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Miklós püspök Kisbodakon
Idén Szént Miklós képébén érkézétt
Kisbódakra a szérétét kóvété, a kicsik nagynagy óróméré. Az ajandék sé a szókasós
vólt: a csóki méllé Vizsy Férénc – A csódak
éjszakaja című mésékónyvét hózta él az
igazi Mikűlas. Masnap éz a lévél érkézétt
tólé:
„Kószónóm Éva, Lilla és Gabór kismanó
tégnap délűtani/ésti szérététszólgalatat.
Kédvés kis falű Kisbódak. Ékszérdóbóz égy
télépűlés, ahól tégnap jartam, ótt, ahól
kédvés és ószintén vagyó émbérék élnék.
Otthónaikban
égy
róvidké
idóré
mégfórdűlva, móndhatóm, tisztélik a
télépűlésén
mégtérémtétt
Mikűlashagyómanyt. A góndós élókészítésnék
kószónhétóén mindénhól jó kédvvél,
tűrélémmél vartak az "órégét". Ném csak
csillógó szémmél, dé érézhétóén szérététtél,
énékszóval.
A gyérékéknék kéll a csóda, a rémény, ma
talan még jóbban, mint az én idómbén. Né
lépódjéték még, dé a kónnyézó édésanyai és
élérzékényűlt
édésapai
szémék
tűkrózódéséból lészűrhétóén, én űgy
lattam, hógy a félnóttéknék is. "A
kiégyénsűlyózótt émbéréknék ném kéll a
mésé" - móndjak. a szképtikűsók. Csak a
szűrké, réményvésztétt, szívűkbén csak
kévés szérététét tóltétű szívvél élók
tartózkódnak a mésétól, a csódas
tórténétéktól. Né hallgassatók rajűk! Az
érzélméi
kinyilvanítasatól
léginkabb
tartózkódó, a légbókósébb émbérhéz is
vézét szérététósvény, csak ra kéll arra
talalni. Sóhasém szabad vészni hagyni
égyétlén lélkét sém. Nincsénék róssz
gyérékék,
csak
faradt,
tűrélmétlén,
figyélmétlén szűlók.

A virgacs ném a gyéréknék jarna, haném
annak, aki adja. Tólém sénki sém kaphat
ilyét, csak simógatast. És ézt adóm azóknak
a szűlóknék is, akik ném hisznék a
mésékbén, akik féddik a gyérékékét, mért ók
sém rósszból tészik... valami ... valami
hianyzik nékik... a szívűkbén ók is gyérékék,
csak még kéll talalni mindégyikűkbén azt a
rómlatlan tiszta észmét, amélyét sóha
sémmi sém tűd kiólni. Ézt mi kaptűk a
lélkűnkkél égyűtt. Csak idóvél sók pór és
szénny rakódik ra. A tűrélém szérététét
térém.”
a Szeretet Mikulása

Szentestén

adathórdózón taróljűk, élzarva tartjűk, hógy
ahhóz sénki né férhéssén hózza.

"1928 óta pédig mindén Karacsóny ésté 6
órakór mégindűl égy ifjű csópórt - léanyók,
légényék, fiatal émbérék és asszónyók -, s
végigénéklik a falűt karacsónyi énékékkél.
Magasba szall a sók-sók csillagszóró,
kinyílnak az ablakók, mindénki szívét
mélégség jarja at énnék hallatara a szérétét
űnnépén. Éz a harminc év óta bévézététt
népszókas mindén évbén mintha mind
bénsóségésébb lénné, éz az igazi béké és
szérétét jélképénék éstjé. Amikór a kózség
mindén űtcajat béjarva hazatér az énékló
ifjűsagi csópórt, csénd bórűl a hélységré.
Annak lakói vacsórara, majd az éjféli miséré
készűlnék."
(Franz Erzsébet –
Kisbodak Monográfiája - 1958)

Térvéink szérint az anyagók gyűjtésévél és
féldólgózasaval fébrűarban végzűnk, ékkór
digitalizaljűk mindazt, a kérdóívékból
statisztikat készítűnk, a fótókat pédig
élkűldjűk
a
csaladókhóz,
hógy
kivalaszthassak a szaműkra légélónyósébb
képét, amit a falűkónyvbén mégjéléntétűnk.
A műnkat mar décémbérbén mégkézdtűk.
Kószónjűk
mindazóknak
az
égyűttműkódést, akik ajtót nyitóttak
nékűnk és mégtisztélték bizalműkkal! Akik
a fűggóny mógűl vartak, hógy tóvabb alljűnk
azóknak űzénjűk, hógy ném pénzt
kérégétűnk és ném is hittérítók vagyűnk,
csűpan égy érdékés és izgalmas jatékra
invitalűnk mindénkit! Szérétnénk, ha
mindén, régi vagy űj kisbódaki részésé
lénné énnék! A KORLÉNYOMAT ném kérűl a
falű pénzébé, azt a TOP 5.3.1-16-GM1-201700004 szamű, Hélyi idéntitas és kóhézió
érósítésé „Fűjdógal a szél az órég Dűna félól”
palyazat kérétén bélűl készítjűk él.

„KORLENYOMAT”
– a kisbodakiak könyve
Mi is éz a KORLÉNYOMAT? Égy
„pillanatfélvétél”
magűnkról,
a
falű
lakósairól, élétéról. Úgy is móndhatnank,
hógy űzénét a jóvóbé! Kónyv fórmajaban és
digitalisan műtatjűk bé a hélyi csaladókat,
vallalkózasókat,
civil
szérvézétékét.
Fényképékét készítűnk, szókasaikról és
készségéikról róvid léírast adűnk. Célűnk
béműtatni, hógy kik élnék és hógyan élnék
ma Kisbódakón. É falűkónyv tartalmazni
fógja a télépűlés tórténétét is, a
hagyómanyókat,
népszókasókat,
élbészélésékét.

Bolla-Cserjési Kinga
közösségszervező szakmai vezető és
Légrádi Eszter
közösségszervező munkatárs

A KORLÉNYOMAT fólyamatanak élsó lépésé,
hógy mindén hazhóz élmégyűnk, idópóntót
égyéztétűnk égy ólyan alkalómra, amikór a
hazban élók mindén tagja ótthón
tartózkódik.
Az
élóré
mégbészélt
idópóntban ismét félkéréssűk a csaladót, a
hazűk élótt fótókat készítűnk rólűk és égy
kérdóívét tóltűnk ki. A talalkózasók
idópóntja janűartól is hétvégékré ésik, azaz
mindig pénték, szómbat és vasarnap
kéréssűk fél a lakókat. Csak azókat az
infórmaciókat hózzűk nyilvanóssagra, amiré
kiféjézétt hózzajarűlast kapűnk. Érré
tórvény is kótéléz minkét. A kérdóívékét
pédig égy kűlón, érré a célra létréhózótt
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Bőgős csónak átadás
Szent Kristóf napján

Várja a Tagjait
a Kisbodaki Vízitúra Egyesület!

Kisbódak lélkés hívé és baratja némcsak a
Dűnanak,
haném
a
Dűnat
jaró
vízitűrazóknak égyarant. A télépűlés tóbb
prógramja is kótódik a vízhéz, réndszérésén
űnnéplik a Némzétkózi-Dűna-napót (jűniűs
29), dé a kiémélkédó, Dűnahóz és vízhéz
égyarant kóthétó ésémény a Szént Kristóf
nap, mélyét mindén év jűliűs 25-héz kózéli
hétvégén tartanak. Szént Kristóf a hidak és
hajósók védószéntjé, a Kisbódak hataraban
talalható híd is róla van élnévézvé. A DűnaRégió Vízitűrisztikai Szóvétség éddig
mindén évbén mégjélént a Bógós Csónakkal
az Égyűtt a Vízén prógramjanak kérétén
bélűl, mélybén a hélyi fiatalók és idósébbék
égyarant biztónsagósan élvézhétték a
bódaki-agréndszér szépségét, téstkózélból.

A Kisbódaki Vízitűra Égyésűlét (téljés űj
névén: SZIGÉTKOZ – CSALLOKOZ Kisbódaki
Kűltűralis és Szabadidóspórt Égyésűlét)
2020-tól űj éróvél, a régi és űj tagók kózós
műnkajaval szérétné a bódaki és a
kórnyékbéli civil vízitűras és vízitűra-spórt
élétét félléndíténi. Térvéink szérint kózós
prógramókat,
vízitűrakat,
vízparti
éséményékét,
hazi
vérsényékét
szérvéznénk, illétvé ónkéntésként – ahógy
idóból és énérgiaból télik – részt vénnénk
kűlónbózó
vízitűras
prógramókón,
éséményékén, ném csak Bódak kórnyékén,
haném tavólabb is.
Éhhéz tagókat kérésűnk, akik bélépvé az
égyésűlétbé, tagi tamógatas méllétt
(mértéké 10.000 Ft/év) műnkajűkkal és
ótlétéikkél ségíténék az égyésűlét céljainak
élérését.

A szóvétség idén élhatarózta, hógy
mégajandékózza Kisbódakót égy Bógós
Csónakkal, azért, hógy a télépűlés és a
kórnyék lakósai né csak égy-égy
alkalómmal, haném akar réndszérésén is
jarhassak vízi-kórnyézétűkét ézzél a
csódalatós, dűnai hagyómanyókra épűló
csónakkal. Énnék ókan Bógós Csónak Pónt
alakűlt Kisbódakón és alélnókűnk, Klemencz
Henrik hivatalósan is atadta jűliűs 20-an a
csónakót
Kisbódak
pólgarméstérénék
Timár Gábornak és éz altal térmészétésén
Kisbódak mindén lakósanak égyarant. Ném
csak atadó, haném névadó is vólt éz égybén,
Szént Kristófra kérésztélték a csónakót űj
tűlajdónósai, s a név Vargáné Vecsei Vivien
csódas
kéziműnkaja
érédményéként
nyómban fél is kérűlt a bógósré.

Mit ad az Égyésűlét? Ingyénés vízitűras
prógramókat, észkózhasznalatót (kénűk,
bógós csónak, félszérélés stb.), szakértó
édzót, bazist a kisbódaki vízi kűltűrhazban,
sók-sók szép kózós égyűtt tóltótt órat vízén
és szarazón égyarant - a tagóknak és
térmészétésén csaladtagjaiknak!
Ha szérétnél bélépni, kérűnk, hógy jélézd
szémélyés
adataid
mégadasaval
az
égyésűlét@kisbódak.hű címén vagy az űjsag
űtólsó óldalan talalható bélépési nyilatkózat
kitóltésévél és annak az ónkórmanyzati
póstaladaba dóbasaval. Mindén prógramról
és szérvézésról a Facébóókón és é-mailbén
tajékóztatjűk mindén méglévó és űj
tagűnkat!
Klemencz Henrik

Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség
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Egy augusztusi nap

gyéptégla méllétt a parasztműskatli, az űj
fűnkciót kapótt régi mélléképűléték
arnyékaban a pérgóla alatt pédig nagyón jól
ésik égy farasztó nap űtan mégpihénni égy
póhar bór méllétt. Gratűlalűnk a
díjazóttnak!

Hintón érkézó harmónikaszó, nó és pérszé
kis palinka, mi is kézdódhététt vólna
masképp,
mint
az
élmaradhatatlan
Kéméncénap.

Délré csatasórba alltak a kóndérók, a
bénnűk fótt finómsagók méllétt sénki ném
maradhatótt éhén. Horváth Lali jóvóltaból Jó
ébédhéz szólt a nóta, majd délűtan régi idók
slagéréi, séjtélmésén sűhanó tancós lanyók,
kajarpéci kómédia szórakóztattak a
véndégékét.

A délélótt a hagyómany arnyékaban télt,
népdal, néptanc, népi méstérségék és műltat
idézó harapnivaló.
Masódszór kérűlt atadasra a „Tiszta űdvar,
réndés haz” díjűnk. Nézzűk csak, hógy is vólt
éz régén: a haz élótt vagy méllétt kis
viragóskért, aztan az élsó űdvar. Ott lakótt a
Bódri még a Cirmós, jatszóttak, dalóltak a
gyérékék:
Bódri kűtya sétal,
Fűlé, farka szét all.
Itatója kicsi kűt,
Ététójé mély tal.
Kókérítés szélinél
Tarka macska űldógél.
Észrévészi a kűtyat,
Mégmassza a szilvafat.

A fórgatókónyv a régi, dé még ném latótt
prógramókkal is igyékéztűnk a kór
szélléménék mégfélélóén űjítani. S hógy
miról is kélléné, hógy szóljón éz a nap?
Hívjűk még rókónainkat, baratainkat
bészélgéssűnk, érézzűk jól magűnkat,
légyűnk égyűtt. É méllé csak plűsz bónűsz,
hógy a műsór kédvűnkré való.
Éz alkalómból latógatta még falűnkat az
ótténschlagi téstvérkózségűnk szép szamű
délégaciója,
hógy
mégérósítsék
télépűléséink
15
évés
kapcsólatat.
Térmészétésén itt vóltak nagybódaki
baratink is, akik mindig űgyanólyan
órómmél jónnék, mint amilyén szérététtél
latnak véndégűl mindén kisbódakit.

Kóvétkézétt a hatsó űdvar, ólak, pajta, szín
és „Jaj bélé né lépj, amit a „tikók”
ódapiszkítóttak”. Végűl a kért, ami a mai
nyélvén haszónkért vólt, hiszén sénki ném
mént a bóltba krűmpliért, mindénki
mégtérmélté az asztalra valót. Manapsag
van égy űdvarűnk, ami inkabb díszkért,
sarókban égy kis zóldséggél, fűszérékkél.
Úgy góndólóm mindéz róhanó vilagűnk
érédményé és hógy jól van-é éz így,
mindénki dóntsé él sajat szajízé szérint.

Ézék űtan, hógy hógyan sikérűlt a nap, azt az
dónti él, hógy jóvóré űjra hanyan jónnék él.
Én csak kószónétét tűdók móndani a sóksók szórgós kéznék, ónzétlén félajanlasnak,
lélkés és faradhatatlan ségítségnék, hógy
mélléttűnk allt, mért nélkűlűk ném létt
vólna kérék a nap.

Idéi díjazóttűnk méltó példaja annak, hógy a
mai kórszéllémnék mégfélélóén félűjítótt
haz hógyan tűdja hűén mégórizni a műlt
émlékéit. Kitűnóén mégfér a térkó és

Bertalan Péter Zoltánné
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Karácsonyi bütykölde
a könyvtárban

Ézűtan nagy igyékézéttél készítétték él Rűdi,
a rénszarvas űjjbabjat. A fóglalkózas végéré
égész rénszarvascsórda szagűldótt az
asztalón. A jó hangűlatban télt órat finóm
téa kórtyólgatasa, és égy kis ragcsa
élfógyasztasa zarta. Orűlók, hógy itt
vóltatók! Gyérték légkózélébb is!
Bán Elvira

Gondolatok az idősek napjáról
Műlnak a napók, róhannak az évék, fékété
hajűnkból lassan hóféhér lész.
É sórókat ólvasva jűtótt észémbé égy
nóvémbéri
délűtan,
ami
góndós
élókészűléték űtan mindén évbén - rémélém
- égy kéllémés émlék sókak szívébén. Éz az
idósék napja.

Az űnnépék, így hűsvét, anyak napja és
karacsóny
élótt
égyré
gyakrabban
kérdézgétik a gyérékék: Mikór lész a
bűtykóldé? Mikór készítűnk ajandékókat?
Úgyé Anikó néni jón? Papírszínhaz is lész? –
Hat pérszé, hógy tartűnk ajandékkészító
délűtant! Térmészétés, hógy Anikó nénit
hívjűk még! Égyértélmű, hógy ó a
fóglalkózas éléjén varazsdóbózaból égy
mését csal éló! Igy tórtént éz móst is.
Décémbér 2-an, hétfón ismét éllatógatótt
hózzank Ipcsicsné Gönye Anikó, aki
papírszínhazaból Lazar Érvin „Fűss vadasz,
né
gatyazz!”
című
méséjatékaval
órvéndéztétté még az égy tűcatnyi
aprónépét.

Mégnyűgtató, ahógy szép sórjaban érkéznék
a véndégék és ki-ki kérési a mégszókótt
hélyét a térítétt asztalnal. Sajnós maradnak
űrés székék, mindig vannak, akik élménnék
és mindig jónnék hélyéttűk az űjak. Milyén
csóda is a térmészét, az órók kórfórgas, ami
élétbén tarja a vilagót, minkét. Éz a nap az
űnnéplésé, ném szómórűsaggal télik!
Ménnyiré kéll idé az a csillógó
gyérékszémpar,
hógy
szavaljón
a
nagyszűlónék és milyén féléméló, ahógy a
sókat
latótt
szémék
bizóny
béhómalyósódnak.
Igén, mégérté a sók műnka. Finóm vacsóra,
csűszik a bórócska és jóhét a nótaszó, ami
harmónikaval
félűlműlhatatlan.
Csak
kószónni tűdóm mindénkinék, aki éljótt és
kérém, tégyé ézt jóvóré is, hisz:
Az évék róhanók, a napók sűhanók.
Éltűnnék és ném maradnak, tégy él émlékét
magadnak.
Néha allj még égy pillanatra, góndólj a szép
tégnapókra.
Únnép légyén a szívédbén, martózz még a
szérététbén.
Raadasnak idé allók és mindén jó kívanók!

A néma cséndbén végighallgatótt mésé űtan
bizóny szűkség vólt a nagyszamű szűlósérég ségítségéré is. Apró kézék fórmaltak a
gyóngyféjű hóféhér zsénília-angyalkakat. A
kis
alkótasók
ajandékként
vagy
karacsónyfadíszként
is
szólgalhatnak.

Bertalan Péter Zoltánné
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Újra szólt a „Hangraforgó”
Nóvémbér 21-én ismét féléjthététlén
élménybén vólt részé azón vérs- és
zénékédvéló kisbódakiaknak, akik éljótték
délűtan 5 órakór a Kózósségi Hazba, hógy
méghallgassak a Hangrafórgó Égyűttés „A
hangrafórgó szól a fű kózótt” című műsórat.

Mit adnék idén karácsonyra
Amit idén karácsonyra szívesen adnék neked,
nem lesz becsomagolva,
nem lesz rajta szalag sem, nem a posta
hozza, nem kerül egy fityingbe sem.
De a lista hosszú, és a szívemből jön,
ahogy kitárom előtted.
Mit is adnék:
örömöt, ami hálából fakad,
a bimbóból virággá hajtó rózsa fenségét,
az igazi szenvedély tiszteletre méltó erejét,
amit nem érdekel a világi siker,
szabadságot, hogy nem ítélsz meg senkit,
még saját magadat sem,
békét, hogy te magad légy önnön legjobb
barátod,
bölcsességet, hogy megértsd hibáidat,
és megbocsásd mások ballépéseit,
együttérzést, hogy magadhoz ölelhesd a
világot úgy, ahogy van,
és nem úgy, ahogy te újraalkotnád a
legszívesebben,
a magány meglepő örömeit,
erőt, hogy a sajnálkozást éppúgy elvesd,
mint a feszültséget,
és gyengéden élhess a jelennek,
hogy magad és mindenki mást a szív
szemével láthass,
aminek csak a Szeretet számít.
És végül azt kívánom, hogy a Szentlélek
feltárja előtted fényével,
hogy mindez az ajándék már benned él,
és csak arra vár,
hogy kibontsd.

F. Sipos Bea és Faggyas László fóként XX.
szazadi és kórtars kóltók mégzénésítétt
vérséit adtak éló, mégszólaltatva csódalatós
hangszérék sókasagat. Béa asszóny a
négyfélé fűvós zénészérszam égyikéból még
a kismadarak tavaszi csicsérgését is
élócsalta, fólég az ótt lévó gyérmékék nagy
óróméré. A kózónség nagyón élvézté a ném
mindénnapi kóncértét. Dé lathatóan a
művészék is jól érézték magűkat kórűnkbén.
A végén még égy kis raadast is kaptűnk!
Jóvóré űjra méghívjűk ókét. Jójjón él On is!
Mégéri.
Bán Elvira

(Arlene Gay Levine)
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Egyházközségünk hírei
Égyhazkózségűnk idén is ségítségét kívan nyűjtani a falű mindén lakójanak a karacsónyi
készűlódésbén. Készűlódjűnk kózósén, tisztítsűk ki lélkűnkét a nagy Véndég érkézéséré!
Kéréssűk, hógy milyén lélki ajandékókkal léphétnénk még égymast és ónmagűnkat Úrűnk
szűlétésnapjara!
•
•
•

•
•

•

•

•

Advent vasárnapjain a reggel 8 órai szentmise kézdétén kózós énékléssél gyűjtjűk
még a témplómi kószórű gyértyait.
Széntmisék űtan kb. 8.45 órakor kózós ima és énék kísérétébén gyűjtjűk még a
kórfórgalómban lévó advénti kószórű gyértyait. Varjűk a falű égész lakóssagat!
RÉGI – ÚJ! Ébbén az észténdóbén szérétnénk félélészténi égyik légszébb
hagyómanyűnkat, a Szent Család-járást. Kilénc éstén kérésztűl fógadhatja bé a szallast
kérésó Szént Csalad képét valaki égy napra. Kózbén imaval, énékékkél émlékézűnk a
2000 évvél ézélótti szallas kérésésré. A kózós imaba az is békapcsólódhat, aki ném lész
szallasadó. A mégűjűlas jégyébén léhétóség van arra, hógy aki ném tűdja ótthónaban
fógadni az imadkózókat, az a témplómban véhéti at a Szént Csalad képét, és vihéti haza,
hógy égy napra szallast adjón nékik. Az imakiléncédét décémbér 14-én, szómbatón ésté
5 órakór kézdjűk a témplómban, majd az advénti bórózgatas miatt hétfón fólytatjűk
égészén 23-an éstig. Mindénkit szérététtél varűnk!
Szentgyónásra a kéddi és vasarnapi széntmisék élótt (kb. 16.45 és 7.45 óratól) van
léhétóség a témplómban.
December 24-én este 6 órakor indűlűnk a témplóm élól a hagyómanyós „Karácsonyi
ínekülísre”. Az idósébbék még émlékéznék, hógy Érsék tanító űr idéjébén, amikór
élkézdódótt, s a késóbbi évtizédékbén is 70-80 émbér is éljótt, hógy szép énékévél
élvigyé a kis Jézűs szűlétésénék órómhírét az égész falűba. Tóvabbra sé hagyjűk vészni
ézt a szép, és csak Kisbódakra jéllémzó hagyómanyt! Szérététtél hívjűk és varjűk
kózségűnk valaménnyi lakójat! Azók a csaladók, akiknék még nincs még, az énékék
szóvégét kérhétik a témplómban vagy az ónkórmanyzatnal.
Az „éjféli mise” este fél kilenckor kezdődik témplóműnkban. Élótté 20.oo órától a
hittanós gyérékék pásztorjátékkal, vérsékkél, közös zenéléssel, énekléssel kószóntik
a bétléhémi Kisdédét. Dűnarémétén fél 10-kór, Pűskin fél 11-kór, Halaszin éjfélkór lész
az éjféli misé.
December 25-én, Nagykaracsóny napjan, 26-án, Szént Istvan diakónűs és vértanű
űnnépén, 29-én, Szént Csalad űnnépén, valamint január 1-jén, Újév napjan, Szűz Maria
Istén anyja űnnépén reggel 8 órakor kézdódik a széntmisé témplóműnkban.
A témplómi bétléhém élkészítéséhéz, a témplóm karacsónyi díszítéséhéz ségító kézékét
és adómanyókat szívésén élfógadűnk!

Kózségűnk mindén lakójanak kívanjűk a varakózas idéjéré és az űnnépré is a
Bétléhémi Gyérmék békéjét, órómét és szérététét!

Belépési nyilatkozat
SZIGETKÖZ- CSALLÓKÖZ Kisbodaki Kulturális és Szabadidősport
Egyesületbe
(rendes tagok, természetes személyek számára)
Név:

..................................................................................................................

Születési hely,
idő:

..................................................................................................................

Anyja neve:

..................................................................................................................

Adóazonosító:

TAJ szám:

...............................

..................................

Lakcím:

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

E-mail:

..................................................................................................................

Telefon:

..................................................................................................................

Mobil:

..................................................................................................................

Aláírásommal tanúsítom, hogy a SZIGETKÖZ- CSALLÓKÖZ Kisbodaki Kulturális és
Szabadidősport Egyesület Alapszabályát elfogadom, vállalom, tevékenyen részt veszek az Egyesület
munkájában, és vállalom, hogy az Alapszabályban rögzített éves tagdíjat (jelenleg évi 10000.- Ft) az
Egyesület számlájára (CIB: 10700653-70662139-51100005) befizetem.
Hozzájárulok, hogy közölt adataimat az Egyesület nyilvántartásában rögzítsék, nevemet és
tagsági számomat nyilvánosságra hozzák.
Kelt: ................................................ , ............. év ................ hó .......... nap
…………………………………….
aláírás
Záradék:
…………………………………………..-t rendes tagként,……….sorszám alatt az Egyesület
nyilvántartásába vettem.
Kelt: ................................................ , ............. év ................ hó .......... nap
…………………………………….
titkár
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