
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 

2014. október 20-án  

13 órakor tartotta alakuló ülését a  

Községháza dísztermében.  

Béczi János korelnök köszöntő szavaival, majd a Him-

nusz közös éneklésével kezdődött a lajoskomáromi 

képviselő-testület ünnepi alakuló ülése. Ezt követően 

a napirendi pontoknak megfelelően a Helyi Választási 

Bizottság elnöke, dr. Vörös Zsolt adott tájékoztatást a 

választásról, aki részletes összefoglalójában ismertette 

a választás eredményeit. Kiemelte a választási bizott-

ság tagjainak munkáját, valamint áldozatos munkára 

kérte az új ciklusra megválasztott képviselőket. 

 

Polgármester: Pirtyák Zsolt 

 

Képviselők: 

Béczi János,  

Glück Istvánné,  

Hintenbergerné Dobai Klára,  

Mosberger Mátyás  

Puskás Tibor Antalné,  

Wanderer Ildikó Gabriella 

  

A tájékoztató után dr. Vörös Zsolt választási bizottsági 

elnök vezetése mellett került sor a képviselők, majd 

Béczi János korelnök vezetésével a polgármester eskü-

tételére. Ezután Pirtyák Zsolt polgármester az új cik-

lusra vonatkozó elképzelései közül emelte ki a legfon-

tosabbakat: a községünkhöz tartozó településrészek 

Középbogárd és Sáripuszta szinten tartása, fejleszté-

se, felkészülés a központi források további csökkenésé-

re, munkahelyteremtés, településfejlesztés. 

A következő napirendben a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítására, a bizottságok létrehozására, 

tagjainak és elnökeinek megválasztására került sor.  

Pénzügyi és Beruházási Bizottság 

Mosberger Mátyás - elnök 

Puskás Tibor Antalné - tag 

Béczi János - tag 

 

Szociális, Jóléti és Ügyrendi Bizottság: 

Béczi János - elnök 

Glück Istvánné - tag 

Hintenbergerné Dobai Klára - tag 

Pirtyák Zsolt polgármester Wanderer Ildikó Gabriellát 

terjesztette elő javaslatában alpolgármesternek. A kép-

viselők titkos szavazással 6 igen  szavazat mellett 

Wanderer Ildikó Gabriellát választották alpolgármes-

ternek. Az alpolgármesteri eskütétel után Mosbergerné 

dr. Miklós Judit tájékoztatást adott a polgármester és 

az alpolgármester törvényben meghatározott illetmé-

nyéről és költségtérítéséről. 

Az ülés végén Pirtyák Zsolt polgármester megköszönte 

a részvételt és hasznos együttműködést és munkát kí-

vánt a továbbiakban a testületnek. 

A következő nyilvános testületi ülés 2014. december 1-

én (hétfőn) 14 órakor lesz. Főbb témák: Közös Önkor-

mányzati Hivatal működése, III. negyedéves gazdálko-

dási beszá-

moló, jövőre 

vonatkozó 

helyi adópo-

litika kiala-

kítása, te-

mető hely-

zetének 

áttekintése.  

SzSZs 

Önkormányzati hírek: Megalakult a testület! 

Kutas Hírmondó 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja I. évfolyam, 1. szám 

2014. november 

Ígéretünket megtartva bővítjük a lakosság tájékoztatását nyomtatott formában. Ez az újság 

azért jött létre, hogy minden háztartásba eljussanak a településünket érintő hírek, események, 

információk. A havonta megjelenő számokban a következő állandó rovatok várhatóak: önkor-

mányzati hírek, hitélet, sport, főzősarok, iskolai-óvodai hírek, egészségvédelem, apróhirdetés,  

kulturális hírek, program ajánló.  

A szerkesztőség szívesen fogad minden írást ami növeli az újságunk színvonalát a  

kutasteve@gmail.com e-mail címre.  
Lajoskomárom képviselő testülete 

Tisztelt lakosság! 



Október 22-én a Gesztenyefasori Iskola diákjai 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 58., a 

Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. évfordu-

lója alkalmára emlékeztek a tornateremben. 

Október 23-án 15 órakor került megrendezésre 

a községi ünnep. A rövid megnyitó után, Pirtyák 

Zsolt polgármester emlékezett a forradalomra, 

majd beszámolt a megalakult testületről, köszö-

net mondott a választásokon résztvevő lakosok-

nak. Röviden beszámolt a képviselőtestület jövő-

beni terveiről.  

Ezután a Balogh Márk Dávid református lel-

kész, Decmann Tibor evangélikus lelkész és Or-

vos Levente katolikus plébános visszatekintett a 

múltba, és áldást mondott a forradalom hőseire.  

A Gesztenyefasori Iskola diákjainak ünnepi műsorát láthat-

tuk, felkészítő peda-

gógus Tulcz Éva 

tanárnő .  

Az ünnep zárása-

ként a zord időjárás 

ellenére a háborús 

emlékműnél főhaj-

tás kíséretben ko-

szorút helyezett el 

polgármester és a 

képviselőtestület 

tagjai. 
                            SzSZs 

A hősökre emlékeztünk... 

Október 31-én pénteken délután zajlott immár hagyományos módon a tökfaragó "verseny" a művelődési házban. 

A tököt, az önkormányzat termelte és ingyenesen biztosította a rendezvényre jelentkező gyerekeknek. Nem volt 

túl sok érdeklődő, de mindenféle korosztály képviseltette magát az óvodástól, a fiatal felnőttekig. 

Jó hangulatban telt a délután, a picik rácsodálkoztak a hatalmas tökökre, és a szülők segítségével próbálkoztak. 

A nagyobbak már konkrét elképzeléssel érkeztek, és több-kevesebb sikerrel valósították meg a tervezett alakza-

tokat. Szerencsére mindenki próbálkozhatott többször is, megvolt a kellő mennyiségű alapanyag. Amikor min-

den tököt kifaragtak, - mivel helyezetteket nem hirdettünk - minden résztvevő kapott a könyvtár által biztosított 

ajándékkönyvekből.  

A nap végén, közösen helyeztük el a Művelődési Ház lépcsőjén az elkészült műveket, és meggyújtottuk a mécse-

seket a tökökben. Percekig gyönyörködtünk bennük.... 

SzSZs 

 

Tökfaragó délután a gyerekeknek! 
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A középbogárdi gyerekek régi álma teljesült az új játszó-

tér elkészültével. A Köztársaság utca közepén, önkor-

mányzati telken önerőből épült, játszótéren sok új a mai 

előírásoknak megfelelő játék kapott helyett, amit a köz-

munkaprogramban résztvevő dolgozók építettek. A szü-

lők, biztonságban tudhatják gyermekeiket a csendes utcá-

ban, akik önfeledten játszhatnak a téren.  
SzL 

Elkészült a Középbogárdi játszótér! 



 Október 24-én pénteken átadás-

ra került a mozi helyisége, amely 

a közeljövőben fontos szerepet 

fog játszani a település közösségi 

és kulturális életében. 

Banász Ádám, a Lajoskomáromi Ifjú-

sági Közhasznú Egyesület elnöke így 

idézte fel a kezdeteket:  

A helyi ifjúsági központ létrehozásá-

nak terve még 2011 telén vetődött 

fel, ekkor 11 lelkes helyi fiatal össze-

fogott és megalapították a Lajosko-

máromi Ifjúsági Közhasznú Egyesü-

letet. Az Egyesület 2012 tavaszára 

bejegyzésre került, az Önkormány-

zattól pedig megkapták az akkor 

még düledező mozi épületét. A fiatal-

ság példaértékű összefogással falig 

csupaszította az épületet. Ezután 

Önkormányzatunknak lehetősége 

volt pályázni épület felújításra, ame-

lyet sikeresen el is nyert! Ebből a 

pályázatból, valamint önerőből, a 

fiatalokkal együttműködve szintbe 

hozták a padlót, az épület új tetőt 

kapott, valamint kialakították a 

mosdót és az áramhálózatot is. 

2013 nyarán az Ifjúsági Egyesület 

pályázatot adott be az épület fűtés-

korszerűsítésére, padló burkolására 

és jelentős mértékű eszköz beszer-

zésre is. Ezt a pályázatot egyesület-

nek sikerült elnyernie. Ennek a pá-

lyázatnak köszönhető az itt látható 

arculat és technikai felszereltség. 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 

Lajoskomáromi Ifjúsági Klub orszá-

gos szinten irigylésre méltó! 

Egy ekkora szintű összefogás példa-

értékű lehet bárki számára, falusi 

szinten több mint 120 embert tudtak 

mozgósítani, akik közösségi munká-

ban, szabadidejükben segítettek, 

amikor csak tudtak!  

Pirtyák Zsolt polgármester hangsú-

lyozta, hogy nagyon fontos volt a fia-

talok hozzáállása és összefogása, 

melynek eredményeként megalakult 

az egyesület. A szervezet életre hívá-

sának eredményeként pályázati le-

hetőségek, források  nyíltak meg. 

Az épület felújításra megközelítőleg 

20 millió forintot költöttek. LEADER 

pályázaton 10 milliót 

nyertek, egy másik pá-

lyázaton közel 6 millió 

forintot a többi önkor-

mányzati önrész volt. 

Ebben az összegben nem 

szerepel a munka, mely-

nek hasonló nagyságren-

dű értéke van. Köszöne-

tet mondott mindenki-

nek aki bármilyen mó-

don hozzájárult az épü-

let felújításához. 

 

Ezután a munkafolyamat során ké-

szült fotókból láthattunk összeállí-

tást, majd az egyházak képviselői 

megáldották az épületet. Hartmann 

Gabriella Wass Albert Te és az Isten 

című novelláját adta elő.  

Könnyedebb vizekre eveztünk; Lász-

ló Martin tánca után, a Mezőszent-

györgyi Amatőr Színjátszó Csoport 

(MASZK) kabaréjelenetein mulat-

hattunk, a délután zárásaként Kato-

na Lóránt énekelt.  

A meghívott segítőket egy finom pör-

költtel vendégelték meg. A vacsora 

után fergeteges koncertet adott a 

Keleti SoRock Band, majd reggelig 

zenélt Dj. Deka. 

SzSZs 

 

A hallgatók a következő témákban 

kaptak tájékoztatást: 

- a katasztrófavédelmi és a polgári 

védelmi rendszer alapelemei, 

- a polgári védelemi kötelezettség, a 

polgári védelmi szervezet, 

- a polgári védelemi kötelezettséggel 

összefüggő jogok és kötelezettségek, 

 - veszélyeztető hatások, a kockázat-

becslés és a veszély elhárítási tervek, 

 - a lakosságvédelmi feladatok, 

 - a védekezésben együttműködő 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztró-

favédelmi Kirendeltsége tartott tájé-

koztatót a polgármesteri hivatal 

nagytermében november 6-án 14-kor 

Három településről (Szabadhidvég, 

Mezőkomárom, Lajoskomárom) ér-

keztek a települési polgári védelmi 

szervezetébe beosztottak. A mintegy 

30 főt Lóki Richárd tü. őrnagy pol-

gárvédelmi főfelügyelő készítette fel 

és tájékoztatta a települések önmen-

tő képességéről.  

szervek és szervezetek, 

 - a riasztás és értesítés, valamint az 

irányítási rendszer és az utasítások, 

- a védekezéshez alkalmazott munka-

eszközök, az egyéni védőeszközök,  

 - valamint munka-és balesetvédelem. 

Az Őrnagy úr a tájékoztatóját a kö-

vetkező mondattal zárta: 

 „ Bízom benne hogy legközebb is egy 

tájékoztatón találkozunk és nem egy 

éles helyzetben.”   

SzL 

Felavatták a MOZIT! 

Polgárvédelem Lajoskomáromban 
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pező fényt kívánja eljuttatni minden-

kihez. A vonulókat a lován ülő Szent 

Márton (piros köntösben, római kato-

nának öltözve) vezette az evangéli-

kus templomhoz. Itt egy kis műsort 

adtak elő; eljátszották Szent Márton 

és a koldus találkozóját. 

A templomban rövid istentiszteleten 

vettek részt, majd az Agape Szeretet-

otthonhoz vonultak lámpásaikkal a 

gyerekek, ahol az időseknek énekel-

ték, az összes Márton-naphoz kap-

csolódó dalocskát. Végül a hagyo-

mányokhoz híven libazsíros ke-

nyérrel, pereccel és teával látták 

vendégül a gyerekeket és a szülő-

ket.  
SzSZs 

Az óvodában október közepétől folya-

matosan beszéltek a Márton-

legendáról, megismerkedtek a gyere-

kek Szent Márton püspök élettörté-

netével, a személyét övező különböző 

mesés történetekkel, a nevéhez kötő-

dő népszokásokkal, hiedelmekkel. 

Erre az alkalomra a lámpásokat a 

gyerekek és szülők együtt készítet-

ték el. Nagyon sokféle, ötletes lámpa 

született a közös munkából, mely a 

felvonulás elengedhetetlen 

kiegészítője. 

Az óvoda előtt gyülekezett a 

csapat ahol mindenki meg-

gyújtotta a saját kis lámpásá-

ban lévő gyertyát és Márton 

napi dalokat énekelve elindul-

tak az utcán az evangélikus 

templomba. A lámpás felvonu-

lás, Szent Márton emlékét őr-

zi, és a jó cselekedeteket jelké-

Márton napok a Kerekerdő Evangélikus Óvodában 
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A nyílt napokkal idén is kezdetét 

vette a felvételi időszak. 

Ha szeretnél a közelben, jó iskolában 

tanulni akkor bátran nézz körül Sió-

fokon. 

Siófok 3 lehetőséget is kínál neked! 

Annak aki szakközép illetve szakis-

kolában szeretne tovább tanulni két 

lehetősége is van. 

A Balaton partján megtalálod a So-

mogy TISZK Baross Gábor Kö-

zép,- és Szakiskolát. 

A szakközépiskolai részen 5 különbö-

ző szak közül választhattok: gyakor-

ló fodrász, környezetvédelmi techni-

kus, épületgépészeti technikus, mű-

szaki informatikus, és autószerelő. 

A szakiskolai képzés nagyon sok le-

hetőséget kínál; például: gépi forgá-

csoló, asztalos, festő,mázoló… bővebb 

információt az iskola honlapján ta-

lálhattok illetve 2014. november 14-

én az iskola nyílt napján bármilyen 

kérdést feltehettek.  

Ha úgy érzed, hogy a Baross Gábor 

Középiskola nem neked való akkor 

érdemes meglátogatnod a Krúdy 

Gyula Közép,- és Szakiskolát is.  

A szakközépiskola több szakot kínál 

nektek például: kereskedő, logisztika 

ügyintéző, idegenvezető… 

A szakiskolában tanulhattok cuk-

rásznak, pincérnek, szakácsnak.  

Természetesen a középiskola sokkal 

több szakot kínál, ezeket a honlapon 

elérhetitek. 

Ha gimnáziumban szeretnél tovább 

tanulni akkor ajánlom neked a Per-

czel Mór Gimnáziumot!  

Itt hat képzés közül választhattok.  

1.Német-Magyar Két tanítási 

nyelvű osztály 

2.Emelt Kommunikáció és Törté-

nelem 

3.Emelt Matematika 

4.Természettudomány és orien-

táció 

5. Emelt Angol 

6. Általános Kerettantervű kép-

zés 

A nyílt nap 2014. november 19.-én 

lesz a vidéki iskolák számára. 

Az iskolák honlapjai: - 

http://www.perczel.hu/ 

http://www.baross-siofok.hu/ 

http://www.krudy-siofok.hu/ 

Remélem, hogy segítséget tudtam 

nyújtani a pályaválasztásban. Jól 

fontoljátok meg, hogy hol akartok 

tovább tanulni. Sok sikert a felvételi-

hez!  

SzZs 

Pályaválasztás 2014.— Vár rád Siófok! 

http://www.perczel.hu/
http://www.krudy-siofok.hu/


A Gesztenyefasori Iskola jótékonysági estet tar-

tott 2014. november 15-én az evangélikus temp-

lomba.  

Horváth György iskolaigazgató megnyitója után 

Decmann Tibor tiszteletes igét hirdetett, majd az  

Enyingi Tinódis Fúvósok és az Evangélikus Rézfúvós-

zenekar sokszínű repertoárt játszott. Az egyházi mű-

vektől kezdődően a hagyományos indulókon át, ope-

rett slágereket, közkedvelt filmzenéket és könnyűze-

nei slágereket is hallhattunk. Teleki Miklós- orgona-

művész egy Schumann művet játszott. Végül a két 

fúvószenekar, orgonakísérettel „Jer dicsérjük istent 

szívvel, szájjal lélekkel” című korálját adták elő. 

A magas színvonalú előadás után szeretetvendégség-

re hívták a résztvevő közönséget.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meg-

hirdette a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-

zatot, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

felsőoktatásban való részvételének támogatása.  A 

Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, 

amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szol-

gál: a települési önkormányzatok által nyújtott támo-

gatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támo-

gatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 

Lajoskomárom Nagyközség Képviselő-testülete is 

csatlakozott a Minisztérium által meghirdetett ösz-

töndíjrendszerhez, és meghirdette a pályázatot a 

lajoskomáromi hallgatók számára.  

A felhívásra 8 db A típusú pályázat érkezett, az ered-

mények december 8-a után várhatóak! 

Jótékonysági est az  

evangélikus templomban 

Ördögkerék Táncegyüttestől Tirpák 

táncok és Örökségünk Mezőföld ösz-

szeállítást. A székesfehérvári Ikarus 

Senior Táncegyüttes Húshagyó és 

Rábaközi búcsú produkcióját hozta 

el. A mezőfalviak Moldvai asszony-

mulatságot, Csíkszentdomonkosi 

táncot és Somogyi vigasságot mutat-

tak be. A Sárrét Néptáncegyüttes 

Szilágysági és Gömöri táncokkal lé-

pett fel. A dunaföldvári Levendula 

gyermekcsoportjai moldvai táncok-

kal és gyermeklakodalmassal készül-

tek. A bemutatókat követően, amíg a 

három főből álló szakmai zsűri – 

Kasler Beáta, Török Sándor és Varga 

István – meghozta döntését, a Gúnya 

népi viselet bemutatója szórakoztat-

ta a közönséget. A minősítő verse-

nyen elért eredmények: Levendula 

Alapfokú Művészeti 

Iskola Gyermek Tánc-

csoportja 

(Dunaföldvár) nem 

kért minősítést. Mező-

falva bronz, Ördögke-

rék (Lajoskomárom) 

ezüst, Zorica (Ercsi) 

ezüst, Sárréti Csóka-

virág Néptánc Egyesü-

let (Sárbogárd) arany, 

Sárrét Néptáncegyüt-

Kilenc együttes több mint 300 tánco-

sa adott randevút egymásnak szom-

baton a sárbogárdi József Attila Mű-

velődési Központban megrendezett 

néptánc találkozón. A Fejér Megyei 

Amatőr Néptáncegyüttesek VI. Mi-

nősítő Fesztiválján egy bronz, két 

ezüst, több arany és kiemelt arany 

fokozat született. „Táncolni kell, 

most van itt az ideje” – kezdte kö-

szöntő beszédét Sükösd Tamás Sár-

bogárd polgármestere a szombati 

minősítő versenyen. A tánc az embe-

riség kultúrájával egyidős művészeti 

ág, amely a test zenére történő ritmi-

kus mozgásával fejez ki érzelmeket. 

A tánc az emberi együttélést a min-

dennapokat teszi jobbá. Ezen a ren-

dezvényen csupa olyan ember van 

jelen, akik közösen beszélik és értik 

a néptánc nyelvét, és ennek a ver-

senynek a legnagyobb győztese a 

közönség lesz – zárta a megnyitó 

beszédet Sárbogárd polgármestere. A 

köszöntőt követően felgördülő füg-

göny mögött kilenc együttes 11 cso-

portja mutatta be minősítésre hozott 

produkcióját. A gazdag repertoárban 

láthattunk Dalmát, Split-i táncokat 

a Zorica előadásában. A Sárrét Csó-

kavirág Néptánc Egyesülettől Szat-

mári és Rábaközi koreográfiákat. Az 

tes (Szabadbattyán) arany, az Alba 

Regia Táncegyüttes Szenior csoport-

ja arany, az Ikarus Senior Tánc-

együttes kiemelt arany, Nagyvenyi-

mi Táncegyüttes kiemelt arany, 

Juhász Zsófia a Fejér megyei Műve-

lődési Központ igazgatója, mint a 

minősítő verseny egyik fő szervezője 

nagyon sikeresnek ítélte a rendez-

vényt. Külön kiemelte: ezúttal a ma-

gyarországi tájegységek táncai jelle-

mezték az előadók műsorait. 

A néptáncos minősítőt minden 

együttes élményekkel és szakmai 

tapasztalatokkal feltöltődve fejezte 

be. A jó hangulatú rendezvény soká-

ig ad tartalmas útravalót a fellépők-

nek.  

Forrás: www.mezohir.info 

Minősítő Fesztiválon az Ördögkerék Néptánccsoport  
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Burscha Hungarica pályázatról 



Az elmúlt hétvégén a Lajoskomáromi 

futballcsapatok jól szerepeltek a baj-

nokságban. 

Öregfiúk: Lajoskomárom-Káloz  1-0  

Gólszerző: Gulyás  

A tabellán 3. helyen állnak. 

Felnőtt: Lajoskomárom –LMSK  4-0  

Gólszerző: Balogh, Paluska, Vései, 

Paluska 

Ez a győzelem csapatunkat a 2. he-

lyen tartja a bajnokságban. 

U-21:  Lajoskomárom-LMSK  1-0 

Gólszerző: Körmendi 

Jelenleg  az 5. helyen állnak. 

U-15: Sárszetnmiklós - Lajosko-

márom 3-7  

Gólszerző: Nagy Dániel 2 alak-

alommal, míg Németh Ákos 5 al-

kalommal talált az ellenfél kapu-

jába. 

Csapatunk a 2. helyen fejezte be 

az őszi idényt.   

A legfiatalabb korosztályoknak 

Enying adott otthont a Bozsik prog-

ramon belül egy jól sikerült focifesz-

tiválon. Itt a csapatokat nem díjaz-

ták. A program az utánpótlás kineve-

lését segíti. Aba, Dég, Polgárdi, Lep-

sény, Kisláng, Enying, Lajoskomá-

rom települések küldték el a lelkes 

fociszerető gyerekeit. 

U-7: Sándor Mátyás, Tóth Zalán, 

Mágnusz Levente, Kertész Mihály, 

Szávai Balázs, Horváth Krisztián.  

U-9 csoportban Dobai Emese,       

Huszár Márton, Hutvágner Lász-

ló,Reizinger Máté, Juhász Felicián, 

Kertész Benjamin, Szilágyi Márton 

Az eredményekben nagy szerepük 

van a korosztályokkal foglakozó 

edzőknek is. 

Felnőtt csapat : Kecskés József  

U-21 csapat : László István 

 

 U-7,U-9,U-11, U-13, U-15-ös kor-

osztállyal Vései  Martin és Szilágyi 

Szabolcs  foglalkozik. 

 

Csapataink az élboly-

ból várhatják a ta-

vaszt.  

SzL 

A megkelt tésztát lisztezett felületre 

borítjuk, kb. 2-3 mm vastag, és kb. 

30 cm széles téglalapot nyújtunk 

belőle. Megkenjük a pizza szósszal, 

elterítjük rajta a darált sonkát, az 

apróra vágott ananászt, végül beta-

karjuk a lereszelt sajttal (a tészta 

egyik végét apróra vágott csilivel is 

meg szoktam szórni, mi a férjemmel 

csípősen szeretjük). 

Feltekerjük mint a bejglit és egy éles 

késsel jó két ujjnyi vastag szeletekre 

vágjuk.  

Sütőpapíros tepsire fektetjük, a sze-

leteket kissé ellapítjuk és kb. 20-30 

percig ismét pihentetjük. 

A sütőt ezalatt 200 fokra 

(légkeveréssel 190 fok) melegítjük. 

18-20 perc alatt pirosra sütjük. 

A kész csigákat rácsra tesszük hűlni. 

Hozzávalók: 

   50 dkg finomliszt 

•         1,5 tk. só 

•         3 ek. olaj 

•         1 tk. oregáno 

•         2,5 dl víz 

•         0,5 dl tej (vagy víz) 

•         2,5 dkg friss élesztő 

Töltelék: 

•         20 dkg sonka 

•         10 dkg bacon 

•         20 dkg reszeltsajt 

•         pizzaszósz 

•         ananász 

A tészta hozzávalót jól összedolgoz-

zuk és 30-35 percig hagyjuk kelni. 

Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A 

sonkát és a bacont ledaráljuk, vagy 

egészen apróra vágjuk. A sajtot lere-

szeljük, az ananászt lecsepegtetjük 

és kisebb darabokra vágjuk. 

Tipp: a pizzás csiga nem egy kényes 

tészta, ha kicsit siettetni szeretnénk, 

akkor a szeletelés után tegyük a csi-

gákat 15 percre 35-40 fokos sütőbe, 

majd ezután kapcsoljuk 200 fokra és 

süssük készre. 

Forrás: www.limarapeksege.hu/ 

Sportélet - Helyzetjelentés a pálya széléről  

Főzősarok: Pizzás csiga  
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aljas hazugság volt. A szintén árva-

házban felnőtt Rossban Dulcie rokon 

lélekre talál, ám a fájdalmas múlt 

tovább kísért. Szeretet és törődés 

nélkül vajon Dulcie elég erős lesz-e 

ahhoz, hogy kiharcolja magának a 

boldogságot, és megvédje a húgát?  

A könyvet megtalálják a könyv-

tárban!  

Lesley Pearse további regényeit is 

szívből ajánlom. Pearse, élettörténe-

te maga is kész regény, bravúros 

mesélő, történeteiben a legnemesebb 

és leggyűlöletesebb emberi érzelmek 

csapnak össze, az írónő páratlan ér-

zékkel-érzékletességgel mutatja 

meg, milyenek is vagyunk valójában; 

veszélyben, magányban, bűnben és 

szerelemben. 

SzSZs 

Lesley Pearse 

Bízz bennem 

„Bízz bennem! – mondta dühösen. – 

Ha valaki arra kér, hogy bízz benne, 

biztos lehetsz abban, hogy végül 

cserbenhagy vagy fájdalmat okoz.” 

A népszerű szerző lebilincselő törté-

nete két gyermekről, akiket az ötve-

nes években egy ausztrál árvaházba 

küldtek. 

Egész életében azt ígérgették Dulcie 

Taylornak, hogy vigyázni fognak rá 

és húgára, Mayre. Bizalmával mind-

annyiszor visszaéltek. Amikor húgá-

val új életet kezd egy fiatal és izgal-

mas országban, mégis elhiszi, hogy 

új esélyt kaptak. 

Az új életről, amelyben a testvérpár 

reménykedett, hamar kiderül, hogy 

Könyvajánló 
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ELADÓ!!! 

DIÓBÉL 2000 FT/KG 

FŰSZERPAPRIKA 

3000 FT/KG 

ÉRD: MIKÓ JÁNOS 

ENYINGI U. 22/A. 

VÖRÖSHAGYMA AKCIÓ!!! 

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL 

5 -10 KG-OS KISZERELÉSBEN 

  80 FT/KG 

HULLÁMOS 

   PAPAGÁJOK 

   ELADÓK !!! 

06 20/ 426 -39 -07 

KOSZORÚ RENDELÉS ESE-

TÉN HÍVJA AZ ALÁBBI TELE-

FONSZÁMOKAT: 

06 30/624 64 79 

06 30/358 74 32 

BURGONYA VÁSÁR!!! 

    AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL 

30 KG-OS KISZERELÉS! 

  80 FT/KG 

Kutas hírmondó – Főszerkesztő: Szücsné Sándor Zsuzsanna Szerkesztő: Szilágyi László,  

Szücs Zsuzsanna Szerkesztőség címe: Lajoskomárom, Komáromi utca 4.  

Telefon: 06 25 240 719  E-mail: kutasteve@gmail.com 

I. OSZTÁLYÚ MINŐSÉGI 

PAPRIKAŐRLEMÉNY!! 

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL 

(KISEBB KISZERELÉSBEN IS!) 

  3000 FT/KG 

Apróhirdetés 

 

Decemberben… 

13-án  Adventi vásár 

19-én  Adventi koszorú 

27-én  Kiss Ferenc emléktorna 

 röplabda gála 

29-én  Sajt Kupa  

 teremlabdarúgó torna 



Közérdekű információk 

Lajoskomáromi Közös Önkormányzati Hivatal 

Székhely: Lajoskomárom Községháza 

Postai cím:  8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. 

Telefonszám:  (25) 240-375; Fax: (25) 240-376 

e-mail cím:             lajoskom@lkomnet.hu 

 

Ügyfélfogadás:        

Hétfő, kedd     8 - 12 óráig 

szerda       8 - 12 és 13 - 16 óráig 

Csütörtök, péntek 8 - 12 óráig 

 

Kirendeltség: Szabadhídvég Községháza 

Postai cím:  8138 Szabadhídvég, Közságház u. 1. 

Telefonszám: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376 

e-mail cím: szhidvegigazgatas@lkomnet.hu 

 

Ügyfélfogadás:        

Hétfő, kedd     8 - 12 óráig 

szerda       8 - 12 és 13 - 16 óráig 

Csütörtök, péntek 8 - 12 óráig 

 

Pirtyák Zsolt Lajoskomárom polgármestere 

Fogadóóra: szerda  8.00 - 12.00  és 13.00 - 16.00 óráig. 

Telefon: (25) 240-375, Fax: (25) 240-376 

E-mail: polgarmester@lkomnet.hu 

 

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző 

Fogadóóra  székhely hivatalban: 

helyszíne: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. 

időpontja:   szerda  8.00 - 12.00  és  13.00 - 16.00  

 

Fogadóóra  kirendeltségi hivatalban: 

helyszíne: 8138 Szabadhídvég, Községház u. 1. 

időpontja:   kedd 8.00 - 12.00 óráig   

 

Elérhetőség: 

Levelezési cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. 

Telefon: (+36) 25/240-375  /   17-es mellék;  

Fax: (+36) 25/240-376 

E-mail: jegyzo@lkomnet.hu 

Falugazdász fogadónap 

Lajoskomáromban a Kamarai irodában 

(Polgármesteri Hivatal emelete) 

Hétfő-Szerda 8-12 óra 

Szabadhídvég: szerda 13:00-14:30 óráig 

Mezőkomárom: szerda 14:30- 16:00 óráig 

Állandó ügyelet: Enying Bocskai u.4. 

Mosberger Mátyás falugazdász 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

8136 Lajoskomárom Komáromi u.4. 

Mobil:30/841-1501 

E-mail: mosberger.matyas@nak.hu 

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje: 

Telefon: 06 25/506-708; Mobil: 06 30 9393 833 

Lajoskomárom  

Hétfő 8-11 óra  

Kedd: 8-12 óra  

Szerda: 14-18 óra 

Csütörtök: 11-13 óra  

Péntek: 8-12 óra 

Középbogárd  

Hétfő: 12-14 óra  

Csütörtök: 8-10 óra 

Tanácsadás: kedd- 14-15 óra 

Foglalkozás-egészségügyi rendelés: 

Kedd; szerda; péntek: 12-13 óra 

Petőfi Sándor Községi Könyvtár és Teleház, 

ePont 

Hétfő: 8-12-ig 

Kedd, Szerda, csütörtök 8-12-ig, és 13-17-ig 

Péntek:8-12-ig és 13-18 óráig 

E-mail címünk: telehazlk@lkomnet.hu 

Telefon/fax: 06 25/ 240-719  

Orvosi ügyelet: Enying, Szabadság tér 1. 

Telefon: 06 22/372 226; 06 22/572 113 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök:  

              16:00-08:00 

Péntek: 14:00-Hétfő 08:00 

 

Fizikoterápia: 

Hétfő, kedd 14:00-16:00 

Szerda: 08:00-10:00 

Csütörtök, péntek 14:00-16:00 

 

Laboratórium: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 

               08:00 - 12:00 

 

Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit 

Rendelési idő (Lajoskomárom) 

Hétfő: 12:30 - 18:00 

Kedd: 07:30 - 14:00 

Csütörtök: 13:00 - 18:00 

Péntek: 07:30 - 14:00 

 

Rendelési idő (Mezőkomárom) 

Szerda: 07:30 - 14:00 

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:  

Hétfő, kedd 08:00-16:00 

Szerda: 08:00-18:00 

Péntek: 08:00 - 14:00 

Általános segélyhívó számok: 

Rendőrség: 107, Mentők 104, Tűzoltóság: 105 

Lajoskomárom ÖTE: 06 30/ 277 01 99  

Körzeti megbízott: Hámori Attila  

Mezei őrszolgálat elérhetőségei: 

Molnár László: 06 30/916 72 58 

Stiedl Pál:         06 30/956 01 83 


