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ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Tisztelt Gyulafirátótiak!
Az elmúlt hónapokban egyre több panasz és
bejelentés érkezett az önkormányzathoz elkóborolt, illetve
kiszökött kutyákról. Elõfordult, hogy egy teljes utca posta
nélkül maradt az ott kóborló és félelmet keltõ ebek miatt.
Szeretném ezúton tájékoztatni a falu lakosságát a hatályos
ebtartás szabályairól; a 8/2006. (III.1) önkormányzati
rendeletre módosított 52/2005.(XI.28.) önkormányzati
rendeletbõl válogattam ki a gyulafirátótiakat érintõ
részeket.
3. §. (1) Az eb tartója két héten belül köteles az eb
tartási helye szerinti illetékes jegyzõnek bejelenteni, ha az
eb a./ a három hónapos kort elérte, b./ elhullott, vagy
elveszett, c./ tartás helye három hónapnál hosszabb idõre
megváltozott, vagy d./ új tulajdonoshoz került. (2) Az eb
tulajdonos (ebtartó) köteles:
A./ minden három hónaposnál idõsebb ebet veszettség
ellen beoltatni, az alábbiak szerint: 1. A három hónapos
kort elérteket 30 napon belül, b./ az elsõ oltást követõen 6
hónapon belül, c./ ezt követõen évenként.
4. §. (3). Veszprém város közigazgatási területén
családi házas területen ingatlanonként 2 eb tartható.
(6). Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, hogy
azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni
ne tudjanak.
5. §. (1). Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani,
hogy az eb a házban, vagy annak szomszédságában lakók
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi
épséget és egészséget ne veszélyeztessen, ne zavarja a
közös használatban lévõ terültek, helységek
megközelítését, használatát, ne akadályozza a lakások
elérhetõségét. (2). Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben
elõírt tartási feltételeket nem biztosítja, el kell rendelni az

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Köztársaság elnöke 2008. március 9-ére
országos ügydöntõ népszavazást tûzött ki.
Gyulafirátóton a szavazásra jogosult 2556 személybõl
1381-en mentek el szavazni, ami több, mint 54%-os részvételt jelent. Ez mind az országos, mind a Veszprém városi átlagnál jobb arányt jelent.
A kórházi napidíj eltörlésérõl szóló kérdésre 1144-en
mondtak igent (83,69%), 223-an nemet (16,31%).
A felsõfokú tanulmányok képzési hozzájárulásának be
nem vezetésére 1123-an mondtak igent (82,15%), 244-en
nemet (17,85%).
A vizitdíj eltörlésére 1121-en mondtak igent (81,88%),
248-an nemet (18,12%).
Ennek fényében elmondható, hogy Gyulafirátót
derekasan kivette a részét abból, hogy az országban ne
csak érvényes, de eredményes is legyen a népszavazás.
Mindenkinek köszönöm a részvételt!
Czaun János

eb eltávolítását, vagy más módon kell intézkedni a panasz
okainak megszüntetésérõl. Az eb eltávolítására a lakó, a
lakóközösség által megbízott közös képviselõ és az
ingatlankezelõ szerv tehet javaslatot. (4). Tilos ebet
beengedi, illetve bevinni játszótérként használt közterületre, illetve annak 20 méteres körzetébe.
6. §. (1). Ha a közvetlenül érintett szomszédok
többsége az ebtartást az eb veszélyt okozó természete,
vagy indokolatlan ugatása, vonyítása, vagy kellemetlen
szaga, vagy egészségi állapotával összefüggõ undort
keltõ megjelenése, vagy a környezet szennyezése miatt
tartósan zavarónak tartja, a kérdéses eb tartását meg kell
tiltani.
8. §. (1). A gyepmester a gazdátlan kóbor ebeket
köteles befogni és a gyepmesteri telepre szállítani. Ezt a
rendelkezést kell alkalmazni (jogszabályban meghatározott kivételeken kívül, pl: vakvezetõ kutyák) a
közterületen szabadon engedett ebekre is.
(5). Az elkóborolt ebek befogására, illetve visszaszerzésére irányuló igényt a Közterület Felügyeletnél lehet bejelenteni.
12. §. (4). A szabálysértés tetten ért elkövetõjét
10.000 Forintig helyszíni bírsággal sújthatja a
Polgármesteri Hivatal arra felhatalmazott dolgozója, a
közterület-felügyelõ és a rendõr.
A rendelet teljes szövegét a Posta utcai Önkormányzati
Irodában lehet megtekinteni, illetve a www.gyulafiratot.hu
honlapon. Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az itt leírtaknak
megfelelõen tartsák kutyáikat, különös tekintettel a 4. §.
(6).-ra, hisz közös érdek, hogy mind magunk, mind
gyermekeink félelem nélkül közlekedhessenek
Gyulafirátót utcáin.
Megértésüket köszönve, tisztelettel:
Czaun János

A Gyulafirátóti Polgárõr Egyesület
beszámoló és tisztújító taggyûlést tartott február 8-án. Az 5
évvel ezelõtt Hámori József vezetésével megújuló
egyesület napjainkban 35 fõt számlál.
A közgyûlésen részt vett Czaun János önkormányzati
képviselõ, aki elismeréssel szólt a szervezet munkájáról és
a jövõben is támogatásáról biztosította az egyesületet. A
megyei szövetséget Balogh László titkár képviselte, aki a
polgárõrszervezetek általános feladatairól szólt és tájékoztatást adott a megyei szervezetek lehetõségeirõl.
A közgyûlés megválasztotta egyesület vezetõségét:
elnök Farkas László, alelnök Hornung Ferenc, titkár
Schildmayer Attila lett.
(F.L.)

HELYREIGAZÍTÁS: Az elõzõ lapszámunkban
hiányosan jelent meg körzeti megbízottunk
telefonszáma.
Bérczi Oszkár r. fõtörzsõrmester: 06-30-630-8114
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2.
A Gyulaffy László Általános Iskola

felsõs farsangja
Ismét eljött a
farsang ideje. Az
osztályok már
január elején
azon töprengtek, milyen mûsorral lépjenek
fel. Nekünk, nyolcadikosoknak
volt talán a legnehezebb dolgunk,
hiszen farsang
elõtt, szombaton
írtuk a felvételit. Ennek ellenére a többi osztállyal együtt mi
is lelkesen készültünk erre a vidám iskolai „eseményre”.
Péntek reggel már mindenki izgatott volt, alig vártuk, hogy
elteljen a délelõtt, és kezdetét vegye a mulatság. Szinte
minden diák már fél háromkor a suliban volt, hogy kifesse
magát, és felvegye jelmezét.
Három órakor elkezdõdött a farsangi mûsor, ahol
elõször a rockisok szerepeltek, nagyon ügyesek voltak.
Utánuk következtek az osztályok. Elsõként az 5.a lépett
fel, akik egy aranyos törpös táncot adtak elõ. Õket követte
az 5.b, õk egy paródiát készítettek vidám rímekkel. Aztán
jött a 6.a, akik a Nagy Hízás kulisszatitkait fedték fel. A 7.a
tanulói „helyet cseréltek”: a fiúk nõi ruhában járták a táncot,
a lányok pedig férfiaknak öltözve söröztek bajor módra. A
7.b osztály egy hip-hop táncot mutatott be egy kis
breaktánccal vegyítve. Mi, a 8.b-sek egy fiatalokról szóló
szerelmi jelenetet adtunk elõ. Végül a 6. b osztály a Star
Wars paródiáját mutatta be. Az eredményhirdetéskor
mindenki nagyon izgult. Végül a sorrend a következõ lett:
harmadik helyen végeztek a 7. a-sok, a második helyet a
6.b parodistái érték el, az elsõ helyen a 8. b végzett.
Mindhárom gyõztes osztály egy finom csokitortát kapott
jutalmul. Ezután következett egy rövid disco, majd a
tombola sok nyereménnyel. Minden osztály nevében
mondhatom, hogy vidám volt a farsang, és mindenki jól
érezte magát.
Tekker Szimonetta 8.b

Remek hangulatú sportbállal ért véget a báli szezon.
Február 23-án a sportegyesület báljával zárult a báli
szezon Gyulafirátóton. A mûvelõdési ház nagytermét
megtöltõ sportbarátok az ízletes vacsora után a Bíber duó
muzsikájára ropták a táncot hajnalig. A bál bevétele a
sportkör támogatását szolgálta, a szervezõket köszönet
illeti munkájukért.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
2008. ÁPRILIS HAVI PROGRAMJAI
Április 10. (csütörtök) 17.00:

Csejteiné Ríz Ilona elõadómûvész
„Tavaszi szél…” - versek és dallamok címû költészet
napi összeállítása.
Április 20. (vasárnap) 16.00:
„Áprilisi kikelet” - Népzenei Találkozó
Fellépõ együttesek:
*Nemesvámosi Borostyán Népdalkör
*Papkeszi Sorstárs Népdalkör
*Vilonyai Népdalkör
*Gyulafirátóti Bakonyerdõ Pávakör
Április 24. (csütörtök) 16.00:
Horváth Márta bábmûvész „Egyszervolt
álmodtam, Holnemvolt rajzoltam” címû nemzetközi
népmesék mesefiguráinak és díszleteinek kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Varjas Józsefné, a Kastélykert
Óvoda vezetõje.
A megnyitót követõen mesejátékot láthatnak a
gyerekek, és kézmûves foglalkozáson készíthetik el
kedvelt mesehõsüket.
A kiállítás figurái filmen elevenednek meg.
A kiállítás megtekinthetõ: 2008. május 15-ig, a
nyitva tartási idõben.
Április 29. (kedd):
Pegazus Bábszínház bérletes elõadása.
Április 30. (szerda):
Májusfaállítás a Rátót Mátyás emlékparkban, a
Polgárõr Egyesület szervezésében.
Április 05. (szombat) 09.00-20.00-ig:
„Lan-Party” sorozat versenye
21.00: Eredményhirdetés és díjátadás
Az elsõ 3 helyezettet díjazzuk, minden
résztvevõ ajándékban részesül.
22.00-tõl: Amatõr Rock Buli a Slußpoén (rock)
zenekarral.
A játék támogatója: „Összefogás a biztonságos
Veszprémért” elnevezésû pályázat.
2008. 04. 06. vasárnap 11.00:
SHAR PEI kutya kiállítás a sportpályán.
Kísérõprogramok a kiállítás elõtt:
- Lovasporgramok, íjászkodás, kaszkadõrbemutató, pónilovaglás.
A belépés díjtalan.
KÖSZÖNETET MONDUNK mindenkinek, akik
édes-anyánkat özv. Rezeli Istvánné
(sz. Wittman Máriát) utolsó útjára elkísérték,
róla bármilyen módon méltóképpen
megemlékeztek.
Fia: Rezeli István és lánya Rezeli Mária.
„... Örök a lét innen és túl.
Elmúló csak életünk? …
… Hátha az a múlandóság,
Mit mi annak képzelünk,
A valódi állandóság?
S csak a lét játszik velünk...?
(Vajda János: Ha jön)
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A Római Katolikus Egyház üzenete

Az idei korai húsvét elmúltával örömmel pillantunk
vissza az ünnepekre. Köszönetet mondunk a buzgó
híveknek, akik szinte minden nagyobb közös ünneplésünkön szép számmal vettek részt.
A Feket e Vasárnap utáni héten tarto ttuk a
Triduumot, a húsvéti elõkészítõ háromnapos lelkigyakorlatot, amelyen elég sokan vettek részt, és végezték
el a húsvéti szentgyónásukat. A harmadik estén 13-an,
betegek vagy idõsebbek vették fel a templomban a
betegek szent kenetét.
Az elismerés mellett azonban azt is meg kell
jegyeznünk, hogy a húsvéti szentgyónás és szentáldozás
egyházi parancsa minden katolikus keresztényt kötelez.
Ne féljünk a szentgyónástól. Emberileg is nagyon jó az, ha
legalább egy évben egyszer komolyan szembenézünk
önmagunkkal a lelkiismeret vizsgálatban, szembesülünk
saját bûneinkkel, és a gyónásban Isten irgalmas színe elõtt
bevalljuk, meggyónjuk azokat az Úr szolgájának.
Átélhetjük a lelki tisztulás fölemelõ örömét, és tiszta lappal
folytathatjuk tovább hétköznapjainkat.
Ha valaki lemaradt, és szeretné pótolni húsvéti gyónását,
még van rá módja, hiszen a „húsvéti idõ” még sokáig tart:
egészen Szentháromság Vasárnapjáig, ami az idén május
18-ig, a rátóti búcsú napjáig tart. Szentgyónást lehet végezni templomunkban minden hétköznap esti szentmise
elõtt fél órával, az elsõ harangszótól. Sajnos, vasárnaponként az egymás után következõ szentmisék miatt nincs

alkalom a gyóntatásra. De ha valaki máskor semmiképpen
nem talál rá idõt, ha megszólít, a vasárnapi nagymise után
is szívesen meggyóntatom.
Hajrá Keresztények! Ne engedjük elsorvadni és
közönybe fullasztani legnagyobb kincsünket: hitünket és
vallásos buzgóságunkat!
Az elsõáldozás idén május 18-án, búcsú napján
lesz. Elsõáldoz áshoz a harmadiko sok járulnak, ha
rendesen részt vesznek a hitoktatásban, és rendszeresen
járnak a vasárnapi szentmisére. Eddig, sajnos nagy
hanyagságot tapasztaltam e téren. Ettõl kezdve ki-ki
összeszedheti magát, mert a türelmi idõ lejárt. Ha valakit
emiatt nem engedhetek elsõáldozáshoz, nem én okozok
csalódást neki, hanem õ csapja be saját magát!
Természetesen ugyanez vonatkozik a 8. osztályos
bérmálkozókra is. Fogadjátok el Szent Pál apostol
tanácsát: „Elfelejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök
annak, ami elõttem van.” A bérmálás idén a nyolcadikos
buzgó és feltételeket teljesítõ hittanosok számára június
8-án lesz. Szülõknek és gyerekeknek hadd mondjam most
az olimpia évében, hogy az ugrólécet nem azért teszik
olyan magasra, hogy kényelmesen át lehessen alatta
sétálni, hanem azért, hogy azt kell átugorni. Az nyer, aki
átugorja! Krisztus követése nem a széles és sima úton
történik, hanem a keskeny és göröngyös úton. És ez az út
fölfelé vezet, a nemes és reményteljes emberség felé.
Dr. Galambos Iván - plébános

PAPÍRUSZTEKERCSEK, KÓDEXEK: A Biblia keletkezése
„Amikor (Jézus) Názáretbe ment,
Ahol felnevelkedett, szokása szerint
bement szombat napján a
zsinagógába, és felállt felolvasni.
Odanyújtották neki Ézsaiás próféta
könyvét ...” (Lukács 4:16-17.)
Érdekes pillanatot ragad meg a fent idézett Ige. Jézus, az
Újszövetség nagy alakja egy ószövetségi próféta, Ézsaiás
könyvébõl olvas fel. Rögtön adódik a kérdés: lehetséges
ez? Ma már egyre több új tény és lelet kerül elõ a Biblia
keletkezésével kapcsolatban, mégis mintha csak nõne a
homály és a kétely sokakban: valóan megbízható-e a ma
olvasható Szentírás, vagy valakik utólag „szerkesztették
egybe” az egészet? Hiteles-e mindaz, ami Jézusról
található az evangéliumban, vagy ez is csak a
keresztyének „utólagos kitalációja”? Két fontos régészeti
szenzációt szeretnék ma bemutatni, amelyek választ
adnak sok ilyen és ehhez hasonló kérdésre.
1947-ben a Holt-tenger mellett található Kumrán nevû régi
romváros területén egy félreesõ barlangban egy arab
pásztor cserépkorsókba rejtett papirusztekercseket talált.
Volt köztük egészben fennmaradt, de sok közülük apró
darabokra hullott szét az idõk során. A kutatók
megállapították, hogy a tekercsek az Ószövetség könyveit
tartalmazzák, egy kivételével (Eszter könyve) az összeset.
A legnagyobb, mintegy 8 méteres épen maradt tekercs
éppen Ézsaiás próféta könyvét tartalmazta … A
vizsgálatok szerint a Krisztus elõtti második században
keletkeztek, vagyis Jézus valóban olvashatta az

Ószövetség könyveit, mert azok az õ korára már mind le
voltak írva.
A kutatók emellett más fontos megállapításokat is tettek. Az
említett Ézsaiás-tekercset összehasonlították a mai bibliai
Ézsaiás-könyvével, és kiderült, hogy két rövid magyarázó
mondatot kivéve tökéletesen egyezik a kettõ. Nincs benne
betoldás, utólagos hozzáírás: a mai változat pont olyan,
mint a kétezer éves „õse”. Az Ószövetség többi könyvét
vizsgálva is ugyanezt tapasztalták. Pontos és hiteles
minden sora.
De mi a helyzet az Újszövetséggel? Jézus korához képest
mikor keletkeztek az evangéliumok: néhány évtizeden
belül, amikor még élhettek az események szemtanúi vagy
sok száz évvel késõbb? Erre a kérdésre a „Jézuspapirusznak” elnevezett töredék adta meg a választ. A
bankkártyánál nem nagyobb papiruszdarabon Máté
evangéliumának sorai találhatók. Egy német kutató a
kézírást vizsgálva felfedezte, hogy a betûk típusa egészen
régi rajta: a „Jézus-papirusz” nagyjából 30 évvel Jézus
halála és feltámadása után íródott, Kr. u. 60-70 közt. Ekkor
még életben lehettek Jézus tanítványai, hallgatói, az általa
meggyógyult emberek és azok, akik látták a csodáit, és
tanúi voltak élete, halála és feltámadása minden
eseményének.
Ezek után mindenki meg tudja már adni a választ arra, hogy
hiteles és pontos-e a ma ismert Biblia. Lehet, hogy találunk
még okot arra, hogy ne vegyük kézbe, de azzal nem
mentegethetjük magunkat, hogy úgysem lehet megbízható
ennyi év után …
Wessetzky Szabolcs, ref. lelkész
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Tamás Lajos ÜVEGES
Vállalom:
hõszigetelõ üvegek gyártását, beépítését, valamint
hagyományos üvegezési munkák elvégzését helyszínen is!
Veszprém-Gyulafirátót, Német u. 18.

Tel.: 88/457-069, 06/30/4149-767

“GÉPÍRÁSTANFOLYAM TITKÁRNOKÉPZÉS
Gyors, gazdaságos,hatékony!
Érd.: 20/478-4713,
http://profititkarno.hu/ "

KERTTERVEZÉS

Morgan Viktória

okleveles kert- és parképítõ mérnök

Szolgáltatásaim:
- Terepfelmérés
- Konzultáció
- Kerttervezés
- Angol stílusú kertek tervezése
- Látványterek, 3D tervek
- Vázlattervek, ültetési tervek
- Utángondozási tanácsok
- Szaktanácsadás
További információk:
06/30/462-01-50, (88/328-472
info@morganviktoria.hu
www.morganviktoria.hu

LOMTALANÍTÁS
Gyulafirátóton a tavaszi lomtalanítási
akció április 26-27-én lesz.
A heti rendszeres szemétszállítás alkalmával is
elviszi a kukásautó azt a szemétmennyiséget,
ami a szeméttároló edénybe már nem fér, ha azt
az erre a célra biztosított zsákban a kuka
mellé helyezik.
A 80 literes szemeteszsák beszerezhetõ az
önkormányzati irodában 310 forintos áron.

Rátóti
Mi-Újság?
www.gyulafiratot.hu

FOCI HÍREK
A Gyulafirátót-Kádárta SE meccsei áprilisban:
5-én (szombaton) 15.30-kor Felsõörsön,
Felsõörs IKSE ellen.
13-án (vasárnap) 15.30-kor Alsóörsön,
20-án (vasárnap) 16 órakor
Balatonalmádiban játszik a csapat.
27-én (vasárnap) 16 órakor itthon,
Nemesvámos LSE az ellenfél.
Következõ meccs május 2-án, pénteken 16.30kor Bakonyszentkirályon, majd 4-én, vasárnap
szintén 16.30-kor itthon, Õsi lesz az ellenfél.
A felnõtt mérkõzések elõtt két órával az ifi
mérkõzésekre is várjuk a szurkolókat!

CSER, TÖLGY TUZIFA
Kuglizva 40 q 60.000,- Ft-ért,
konyhakészen 1.600,- Ft/q.
Ingyenes házhozszállítás!

Tel.: 06/20/443-81-57
KÉPEZZEN BIZTONSÁGI
TARTALÉKOT!
* Háromszoros kamattal EURÓBAN! * Bármikori
hozzáférhetõséggel. * Nincs semmilyen
folyamatos költsége, csupán egyszeri
számlanyitási díja.
* Számláján lévõ nagyobb összegû pénze után
hitelt is igényelhet, melynek törlesztõrészletét a
kamatok képezik. * Nincs kötelezettség!
* A számla örökös!
* Per-, illeték- és tehermentes!
Tájékoztatás kizárólag személyesen:

06/70/275-51-69
Többféle paprika-, paradicsom-, és
zellerpalánta, valamint
parasztmuskátli (álló),
futómuskátli és petunia-palánta eladó.
Érdeklõdni április 20-a után, az esti órákban.
Pallag Józsefné, Felsõ-újsor 45.
Tel.: 457-372

Megjelenik:
Összeállította: Felelõs kiadó: Nyt.szám:
Kiadja:
224/1191/2003. 1000 példányban
Tóthné
Farkasné
Gyulafirátótért
Közhasznú Egyesület Molnár Csilla Martinkovics
Készült: TRADEORG
Erika
Nyomda, Fûzfõgyártelep

