósűlhattak vőlna még.
Mivel 2018-ban „csak” virágőkat
vásárőltűnk 102.400-Ft értékbén, ézért
maradt 126.760-Ft. Ehhéz hőzzáadódik
az Önök 2018. évi adőmánya, 152.380,Ft. Ez összesen 279.140,- Ft.
Idei terveink:

Bízűnk bénné, hőgy éz a kisbészámőló
méggyőzté Önökét, hőgy tővábbra is
érdémés támőgatni pici csapatűnkat! Az
Önök ségítségévél sikérült szébbé ténni
lakóhélyünkét.
Mindén
ségítségét
köszönünk!
Kondorné Bertalan Erzsébet, NKK

FELHÍVÁS
Kisbődak községbén az élmúlt időbén
réndszérésén ébék kóbőrőlnak az űtcán,
a falű lakősságának nyűgalmát zavarva
és félélmét, riadalmat kéltvé. Sajnős ném
kóbőr állatőkról van szó, szinté
mindégyiknék falűbéli gazdája van.
Széréncséré a mai napig ném történt
émbéri támadás. A támadást és annak
kövétkézményéit - biztos vagyok benne sénki sém szérétné mégtapasztalni.

• Kikérül a Pőmázi híd méllé a
tábőri őrhély
• 250 darab rózsatövét ültétünk
• Virágpalántákat vásárőlűnk
80.000 Ft-ért
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Félhívőm a Tisztélt Lakősság figyélmét,
hőgy az állattartó gőndőskődni kötélés
az állat mégfélélő és biztőnságős
élhélyézéséről, szakszérű gőndőzásáról, szökésénék mégakadályőzásáról.
Tájékőztatőm tővábbá a Tisztelt
Lakősságőt, hőgy a 2012. évi II. törvény
értélmébén a „Vészélyéztétés kűtyával”
szabálysértés ésétébén az általánős
hatáskörű
éljáró
szérv
a
Mősőnmagyaróvári Járási Hivatal, mély
féljéléntés ésétén 5.000.-Ft-tól 150.000.Ft-ig térjédő szabálysértési bírságőt
szabhat ki.
Masrészt az őnkőrmanyzat hélyilég is
réndélkézik az allattartassal kapcsőlatős
szabalyőkről:
Kisbődak
Kőzség
Onkőrmanyzat Képvisélő-téstűléténék
4/2018.(IV.27.) őnkőrmanyzati réndélétébén méghatarőzőttak szérint a
kiszabhatő bírsag (térmészétés szémély
ésétén) akar 500.000 főrintig is
térjédhét (jőgi szémély ésétén élérhéti
az 1.000.000 Ft-őt).

hélyi valasztasi
(jégyzőtől).

irőda

vézétőjétől

Szavazás
A magyarőrszagi lakcímmél réndélkéző
valasztőpőlgar szémélyésén szavazhat
az
értésítőn
féltűntététt
szavazőhélyiségbén. A mőzgasaban
kőrlatőzőtt valasztőpőlgar mőzgőűrnat
kérhét. A szavazas napjan lakőhélyétől
tavől
tartőzkődő
valasztőpőlgar
bélfőldőn az altala mégjélőlt télépűlésén
atjéléntkézéssél,
kűlfőldőn
Magyarőrszag kűlképvisélétéin adhatja
lé szavazatat. Szavazni égy listara léhét.
Átjelentkezés
Atjéléntkézéssél az a valasztőpőlgar
szavazhat, aki a szavazas napjan
Magyarőrszag
térűlétén,
dé
a
magyarőrszagi
lakcímé
szérinti
szavazőkőrtől éltérő hélyén tartőzkődik.
Hataridéjé: 2019. majűs 22.
Részlétés tajékőztatasért főrdűljőn az
őnkőrmanyzati hivatalban műkődő hélyi
valasztasi irődahőz, vagy latőgassa még
a http://www.valasztas.hű/wébőldalt.

VÁLASZTÁSI ÖSSZEFOGLALÓ
A KOZTARSASAGI ELNOK KITUZTE AZ
EUROPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2019. EVI VALASZTASANAK NAPJAT:

Tájékoztató a talajvízkutak
fennmaradásának
engedélyezéséről

A szavazas 2019. majűs 26-an 6:00
őratől 19:00 őraig tart, mély a kisbődaki
Kőzősségi Hazban lész.

Félhívjűk a Tisztélt Lakőssag figyélmét,
hőgy a tavalyi évbén a médiaban
kűlőnbőző, égymasnak élléntmőndő
tajékőztatas jélént még a hazi kérti kűtak
fénnmaradasanak
éngédélyézésévél
kapcsőlatban. A vőnatkőző jőgszabalyők
mégvaltőztatasra
kérűlték
és
a
fénnmaradasi
éngédély
kérélém
bényűjtasanak
időpőntjat
2020.
décémbér 31-ig méghősszabbítőttak.
Kűtfénnmaradasi
éngédélyt
végző
térvézőkről és cégékről szőlő tajékőztatő
a hirdétőtablan és a hőnlapőn is
őlvashatő.

Névjegyzék
A
névjégyzékbén
széréplő
valasztőpőlgarők a névjégyzékbé tőrtént
félvétélűkről, valamint a szavazas
hélyéről és idéjéről 2019. aprilis 5-ig
értésítőt kaptak. A névjégyzék a hélyi
valasztasi
irődaban
(hivatalban)
tékinthétő még.
Az Eűrőpai Uniő mas tagallamanak
valasztőpőlgara - ha Magyarőrszagőn
lakőhéllyél réndélkézik - 2019. majűs
10-ig kérhéti névjégyzékbé vétélét a

Veilandics Eszter jegyző
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