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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Bajót Község Képviselő-testülete 2008. 
szeptember 10-én tartotta soron 
következő ülését, melyen módosította 
az önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletét az alábbiak 
szerint: 

Bajót Község Önkormányzatának 
12/2008.(09.11.)számú rendelete 

a 2008. évi önkormányzati 
költségvetésről 

és a költségvetés végrehajtásának 
szabályairól szóló 

3/2008.( II. 21.)számú rendeletének 
módosításáról 

Bajót Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az Államháztartásról szóló – 
többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, 
valamint a 68.§ (2) bekezdése alapján – 
figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló – módosított – 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendeletben 
meghatározottakat – a 2008. évi 
költségvetésről alkotott 
3/2008(II..21)számú költségvetési 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

 (1) A 2008.junius 27-a között átvett 
központosított támogatások.  A 
kiadások és bevételek átvezetése miatt 
az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében 
megállapított  
145.006 E Ft Működési kiadással 
28.522 E Ft Felhalmozási kiadással 

118.761 E Ft  Működési bevétellel 
28.522 E Ft Felhalmozási bevétellel 
26.245 E Ft  Működési 

forráshiánnyal 
és az önkormányzat 2008. évi  

153.487 E Ft Módosított működési 
kiadással 

53.606 E Ft Módosított felhalmozási 
kiadással 

131.474E Ft  Módosított működési 
bevétellel 

53.606 E Ft Módosított felhalmozási 
bevétellel 

22.680 E Ft  Módosított működési 
forráshiánnyal 

 
állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül a 
módosított kiemelt előirányzatokat 

 
jogcímenkénti megoszlásban állapítja 
meg. 

(3) Bajót Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a következő kiemelt 
bevételi előirányzatokat határozza meg, 

 

4.423 E Ft Intézményi működési 
bevételek 

83.418 E Ft Önkormányzatok 
sajátos működési 
bevétele 

33.135 E Ft Önkormányzatok 
költségvetési 
támogatása 

40.130 E Ft Véglegesen átvett 
pénzeszközök  

( felhalmozási ) 

16.517E Ft Támogatásértékű 
működési bevételek 

3.409 E Ft Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

4.048 E Ft Föld és telek 
értékesítés  ( Telek ért. 
+ ÁFA ) 

41.931 E Ft személyi jellegű juttatások 
12.619E Ft munkaadókat terhelő járulék 
45.938E Ft dologi kiadás 

33.191 E Ft támogatásértékű működési kiadás 
2.894 E Ft működési célú pénzeszközátadás 

 államháztart. kívülre 
6.669 E Ft társadalom- és szociálpolitikai 

juttatás 
1.500 E Ft Kamatkiadások 

 ( folyószámla hitel kamata ) 
25.494 E Ft felújítás 
25.769 E Ft intézményi beruházási kiadások 

988 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
Ft Felhalmozási tartalék 
Ft Felhalmozási általános tartalék 

516 E Ft Működési tartalék 
8.229 E Ft Működési hitel törlesztés 

742 E Ft Felhalmozási kölcsön törlesztés 
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az alábbi jogcímenkénti megoszlásban 
állapítja meg. 

(4) Az (1) bekezdésében megállapított 
bevételek forrásonkénti, kiadások 
jogcímenkénti megoszlását 
mérlegszerűen önkormányzati szinten, 
a rendelet 1. számú melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 

 
(5) (4) A működési és felhalmozási célú 
bevételi és kiadási előirányzatokat - 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen 
önkormányzati szinten a 2. számú 
melléklet szerint állapítja meg a 
képviselő-testület. 

2.§ 
Az önkormányzat, valamint a 
költségvetési szervei, módosítás utáni 
előirányzatát a 
4,5,6,7,8,11,15,15/a,15/b,16,16/a,16/b,1
6/c számú mellékletek tartalmazzák 
 

3.§ 

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 11-
én lép hatályba. E rendelet hatályba 
lépésével, egy időben a 3/2008 ( 
II.21.)sz. költségvetési rendelet 3.§. 
(1), (2), (3), (4),(5) bekezdése és a 
4.§ (1), (2), (3), (8), (10) bekezdése 
hatályát veszíti. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 
 

Orlovitsné 
Tarnóczy Tünde  

sk. 

Tóth Zoltán sk. 

körjegyző Polgármester 
 
A képviselő-testület megválasztotta a 
Virágos és Tiszta Bajótért Mozgalom 
2008. évi díjazottait, a három díjazott 
ingatlan tulajdonosa György János, 
Zöldi Kovács Mihály és Flórián Lajos.  
A képviselő-testület döntött arról, hogy a 
Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
fordulójához csatlakozik. 
A továbbiakban a képviselő-testület 
megalkotta állattartási rendeletét 
módosította a környezetvédelem 
szabályairól szóló 11/2003 (IX.11.) sz. 
KT rendeletet 

Bajót Község 13 /2008 (IX.10) sz. 
rendelete az állatok tartásáról 

Bajót Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A § (2) 
bekezdésében és  a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelemmel az Országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet 36 § (5) 
bekezdésére, az állattartás központi 
jogszabályokban nem szabályozott 
kérdéseinek rendezése érdekében – a helyi 
sajátosságokat figyelembe véve – az alábbi 
rendeletet alkotja.   
  

Általános rendelkezések 
1.§. 

E rendelet célja azon szabályok 
megalkotása, melyek a helyi igényekre és 
lehetőségekre tekintettel meghatározzák az 
állattartás helyi feltételeit; az állattartók, 
valamint az állattartással érintettek 
érdekeinek érvényesülését szem előtt tartva 
biztosítják, hogy az állattartás mások 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne 
veszélyeztesse, illetve meghatározzák az 
állattartásra szolgáló építmények 
elhelyezésének feltételeit. 
    

A rendelet hatálya 
2.§  

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével – Bajót község 
közigazgatási területén folytatott 
valamennyi állattartásra és állattartóra 
kiterjed. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:  

a/ az egészségügyi és állategészségügyi 
szerveknél, valamint a fegyveres erőknél és 
rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, 

b/ alkalmi, cirkuszi, mutatványos és egyéb 
bemutató rendezvényekre (pl. állatkiállítás, 
állatvásár, állatverseny), 

c/ jogerős hatósági engedéllyel működő 
állattartó és –tenyésztő telepek területén      
     folytatott állattartásra, 
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d/ vakvezető-, jelző- és mentőkutya 
tartására, 
e/ veszélyes állat tartására,  
 

Értelmező rendelkezések 
3.§  

E rendelet alkalmazásában: 

   a/ állat: haszonállat, illetve kedvtelésből 
tartott állat; 

b/ állattartás: Az Állat- egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 
(V.24.) FM rendelet 1. sz.  függeléke 
alapján:„ olyan tevékenység, amely 
állati eredetű termék előállítására (hús, 
tej, gyapjú, tojás stb.), sportcélok 
elérésére, kedvtelésre és egyéb 
hasznosítás megvalósítására történik. 
Magába foglalja a tenyésztést, a 
szaporítást, végtermék előállítást.” 

 

c/ állattartó: A 1998. évi XXVIII. Tv. 3. 
§ 1. pontja alapján: „állattartó: az állat 
tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az 
állatállományt gondozza, felügyeli” 
 

d/ állattartó épület: Az Állat- 
egészségügyi Szabályzat kiadásáról 
szóló 41/1997 (V.24.) FM rendelet 1. sz.  
függeléke alapján:„ közvetlenül az 
állatok elhelyezésére, védelmére 
szolgáló létesítmény.” (pl.  istálló, ól, 
ketrec, állatkifutó); 

e/ haszonállat: gazdasági haszon céljából 
tartott, igénybe vett állat, ezen belül:  

      ea/ nagy-haszonállat: ló, szarvasmarha, 
bivaly, szamár, öszvér, 

      eb/ közepes haszonállat: sertés, juh, 
kecske, 

      ec/ kis-haszonállat: baromfifélék, 
szárnyasok, galamb, házinyúl, prémes 
állatok (nutria, róka, kutya, macska, pézsma, 
nyérc, nyest, görény, angóra, csincsilla); 

f/ jelzőeb: halláskárosultak segítségét 
szolgálja, melynek szükségességét 
szakorvosi igazolással kell bizonyítani; 

g/ kedvtelésből tartott állat:  az ember által 
nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, 
melynek húsa az európai étkezési szokások 
figyelembevételével nem szolgálhat emberi 
fogyasztásra, ezen belül       

 ga/ nagy állat: eb, macska 
 gb/ kis állat: díszmadár, kistestű rágcsálók 
(pl, tengerimalac, arany-hörcsög), görény;  

h/ közterület: Az épített környezet 
alakításáról  és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. Tv. 2 § 13. pontja alapján: 
„közhasználatra szolgáló minden olyan 
állami vagy önkormányzati tulajdonban 
álló földterület, amelyet a 
rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás 
ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak 
a közhasználat céljára átadott 
területrészére - az erről szóló külön 
szerződésben foglaltak keretei között - a 
közterületre vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. Közterület rendeltetése 
különösen: a közlekedés biztosítása 
(utak, terek), a pihenő és emlékhelyek 
kialakítása (parkok, köztéri szobrok 
stb.), a közművek elhelyezése.” 

i/ vakvezető eb: az az eb, melyet erre a célra 
speciálisan kiképeztek, s a Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége (Bp., 
Május 1. út 47.) igazolvánnyal lát el; 

j/ veszélyes állat: a 8/1999. (VIII.13.) KöM-
FVM-NKöM-BM együttes rendelet 1. sz. 
mellékletében felsorolt fajok egyedei.  

k/ gazdasági cél: Az állattenyésztésről 
szóló 1993. évi CXIV. Tv. 3. § 7. pontja 
alapján: „a mezőgazdaság, az 
élelmiszer-termelés, a prémtermelés, a 
sport- és szabadidős tevékenység 
céljára történő állat-, illetve állati eredetű 
termék-előállítás, -forgalmazás.” 
 

Az állattartás általános szabályai 
4. §  

(1) A község közigazgatási területén állatot 
tartani csak a köz- és állategészségügyi, 
környezet-, természet- és talajvédelmi, 
köztisztasági és építésügyi jogszabályokban, 
szakhatósági hozzájárulásokban, illetve az e 
rendeletben foglaltak betartásával és a 
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lakosság nyugalmának zavarása nélkül 
lehet. 

(2) Nem minősül haszonállattartásnak az 
állattartó közvetlen fogyasztására vásárolt, 
az állattartó ingatlanán megvalósuló 
haszonállat tartása. 

(3) Az állatszaporulat az anyaállattól való 
elválasztásáig (születésig számított 4 hónap) 
a tartható állatok számába nem számít bele. 

(4) Az állattartó épületek létesítése esetén 
betartandó védőtávolságokat a rendelet 1. 
sz. melléklete tartalmazza.     

5. § 
 Bajót Község közigazgatási területe az 
állattartás szabályozása szempontjából 
övezetekre nem tagolódik. 

6. § 
Kedvtelésből tartott állatok az alábbiak 

szerint tarthatók:   

          a 3. § ga/ pontjában meghatározott 
nagy-állatok közül max. 5  db,     

       - a 3. § gb/ pontjában meghatározott 
kis-állatok közül max. 20 db.  

7. § 
 (1) A nevelési-, oktatási-, egészségügyi 
létesítmény, egyéb közintézmény, 
gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, 
élelmiszeripari üzem, vendéglátó egység 
területén és annak 50 méteres körzetén belül 
haszonállatot tartani tilos!  

(2) Lakóházakban és egyéb célú, nem 
állattartásra szolgáló épületben (pl. pince, 
garázs, stb.) haszonállatot tartani tilos! 

(3) A község külterületén a vonatkozó 
jogszabályok és hatósági előírások 
megtartása mellett állat korlátozás nélkül 
tartható.  

8. § 
 (1) Egyedi esetben, az állattartó kérelmére, 
maximum 1 évig állat tartása ott is 
engedélyezhető, ill. száma növelhető, ahol 
azt e rendelet szabályai tiltják, ill. számát 
korlátozzák. 

 (2) A kérelem elbírálása a 
Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe 
tartozik. 

(3) A kérelem akkor engedélyezhető, ha - az 
állattartó maradéktalanul betartja a 
vonatkozó (közegészségügyi, 
állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi 
és környezetvédelmi) szabályokat, 
amennyiben szükséges – a jogerős hatósági 
engedélyekkel rendelkezik, - az állattartó 
rendelkezik a közvetlenül érintett 
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és a 
tényleges használóinak (pl. bérlő, 
haszonélvező), továbbá amennyiben az 
állattartó nem az ingatlan tulajdonosa, a 
tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, - 
továbbá az állattartás közösségi (pl. 
településképi, kulturális, idegenforgalmi) 
érdekeket nem sért. 

(3) Engedélyezés esetén állatok az általános 
szabályokhoz képest az alábbi számban 
tarthatók:  

a/ a méhek esetén maximálisan 20 
méhcsalád belterületen 

b/ kedvtelésből tartott állatok:                 - 
nagy-állat           max. 10 db,  
kis-állat:             max. 30 db. 

(5) A határidő lejártát követően az állattartó 
ismételt kérelmére az engedélyt a         
Bizottság meghosszabbíthatja, amennyiben 
a (3) bekezdésben foglaltak újból         
fennállnak.  

(6) 200 nm alatti telken haszonállat nem 
tartható. 
 

Állattartó épületek, trágyatárolók 
9. § 

(1) A haszonállat elhelyezésére 
szolgálóépületek és egyéb építmények 
könnyen, hézagmentes, szilárd burkolattal 
kell ellátni. 

(2) A trágya, trágyalé tárolása során az 
ingatlan tulajdonosa a trágyát csak zárható 
vagy fedett, rés- és szivárgásmentes 
aknában, épületben tarthatja. 
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(3) Trágyázás, trágya tárolása során a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel 
szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV.3.) 
Korm. Rend. Előírásait kell betartani. 

(4) Kertes családi házhoz tartozó ingatlanon 
mindenfajta haszonállat kisüzemi módon 
tartható, ha haszonállat (baromfi, házinyúl, 
galamb, stb.) ketrece, ólja, kifutója, 
trágyatárolója a lakóépülettől 5 méterre, 
ásott, fúrt kúttól 5 méterre van elhelyezve. 

(4) Az állatok tartása és elhelyezése során 
vonatkozó jogszabályi előírásokat kell 
betartani (mezőgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi szabályairól 
szóló 32/1999 (III.31.) FMV rend., 
állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. Tv., az 
állategészségügyről szóló 2005. évi 
CLXXVI. Tv. Állategészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 
(V.28.) FM rend., veszélyes állatokról 
és tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999 (VIII.13.) 
KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rend., 
a fertőző betegségek és járványok 
megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998 (VI.3.) NM rend. és egyéb 
állattartásról szóló jogszabályok). 

Méhek tartásának különös szabályai 
10. § 

 (1) A méhek elhelyezése során a 15/1969 
(XI.6.) NÉM rendelet, a 70/2003 (VI.27.) sz 
FVM rendelet, 42/1994 (VI.28.) sz. FM 
rendelet és egyéb méhészetről szóló 
jogszabályok előírásait kell betartani. 

(2) Ásott kúttól, élővíztől, kerti tótól, 
úszómedencétől a védőtávolság minimum 
15 m.  

(3) belterületi telken 10 méhcsalád tartható 

Ebtartás különös szabályai 
11. § 

 
(1) Ebet közterületen, közös használatú 
helyiségekben, közös udvaron pórázon, 
harapós vagy támadó természetű ebet a 
marás  lehetőségét kizáró zárt szájkosárban 
és pórázon kell vezetni.   

(2) Az állattartó ebet úgy köteles tartani, 
hogy az elkóborolni, közterületre felügyelet 
nélkül kijutni, a szomszéd ingatlanra 
átmenni ne tudjon. 

(3) Harapós vagy támadó természetű eb 
tartása esetén az ingatlan kapujára, 
bejáratára a harapós kutyára figyelmeztető 
táblát az állattartó köteles szembetűnő 
módon elhelyezni. 

(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos! 

(5) Ebet játszótérre bevinni tilos! 

(6) Az állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb közterületet, más, közösen 
használható ingatlant, illetve ingatlan közös 
használatú részeit ne szennyezzen. Az eb 
által okozott szennyeződés azonnali 
eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni. 

(7) Tilos az ebet bevinni - élelmiszer- és 
vendéglátó üzletekbe, üzemekbe, 
helyiségekbe, szórakozóhelyre,- 
egészségügyi intézményekbe, óvodába, 
iskolába, ügyfélforgalmat lebonyolító 
közintézmények épületébe, kivéve, ha azt az 
üzemeltető az általa meghatározott feltételek 
mellett megengedi. 

(8) Tömegközlekedési eszközön eb csak 
pórázzal és szájkosárral szállítható.  

Állatok hajtása, legeltetése 
12. § 

(1) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett, 
az állattartó tulajdonában, illetve jogszerű 
használatában lévő területeken, a 
legeltetésre vonatkozó egészségügyi 
előírások (Állategészségügyi szabályzat, 12-
15. §) betartásával szabad.  

(2) Állatot közterületen legeltetni, illetve 
közterületen hagyni tilos! 

(3) Amennyiben a közterületen történő 
áthajtása közben az állat a közterületet 
szennyezi, az állattartó köteles azt 
haladéktalanul eltávolítani. 
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Szabálysértési rendelkezések 
13. § 

Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig 
terjedő, ismételten is kiszabható 
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 6. § , 
7. § (1)-(2), 8. § (4),(6), 9. §(1)-(4)-, 10. § 
(2), 11. § (2), (4), (7), 12. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megszegi. 

Záró rendelkezések 
14. § 

A rendelet 2008. október 1-én lép 
hatályba. 

A rendelet hatályba lépésével egy 
időben a helyi környezetvédelem 

szabályairól szóló 11/2003 (IX.11.) sz. 
KT rendelet állattartásról szóló 25. §-a 

hatályát veszti. 

Tóth Zoltán  sk. polgármester 
Orlovitsné Tarnóczy Tünde sk. 
körjegyző 

 
14/2008. sz. KT rendelet a helyi 

környezetvédelem szabályairól szóló 
11/2003 (IX.11.) sz. KT rendelet 

módosításáról 
 
Bajót Község képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) 
bekezdésében, az 1995. évi LIII. 46. § 
(1) c) pontjában, a 2000. évi XLIII. Tv. 
31. § (2) bekezdésében, a 253/1997. évi 
XII. 20.) KOrm. Rend. 36. § (5) 
bekezdésében, valamint a 3/2002 
(VI.27.) ÖK. Rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló 
11/2003 (IX.11.) sz. KT rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 
 
Az R. 24. § (7) bekezdése hatályát 
veszti, helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

„(7) Belterületen motoros kerti gépek és 
egyéb zajkeltő munkák, stb. 
üzemeltetése az alábbiak szerint 
történhet: 
 

a) hétköznap: 22-06 óra között 
nem végezhető belterületen motoros 
kerti gépek és egyéb zajkeltő munkák, 
stb. üzemeltetése, 

b) szombat: 8-20 óra között 
végezhető belterületen motoros kerti 
gépek és egyéb zajkeltő munkák, stb. 
üzemeltetése, 

c) vasárnap és ünnepnapokon: 
8-12 óra között végezhető belterületen 
motoros kerti gépek és egyéb zajkeltő 
munkák, stb. üzemeltetése. 
 

2.§. 
 

(1) A rendelet 2008. október 1-én lép 
hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző 
gondoskodik. 
 
Tóth Zoltán  sk. polgármester  
Orlovitsné Tarnóczy Tünde  sk. 
 körjegyző 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Szeretettel köszöntjük azokat 

a bajóti lakosokat, akik 

október ünneplik születés és 

névnapjukat. 

 

75 éves 
 
Birkés Sándor 
Nagy Lajos 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Aki örökre eltávozott közülünk 
 

�Kraszlán Béla  1924 
 
50. házassági 
évfordulójukat 
ünneplik 
Gáspár János     és 
Walter Ilona Anna 
Havrancsik János    és  Katona Ilona 
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2008. szeptember 26-án  nyílt és 
október 31-ig  látható Vass Gyula    
lábatlani festő kiállítása a 
Millenniumi Házban 

 
        Néhány szó a festőről: 
Vass  Gyula 1969-ben született, 
Lábatlanon él. A rajzolás, festés  
gyermekkora óta érdekelte, kezdetben 

csak másolta  
a képeket. 

Tizenhárom 
éves volt 
amikor a 
szülei elvitték 
a neves 
festőművész-

hez, Vecsési 
Sándorhoz 

akitől bíztatást 
és 

iránymutatást 
kapott. Az 
iskolai évek 

alatt nem foglalkozott sem a festéssel, 
sem a rajzolással, mígnem felnőttkorban 
elkapta az alkotás utáni szenvedély. 
Eleinte csak magának festegetett, 
később próbálta a benne rejlő 
érzéseket, vágyakat,  álmokat, tájakat, 
pillanatképeket „kifesteni” magából. 
Mostanában főként vászonra és 
farostlapra fest olajjal. Munkáin az 
impresszionista festészeti jegyeket lehet 
felismerni, de a realisztikus ábrázolás is 
közel áll hozzá. 

Mindig azt 
viszi vászonra 
ami benne élt 
s él. Képei a 

belső 
szépséget 

tükrözik, a 
világot szépnek látja, a minket 
körülvevő természet ezer meg ezer 
csodát rejt, amelyek felismerése lelkileg 
gazdagabbá teszi az embert. 
A festés életre szóló szenvedély nála, a 
festészet az életet adja számára. Kedves 
témája ” szerelme” a Duna, a víz, amely 
nagyon sok képén ott  szerepel. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emlékeket keresünk a 140 éves a Lábatlani 
Cementgyárról 

A cementgyár hosszú idők óta elválaszthatatlan 
része a régiónak, ezért a jubileumi évfordulót 
méltóképpen szeretnénk megünnepelni. 
Keressük azokat a tárgyakat, fotókat, 
történeteket amelyek a cementgyárral 
kapcsolatosak és egy kiállításon bemutathatóak. 
Ha Ön rendelkezik bármelyikkel, várjuk 
jelentkezését! (A kiállítás után minden tárgyat 
visszajuttatunk a tulajdonosának.) 
Hívását várja: Szeles Viktor a 06/30/ 537-04-71-
es telefonszámon. 
                      Köszönettel:Holcim Hungária Zrt 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sajnálatosan lemaradt a 
falunapi támogatók névsorából 

Motuz Péter szikvízkészítő. 
Elnézését kérve utólagosan 

köszönjük a  falunap 

támogatását. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 

ÉRDEKLŐDŐT AZ 56.os EMLÉMŰHÖZ 
2008. OKTÓBER 23-án 
15 ÓRÁRA EGY RÖVID 
MEGEMLÉKEZÉSRE. 
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