Galamboki Hírmondó
2019. augusztus- szeptember
Galambok Község Önkormányzatának hírlevele a lakosságot érintő aktualitásokat tartalmazza. Kérjük,
fogadják érdeklődéssel, olvassák szeretettel!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Galambok Község Önkormányzata 2019. évben is
tankönyvtámogatást nyújt a község területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók számára.
A galamboki általános iskolába járó tanulók részére a támogatás mértéke a köznevelési intézmény által
kötelezően előírt és tanulók által átvett tankönyvek ára.
Közép és felsőfokú oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanulók
számára a támogatás mértéke:
- középiskolások, szakképző iskolások esetén 10.000,-Ft/fő
- felsőfokú szakképzésben részesülők esetén 15.000,-Ft/fő
Kérelem nyomtatvány átvehető az Önkormányzatnál, mely legkésőbb
2019. október 31. napjáig nyújtható be.
A benyújtás feltétele: iskolalátogatási igazolás.
Galambok Község Önkormányzata Közösségi kertjének terményei - kedvező áron - megvásárolhatók:
Galamboki piactéren.
____________________________________________________________________________________
ÉRTESÍTÉS AZ EBEK 2019. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRÓL ÉS CHIPEZÉSÉRŐL
Helyszín : 8754 Galambok Ady E. u. 2. ( Önkormányzat Udvara)
Az oltás időpontjai: 1./ 2019.09.12-én (csütörtök) 8-9 óráig
2./ 2019.09.19-én ( csütörtök) 8-9 óráig
Chip behelyezés díja 5000 Ft/eb,
Oltás díja 5000 Ft/eb, melyet a helyszínen kell megfizetni.
Ez a díj a kötelező féreghajtást is magában foglalja, 20 kg testsúlyig.
Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet kérjük,
mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet csak
1000 forint térítés ellenében áll módunkban kiállítani.
A háznál történő oltás díja: 6000.- Ft ebenként.
Az oltást végzi: dr. Pőcze Tibor állatorvos

Helyi Választási iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2019. október 13. napján megtartásra kerülő helyi
önkormányzati képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi képviselő választással kapcsolatos részletes
információk a www.valasztas.hu, www.galambok.hu, oldalakon, valamint személyesen a HVI székhelyén
(Galambok, Ady Endre út 2. Tel. 93358- 130) kaphatnak az érdeklődők.
a Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 29. napján megalakult. Tagjai : Pelczerné Kasper Andrea HVB
elnök, Bedike József HVB elnökhelyettes, Sárempek László HVB tag Sas Sándor HVB tag Gál Sándorné HVB
tag Póttagjai: Palai Józsefné és Kovácsné Takács Mónika

MEGHÍVÓ
Galambok Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosságát, hogy
2019. szeptember 6-án (pénteken) 17.00 órai kezdettel
CIKLUSÉRTÉKELŐ FÓRUMOT tart.
A fórum napirendje:
- Önkormányzat 2014-2019 .évi tevékenysége
Helye: Galambok, Ady E utca 2.
Minden érdeklődőt Tisztelettel várunk!

MEGHÍVÓ
Galambok község Önkormányzata a Galambok Hagyományőrző Alapítvánnyal, valamint
A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány közreműködésével

Must-mustra Bográcspartit tart
2019. szeptember 7. napján 16.00 órai kezdettel.
a termelői piacon.
A rendezvény célja: A társadalmi kohézió erősítése mellett az elmúlt években elért
eredmények bemutatása, valamint a helyi gasztronómia népszerűsítése. A zalai konyha
népszerűsítése mellett a civil összefogás erősítése, valamint az elmúlt években történt - hazai
és uniós forrásból megvalósult, a helyi gazdaság és a vidék fejlesztése értekében történt
eredményeknek, fejlesztések bemutatása.
A helyszín kiválasztása is ezt a célt szolgálja, hiszen a közelmúltban átadott -a helyi
gazdaságág fejlesztését ösztönző - termelői piac szolgál majd a rendezvény színteréül.
A rendezvény mottója: Tele kosár, tele tál, jó, hogy idetaláltál!
A izelítő a rendezvény programjából:
- Helyi termékek vására / méz, tökmagolaj, lekvárok, gyümölcsök,, zöldségek,
fűszernövények..
- Helyi termékek kóstolása
- Főzőverseny
Minden érdeklődő Galamboki lakost tisztelettel várunk!
A település működésével, a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos további részletes
információk a www.galambok.hu oldalon érhetők el.

