
Kedves Érdeklődők!

Nagy örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019 novemberében megjelent Bagod község első helytörténeti kiad-
ványa.

Megható érzés volt látni azt a mintegy 140 vendéget, akik megtisztelték jelenlétükkel a könyvbemutatót.

A rendkívül igényes, keménytáblás, védőborítóval is ellátott, 284 db fotóval illusztrált, 152 oldalas kötetet Béres 
Katalin történész, a Göcseji Múzeum főmuzeológusa írta és Tóth Norbert képzőművész tervezte.

Tekintettel az óriási érdeklődésre, Önkormányzatunk a könyv utánnyomását tervezi, aminek a példányszámát 
megrendeléshez kötjük.

Amennyiben szeretnének vásárolni a Bagod – Egy Zala menti falu évszázadai című kötetből, kérjük, azt legké-
sőbb 2020. január 12., 24.00 óráig szíveskedjen jelezni a lap alján található megrendelőlap kitöltésével, aláírásá-
val, melyet az alábbi módon juttathatnak vissza önkormányzatunkhoz:
 - postai úton vagy személyesen:  Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal, 8992 Bagod, Kossuth u. 13.
 - e-mailben a jelentkezési lapot beszkennelve vagy lefényképezve, a bagod@bagod.hu e-mail címre 
   elküldve (írásban visszaigazoljuk).

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre a következő elérhetőségeken:
 - telefonon: +36 92 560 008, 12-es mellék
 - e-mailben: bagod@bagod.hu
 - személyesen: Bagodi Közös Önkormányzati Hivatal, 8992 Bagod, Kossuth utca 13.
A megrendelőlapot igény esetén postázzuk.

A kötet várható ára: 4.000 Ft
A könyvek hozzávetőlegesen 2020 februárjában fognak elkészülni, amiről minden megrendelőt értesítünk.

A megrendelt könyvek átvétele: Szíves megértésüket kérjük, de a könyvet nem postázzuk ki, mivel szeretnénk, 
ha ugyanabban a gyönyörű állapotban tudnánk átadni, mint amilyenben a nyomda elkészíti.

Szeretettel ajánljuk e kiadvány lapozgatását és annak köszöntőjében is szereplő idézettel kívánunk jókedvben 
bővelkedő ünnepeket! „Egész életünkben ünnepet ülünk, mert tudjuk, hogy Isten mindenütt és mindig jelen van; dicsé-
retet zengve műveljük földjeinket, himnuszt énekelve hajózunk a tengeren…”

Bagod Község 

Polgármesterétől
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Sipos Ferenc polgármester

MEGRENDELŐLAP

Alulírott ..................................................................................................(név), .................................................................... 

............................................................................................................................(cím) alatti lakos (Telefon: 

..................................., e-mail: ...............................................) megrendelem Béres Katalin: Bagod – Egy Zala menti 

falu évszázadai című könyvét ......... db példányban. Vállalom, hogy a megrendelt könyv(ek) ellenértékét (4.000 

Ft/db) átvételkor kizetem Bagod Község Önkormányzatának.

Kelt ................................., 20..., .............................(hónap) ..........(nap).

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

                                         aláírás

MEGRENDELŐLAP

Alulírott ..................................................................... , ...................................... (név)

............................................................................................................................ (cím) 

alatti lakos (Telefon: ..................................., e-mail: ...............................................) 

megrendelem Béres Katalin: Bagod - Egy Zala menti falu évszázadai című 

könyvét ......... db példányban. Vállalom, hogy a megrendelt könyv(ek) ellen-

értékét (4.000 Ft/db) átvételkor kizetem Bagod Község Önkormányzatának.
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