
A biztonságos közlekedés elsajátítása 

érdekében Hámori Attila r. törzsőr-

mester körzeti megbízott 2014. janu-
ár 9-én közlekedésbiztonsági elő-
adást szervezett a Kerekerdő Evan-
gélikus Óvoda kisgyermekeinek és a 
Gesztenyefasori Iskola tanulóinak. 

Májer László rendőr százados, a Szé-
kesfehérvári Rendőrkapitányság  
Közlekedésrendészeti Osztályának 
munkatársa a legalapvetőbb szabá-

lyokat magyarázta el a kicsiknek. A 
gyermekek életkorához igazodva, 
játékos formában hívta fel a figyel-

met a közlekedés szabályaira, a he-
lyes viselkedésre. A gyerekek figyel-
mét lebilincselte a humorral, játékkal 
fűszerezett előadás, amely emellett 
rendkívül sok, fontos közlekedésbiz-

tonsági tanáccsal látta el őket. A cso-
portok olyan kiegészítőket kaptak, 

aminek köszönhetően gyalo-
gosként és kerékpárosként, 

sötétedés után is jól láthatóak 
lesznek. 

Az óvodai foglalkozás után a 
3-4 osztály részére tartott 
előadást a gyalogos és kerék-

páros közlekedés szabályairól. 
A diákok az alapvető közleke-

dési szabályokról, a kerékpár kötele-

ző felszereléséiről tájékozódtak. A 

legtöbb járművezető már nem is 
ismeri a rendőri karjelzéseket! A 
kisiskolásokkal ezeket a szabályokat 
is ismertette a rendőr százados. 
A 7-8 osztályosoknak balesetek be-

mutatásával próbálta felhívni a fi-
gyelmet a balesetmentes és bizton-
ságos közúti közlekedésre. A felvéte-
leken látott balesetek olyan okokra 

vezethetőek vissza, mint a biztonsá-
gi öv használatának hiánya, 
ittas vezetés, nem a szabá-

lyoknak és az útviszonyoknak 
megfelelő sebesség megvá-
lasztása, vezetés közbeni tele-
fonhasználat, figyelmetlenség. 
A tanulókat a látottak meg-

döbbentették, hiszen nyilván-
valóvá vált számukra, hogy a 

közlekedés során a legapróbb hiba 
vagy szabálytalanság is tragikus kö-

vetkezménnyel járhat. Vezessünk 
mindig óvatosan és figyeljünk egy-

másra! 
Fontos, hogy a gyermekek az óvo-
dai, iskolai foglalkozásokon túl a 

családban is jó példát lássanak. A 
rendőrség kéri a szülőket, hogy 
mindig legyenek körültekintőek. 

Közlekedjenek szabályosan, tegyenek 

meg mindent gyermekeik biztonsá-
gáért! Ne csak a sajátjuk, hanem a 
kicsik kerékpárját is szereljék fel a 
láthatóságot elősegítő lámpákkal, 
prizmákkal. Ha kerékpározni indul-

nak, vigyenek magukkal láthatósági 
mellényt és lehetőség szerint rend-
szeresen ismételjék át a közúti köz-
lekedés legfontosabb tudnivalóit.  

SzSZs 

Közlekedésbiztonsági előadássorozat településünkön!Közlekedésbiztonsági előadássorozat településünkön!  
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Nyílt nap a rendőrségenNyílt nap a rendőrségen  
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 2015. 
január 20-án 10 órától az Enyingi Rendőrőrs épületébe 
várták a rendőri hivatás iránt érdeklődő fiatalokat. 
A rendezvényt Angyal Gábor rendőr alezredes, az 
Enyingi Rendőrőrs parancsnoka nyitotta meg. Közel 
400 gyermek érkezett az őrsre a délelőtt folyamán. A 
program egy kutyás bemutatóval kezdődött, majd a 
szolgálati gépjárművekkel, és az alkalmazott kényszerítő 
eszközökkel ismerkedtek a fiatalok. Lövedékálló mel-
lényt próbálhattak magukra és különböző fegyvereket is 

tarthattak kezük-
ben. Megtekinthet-
ték az őrs előállító 
helyiségét,de pszi-
chológiai tesztet is 
tölthettek. Nagy 
sikere volt az ujj-
nyomat készítés 

technikájának is, amikor a fehér lapon láthatatlan tenyerek 
a mágnespor hatására láthatóvá váltak, mint a helyszíni 
nyomkutatás során. A színes program elsődleges célja a 
pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmének felkeltése volt.  
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Két esemény zajlott le Lajoskomá-

rom átalakított MOZI-jában  

dec. 22-én és 23-án.  

Az első napon jótékonysági dél-

után volt. A már több éves hagyo-

mányra visszatekintő rendezvény-

re, rászoruló több gyermekes csa-

ládokat, valamint kis jövedelemből 

élő egyedülálló embereket hívtak 

meg a szervezők. A délután meg-

hitt hangulatához az óvodások egy 

dallal, valamint a falu lelkészei a 

szeretet ünnepéről és az ajándéko-

zás öröméről szóló gondolatokkal 

járultak hozzá. 

A rendezvényen kiosztott csoma-

gokat mintegy félmillió forint ér-

tékben a Lajoskomáromi Önkor-

mányzat és a Történelmi kör az 

Adventi vásár bevételéből,valamint 

az Evangélikus Egyház, az Agape 

Szeretetotthon, a Wanderer pékség 

adományaiból és a LIKE ifjúsági 

egyesület cipős doboz akciója által 

összegyűjtött dobozokból állították 

össze a szervezők.  

  Jótékonysági rendezvényekJótékonysági rendezvények  
December 23-án Lajoskomá-

rom polgármestere és képvise-

lő testülete ünnepi ebéddel és 

élelmiszer csomagokkal kö-

szönte meg a köz-

foglalkoztatottaknak az év so-

rán végzett munkát, mellyel az 

idén is sok értéket teremtettek 

a faluban. A több, mint 100 

dolgozó munkáját dicséri az a 

Miniszteri Elismerő Oklevél, 

melyet Dr. Pintér Sándor Bel-

ügyminiszter adományozott a 

közfoglalkoztatási programban 

nyújtott kiemelkedő szakmai 

tevékenység elismeréséért. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a 

magas elismerést kapó mint-

egy ötven település között La-

joskomárom is szerepelhetett  
Puskás Tiborné 

December 23-án este került sor a 

Középbogárdi Nyugdíjas Klub karácsony-

váró rendezvényére, amelyre ellátogatott 

Pirtyák Zsolt polgármester, Mosbergerné 

Dr. Miklós Judit jegyző és a képviselő 

testület néhány tagja is, valamint ekkor 

mutatkozott be a településrészen Orvos 

Levente, római katolikus plébános. A 

meghitt estét Gargalics József szavalata, 

valamint a dégi 7. osztályosok hagyo-

mányőrző-csoportjának betlehemes játé-

ka és szólóénekesük csodás hangja tette 

még szebbé.  

(Bárcsak nálunk is lenne ilyen!) 

Az időnként megrendezett Középbogárdi 

hagyományápoló estek számomra mindig 

példa értékűek, mert megpróbálják össze-

tartani a közösséget, és erre a mai világban 

egyre nagyobb szükség lenne mindenhol. 

 Az összejövetel nagy élménye volt még 

számomra, amikor a bogárdiak által csak 

„Ernőnek” nevezett idős, valamikor külföld-

ön élt énekes kissé reszkető, de még min-

dig érces hangján elénekelte a Csendes éj-t 

és Händel egyik oratóriumának részletét, - 

velük kívánva Áldott Ünnepet.  
Puskás Tiborné 

Karácsonyvárás KözépbogárdonKarácsonyvárás Középbogárdon  

Lasselsberger-Knauf Akadémia keretein belül 5 fő vett részt kőműves és burkoló képzésen. A Lajoskomáromi Tele-

pülésfejlesztő és Üzemeltető Kft kőművesei tájékoztatást kaptak a megváltozott építési követelményekről előírá-

sokról, tűzvédelmi szabályzatról. Elméleti majd gyakorlati oktatáson sajátították el az új anyagok használatát. A 

képzés 4 modulból állt; hidegburkolatok építése, hézagképzés, homlokzatszínezés, hőszigetelés. Kőműveseink min-

den témából sikeres vizsgáztak. A megszerzett új információkat, technológiákat, maximálisan tudják alkalmazni a 

lakossági megrendelések teljesítésénél valamint a mindennapokban az önkormányzati feladatok ellátásában.  
Szl  

Kőműveseink továbbképzésen vettek részt... Kőműveseink továbbképzésen vettek részt...   

Gargalics József 



Oldal  3 2015. január-Kutas Hírmondó  

2014. december 27-én XI. alkalom-

mal rendezték meg a Kiss Ferenc 

György röplabda emléktornát.  

Gelencsér Évától és Csulik Zoltán-

tól Hartmann Gabriella és Budi 

Adrienn vette át a szervezői fel-

adatokat. A versengést Tulcz Éva 

nyitotta meg. Köszönetet mondott 

a régi és az új szervezőknek, 

valamint a versenyen induló 

csapatoknak, hogy ápolják ezt a 

hagyományt. A felhívásra kilenc 

csapat jelentkezett. A reggel 

kilenc órakor tartott sorsoláson 

két csoportot állítottak fel. Az 

„A” csoportba; Siófok csapata, 

Toncsi csapata, Patkó söröző 

csapata, „Magyar válogatott” 

csapata és az Ördögkerék csapata, 

a „B” csoportba; Gege csapata, 

Dady- Deka csapata, Középbogárd 

csapata és Hegyi Zoli csapata lé-

pett pályára. A csoportmérkőzések 

közben megtudtam, hogy a kará-

csony utáni röplabdatorna Szili 

Csaba ötlete volt. Az első tornát 

még 1989 decemberében, az akkor 

új tornateremben tartották meg. A 

település utcáinak lakói alkottak 

egy-egy csapatot, és a részvétel 

feltétele volt, hogy a pályán mini-

mum egy női játékosnak mindig 

lenni kell. Ez a szabály ma is érvé-

nyes. Az évek során nem változtat-

tak azon a jó szokáson sem, hogy 

a torna után együtt vacsorázva 

elemezték a mérkőzéseket. A szer-

vezést egy idő után Gelencsér Éva 

(Gege) és Kiss Ferenc vette a kezé-

be, akik aktívan részt is vettek a 

játékban. Feri halála után Gege 

javaslatára nevezték el a tornát 

Kiss Ferenc György röplabda em-

léktornának. Gege 10 év után adta 

át a szervezői stafétát. Az idén első 

alkalommal nevezett Középbogárd 

illetve az Ördögkerék csapata. A jó 

hangulatú mérkőzések este 8-ig 

tartottak, amire közel 100 fő volt 

kíváncsi. A torna rövid összefog-

lalója a Kutas Tv január 15-i adá-

sában megtekinthető.  

Helyezettek sorrendje:  

9. Ördögkerék, 8. Dady-Deka, 7. 

Patkó söröző, 6. „Magyar váloga-

tott”, 5. Gege, 4. Középbogárdiak, 

3. Toncsi, 2. Hegyi Zoli, 1. Siófok.  

A szervezők minden csapatott 

vendégül láttak egy jó marhapör-

költre amit „Szusza” készített. Ga-

bi és Budus mindenkitt szeretettel 

vár 2015 december27- én a követ-

kező Kiss Ferenc György röplabda 

emléktornára! 

SzL 

Röplabda tornaRöplabda torna  

Csoportbeosztás „A” csoport: 

Megküli, La-Cuki, CR Fc, Kispá-

lyások (Siófok). „B” csoport: 

Lajtej, Pala (Enying-Kisláng), 

Pápa, Szabadbattyán. „C” cso-

port: Jura (Pákozd), Előszállás, 

Simontornya, DSK. A három 

döntőbe jutott csapat körmér-

kőzésekkel döntötte el a helye-

zések sorendjét.  

Eredmények.  

Pápa-Lajtej 1:5, 

Pápa-Előszállás 4:4, 

Lajtej-Előszállás 3:1. 

Végeredmény  

III. Pápa, II. Előszállás, I. Lajtej.  

Horváth Lajos az eredmény hirde-

téskor megköszönte a játékvezetők 

kiváló munkáját, a játékosok sport-

szerű játékát majd örömmel adta 

át a helyezetteknek a kupa nevét 

adó sajtgurigákat. A Sajt Kupa rö-

vid összefoglalója megtekinthető a 

Kutas Tv január 15-i adásában. 

SzL 

2014. december 29 én rendezte 

meg a Lajoskomáromi Győzelem 

SE a Sajt Kupát.  

Az 1989 óta minden év december 

utolsó napjaiban rendezett tornára 

ma már sok vidéki településről is 

érkezetek csapatok. 12 csapat neve-

zett, 7 vidéki és 5 helyi csapat ne-

ve került be a sorsoló kalapba. 

Profi és amatőr játékosok egyaránt 

játszhattak. A pályán csapatonként 

egyszerre 1 kapus és 4 mezőnyjáté-

kos szerepelhetett, cserére folya-

matosan volt lehetőség. A mérkő-

zéseket minősített játékvezetők, 

Babai Zoltán és Kovács Zoltán ve-

zeték. A 12 csapatot, négyes cso-

portokba osztották.  

24 mérkőzés, 169 gól a Sajt Kupán ! 24 mérkőzés, 169 gól a Sajt Kupán !   

Lajtej a győztes csapat 
Felső sor: Szili József edző, Tóth Dániel, Szilágyi Szabolcs, 

Vései Martin, Szili Balázs, Balogh Martin 
Alsó sor: Tulok László, Mosberger Mihály, Szabó Zoltán 
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alakulni. Itt a Föld nevű bolygón az 

egyik legfontosabb rákmegelőző 
szerünk a C-vitamin. A másik na-
gyon fontos hatás az, hogy C-
vitamin nélkül nem termelődik ru-
galmas kötőszövet (kollagén) a tes-

tünkben. Minden sejtünket (kb. 50 
trillió) rugalmas kötőszövetes váz 
veszi körül. Ez a többsejtű élet 
alapja! C-vitamin kell a vénák, az 

artériák, a porckorongok, az ízületi 
szalagok-tokok rugalmasságához! A 
legfontosabb azonban a hajszálerek 
rugalmassága, hiszen az élet sejt-

szinten zajlódik. A sejtek termelik a 
mindennapi energiát az egyéb spe-
ciális feladatok mellett. A skorbut  
- az abszolút C-vitamin hiány  – 

legfőbb tünete, hogy test szerte 
elpattognak a hajszálerek.   

A C-vitamin hiány egyéb tünetei: 

- a vas és a kalcium nem képes 
felszívódni (vérszegénység, csontrit-
kulás) 
- érszűkület és következményei: 

szívinfarktus, stroke, látásromlás, 
vesebetegség 

- lassú sebgyógyulás, hegképződés, 
vérrögképződésre való hajlam 
- a bőr rugalmatlansága, 

„szarkalábak”, ráncosodás 

- visszeresség, seprűvénák, trombó-
zishajlam, nehéz érzés a lábakban 

- hajszálerek rugalmatlansága: al-
vászavar, szédülés, hideg kéz és láb, 
látászavar 
- cukorbetegek érkomplikációi gya-
koribbak, nehezen beállítható vér-

cukorszint 
- magas koleszterin és vérzsír szint 
- elhízás és túlsúly  
- krónikus fáradtság, ideggyenge-

ség, kedélybetegségek, mogorvaság, 
zárkózottság 
- depresszió (leggyakrabban vízhi-

ánnyal párosul: agyunk 80%-a víz 
- asztma, allergiák súlyosbodása (C-
vitamin hiányában a tüdő esendőb-
bé válik) 
- gyengébb immunrendszer, gyako-

Szent-

Györgyi 
Albertnek 
köszönhető-
en több 
mint 75 éve 

áll korlátlan 
mennyiség-
ben rendel-

kezésünkre az aszkorbinsav – a C-

vitamin. A kiterjedt kutatások elle-
nére a mindennapok embere mégis 
csak annyit tud róla, hogy nátha, 
megfázás esetén érdemes többet 

szedni belőle. Pedig a C-vitamin 
fantasztikus hatásainak ez csupán 
egy piciny szelete. Megdöbbentő és 
elkeserítő, hogy az emberekhez 

nem jut el megfelelő mennyiségben 
sem az információ, sem a C-

vitamin. A manapság ajánlott napi 

dózis (60mg) meg sem közelíti a 
szervezetünk számára szükséges 
optimális mennyiséget. A szociali-
zált ember krónikus C-vitamin hi-

ányban, skorbut közeli állapotban 
leledzik. Az emberi test nem képes 

megtermelni a C-vitamint. Szüle-
téstől a halálig külső C-vitamin 
bevitelre szorulunk.(Csak 1000mg 

C-vitamin van 2,5 kg paprikában, 

5kg citromban!) Ráadásul a termő-
földjeinket az elmúlt 60-80 évben 

szinte teljesen kimerítettük, így a 
növényi táplálékunk vajmi kevés 
értékes tápanyagot tartalmaz 
(vitaminok, ásványi sók, nyomele-
mek). A növény képtelen értékes 

hatóanyagokat termelni a kizsák-
mányolt földből. A 80 évvel ezelőtti 
savanyított káposzta 70-80%-os C-
vitamin tartalma napjainkban már 

csak 5%. Végzetes tévhit, hogy csu-
pán nátha, megfázás, köhögés ese-
tén kell C-vitamint szedni. A másik 

ilyen tévhit, hogy a C-vitamin vese-
követ okoz. Az aszkorbinsav leg-
főbb hatása, hogy telítetlenné teszi 
a fehérjéket. Rákos megbetegedés 
„csak” telített fehérjében képes ki-

ribb vírus és baktérium fertőzések 

- krónikus nyálkahártya gyulladások 
- a stressz tűrő képesség jelentősen 
csökken 
- szabadgyökök elleni védelem je-
lentősen csökken (a C-vitamin erős 

antioxidáns) 
- dohányzás ártalmai fokozódnak 
(minden szál cigit 50mg C-vitamin 
„semlegesít”) 

- daganatos megbetegedések (a 
fehérjék telítetlenné válásához C-
vitamin kell) 
- korai öregedés, szürkehályog, haj-

hullás 
 
A C-vitamin ajánlott mennyisége 
mai felgyorsult világunkban 1-3 

gramm (1000-3000mg) naponta! 
Nagyobb fizikai ill. szellemi terhelés 

esetén a nagyobb adagok javasol-

tak. Ajánlott minden nap szőlőmag 
őrleményt is fogyasztani, mert a 
benne lévő OPC (speciális 
flavonoid, a C-vitamin optimális 

felszívódását biztosítja) meghatvá-
nyozza a C-vitamin felszívódását és 

beépülését. Ketten együtt 
„verhetetlen” párost alkotnak! Az 
aszkorbinsavnak csupán 10%-a szí-

vódik fel, ha nincs mellette valami-

lyen természetes formájú vivő-
anyag. A szőlőmag őrlemény bizo-

nyult eddig a leghatékonyabbnak, 
mert a kiemelkedő flavonoid tartal-
ma biztosítja a C-vitamin hosszab-
ban tartó jelenlétét a szervezetünk-
ben. Érdemes a szőlőmag őrle-

ményt kapszulásított formában 
fogyasztani, mivel a levegő oxigénje 
folyamatosan csökkenti az értékes 
flavonoid tartalmát. 

„Az aszkorbinsav az élet alapjainál 
fejti ki hatását azzal, hogy a fehér-
jét telítetlen, élő állapotba viszi. 

Minél több van bennünk, annál 
élőbbek vagyunk, s a hatás maxi-
mumát a tökéletes egészség és vita-
litás mutatja „ 

dr. Kovács Csaba 

Az „elfelejtett” CAz „elfelejtett” C--vitamin...  vitamin...    



gyokat szippantok a friss levegőből, 
élvezem a csendet és a tájban gyö-
nyörködöm. Jó, hogy néhány vidá-
man korcsolyázó, jéghokizó fiatalt 
is látok. Bárcsak többen lennének! 

Amíg őket figyelem, visszagondolok 

a régi időkre, amikor még igazán 
szép volt tél! Ha fagyott, vagy lehul-
lott a hó, sokáig megmaradt hideg, 

fehér szépsége. Szinte hívott ben-
nünket a szabadba. Nem kellett a 
bíztatás, nem marasztalt a TV és a 
számítógép sem. A minden délután 
sötétedésig tartó korcsolyázás és 

szánkózás végén csontkeményre 
fagyott nadrágban elázott cipőben 

értünk haza, és szinte nem ismertük 
az influenzát és egyéb téli nyavalyá-
kat. 
Ma, amikor egyre ritkábban van 
részünk igazi téli időben, ki kéne 

élvezni ezt a csodát, a tél szépségét. 

Egy éve ilyenkor is tél volt, de nem 
volt az igazi. Már évek óta becsap 
bennünket. Most is sokáig váratott 

magára, de előtte még kicsalogatta 
az orgonabokor rügyeit, és a kan-
kalinokat is virágba borította a si-
mogató napsütéssel. 
Azóta újra megtalálta régi önma-

gát, fogvacogtató hideggel várt az 
új esztendőre, - befagyasztotta a 

vizeket, előcsalogatta a sálat, sapkát 
és a kesztyűt is a meleg kabátok 
mellé. 
De hát így van ez rendjén így janu-
árban. A csikorgó, fagyos délután 

engem is lecsalogat a tópartra. Na-

Régi telek örömei...Régi telek örömei...  
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Ahogy közeledett a hétvége, úgy lett egyre több kézzel 
fogható nyoma a készülődésnek: minél kevesebb nap 
volt hátra szombatig, annál több edény került elő kam-
rából, padlásról. Tálak, egy nagy fazék, a véndő ott sora-
koztak a lacikonyhában s kint a hátsó udvar sarkában 
az üst is elfoglalta helyét. A kisfiú izgatottan figyelte ezt 
a kirakodó vásárt s szorongó szívvel várt az elkerülhe-
tetlenre - hamarosan beteljesedik Konnektor sorsa. 
Visszagondolt a névadásra, melyet egy kora tavaszi na-
pon ő adott a kismalacnak. Szülei nyerték a bálban s 
most ott állt előtte a sárgálló szalmán, hátán két fekete 
foltocskával s olykor röffentett egyet félénken, részben 
az új hely miatt, részben, mert tartott az emberektől. 
Turcsi orrát magasra emelte s úgy szaglálódott feléjük, 
majd a szalmaszálak között turkált. 

- Hízó lesz belőle, majd megszokja a 
helyét a kis Tombola - mondta édes-
apja, de a kisfiú az ólból kifelé vála-
szolt: 

- Inkább Konnektor legyen a neve. 

A keresztelés megtörtént, a kis emse 
hamarosan megbarátkozott környeze-
tével s nagyon szelíd lett. Segített ap-
jának a gondozásban, etette, játszott vele vagy vigyázott 
rá, mert ha jó idő volt, kiengedték a hátsó udvarra, és a 
süldő szaladt örömében, mint a láncon tartott kutya, 
mikor lekerül nyakából a kolonc. Konnektor szerette, ha 
az oldalát, hasát simogatják, ilyenkor komótosan lefe-
küdt és elégedett dünnyögéssel élvezte a kényeztetést.                                                          

**** 

Péntek délután iskolatársai derűsen ballagtak hazafelé, 
hogyne! hisz itt a hétvége, de neki mást jelentett, ő ezt 

a hétvégét nem várta. Este szülei végignézték fiuk fél-
szeg köszönését s a jó éjt puszit követő lógó orrú bevo-
nulását a szobába s ha a kisfiú ekkor hátra pillant, látta 
volna édesapja szemében a rövid mosolyt, de csak hang-
ját hallotta:  

- Aludjunk, mert holnap korán lesz ébresztő. 

A kisfiú hirtelen felijedve ébredt egy nyugtalan éjszaka 
után, mire felöltözve kiment, már barnára perzselték a 
leölt disznót s kezdték csutakolni. Hamarosan előbuk-
kant a sárgás-fehér bőr, végül ott feküdt a megtisztított 

állat.  

- Látod-e, még a foltjait is lemostam - nagybátyja, aki 
aznap a böllér szerepét töltötte be, a beavatottak min-
dent tudó kajánságával mutatott a hízó hátára, de látva 
a kisfiú legörbülő száját, a házigazdához fordult. 

- Ezt jól tartotta a Pista koma, de hadd 
látom - sandított újfent a kisfiúra - te 
hogy neveled a tiedet? 

A kisfiú könnyek között, de értetlenül állt, 
mígnem nagybátyja kézen fogta s elindult 
vele az ól felé, nyomukban édesapja lépke-
dett. 

- Meglehetősen - nézett be az ajtó felett a 
nagybácsi s egy barackot nyomott az el-

ámuló kisfiú feje búbjára, mert röfögve kicammogott 
eléjük Konnektor.- Ezt megtartom anyának - mondta 
édesapja, majd fia kérdő tekintetét látva még hozzátette 
- azt pedig az udvaron a Szabó Pista bácsitól vettem, 
tudod, a szomszéd utcában. 

- Hát ezért nem voltak foltjai - mosolygott a nagybácsi-
ra a kisfiú, mire ő öles lépteivel indult a konyha felé: 

- Iszom egy fél decit erre a nagy ijedtségre… 

Wanderer János 

KonnektorKonnektor  
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Télen a vízmé-

rők, sőt a 

használaton 

kívüli házi víz-

vezetékek is 

elfagyhatnak. 

Az ilyenkor 

elfolyó víz díját - a jogszabályok 

szerint - Önnek, a felhasználónak 

kell megfizetnie.  

Ennek elkerülésére kérjük, hogy: 

•a vízmérőaknákat 

(vízmérőhelyeket) hőszigetelés 

szempontjából ellenőrizzék, 

•a rosszul záródó, sérült, szabályta-

lan aknafedlapot cseréljék ki, vagy 

gondoskodjanak megjavításukról. 

•Az üdülő vagy "zártkerti" ingatla-

nok és a vízzel ellátott építési 

(üres) telkek vízhálózatának vízte-

lenítéséről se feledkezzenek meg, 

•víztelenítéskor a vízmérő előtti, 

utca felöli csapot (szelepet) zárják 

el, a belső csapot hagyják nyitva, 

így a vízmérőből is el tud távozni 

a víz. 

Használaton kívüli ingatlanja víz-

mérőjének téli víztelenítését meg-

rendelés alapján, díjazás ellenében 

elvégezzük. További információért 

keressék helyi dolgozóinkat, vagy 

Sárbogárdi ügyfélszolgálatunkat a 

25/460-101-es telefonszámon. 

A megrendelést honlapunkon ke-

resztül is megtehetik, elektronikus 

ügyfélszolgálatunk segítségével. 

Készséggel állunk rendelkezésükre. 

Elektronikus ügyintézés, további 

információ: www.fejerviz.hu 

 

FEJÉRVÍZ ZRt. 

tesszük, és áztatjuk 1-2 órát. A vi-
zet 2-3 alkalommal lecseréljük. 
Ezután hosszában kettévágjuk a 

vesét, és felszeleteljük 3-4 mm 
széles csíkokra. 
Egy serpenyőben az apróra vágott 
hagymát megdinszteljük a felszele-
telt paprikával együtt, majd a le-

csurgatott vesét rátesszük a hagy-

Hozzávalók: 
    6 db sertésvese 

    30-40 dkg velő 
    2 db közepes fej hagyma 
    7-8 cl étolaj vagy zsír 
    1 lapos evőkanál ételízesítő 
    1 teáskanál bors 
    1 teáskanál majoránna 

    1 lapos evőkanál pirospaprika 

    1 teáskanálnyi mustár 

    kevés zöld csípős paprika  
Elkészítés: 
A vesét kettévágjuk, és a fehér 

részeket a belsejéből alaposan ki-
vágjuk, ne maradjon benne pici 

sem. Ezután még a szélén maradt 
fehér ereket, sötét foltokat is ki-
metsszük belőle. Kézmeleg vízbe 

mára, és gyakran kavargatva addig 
sütjük, míg majdnem zsírjára sül. 

(kb. negyedóra). Közben beletesz-
szük a borsot, az ételízesítőt, a 
majoránnát és a mustárt is. 
Az agyvelőt enyhén ecetes vízbe 
áztatjuk. Tálalás előtt lecsöpögtet-
jük, a külső hártyákat nagyon gon-

dosan eltávolítjuk, 2 cm-es kockára 

vágjuk,a veséhez adjuk, és együtt 

sütjük még 3-4 percig. Közben 
fűszerezzük pirospaprikával. Mire 
a velő megsül, addigra az összes 

víz elfő alóla. 
 

Petrezselymes krumplival vagy 
párolt rizzsel tálaljuk, de üthetünk 
rá tojást is!☺  

Disznóvágás után készítsünk egy finom vesevelőt!Disznóvágás után készítsünk egy finom vesevelőt!  

TÉLEN A VÍZMÉRŐK ELFAGYHATNAK!TÉLEN A VÍZMÉRŐK ELFAGYHATNAK!  
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Koszorú és sírcsokor készítése! 
Személyesen: Batthyány u. 6.  

(volt tejcsarnok ) 
Telefon: 06 30/709 38 10 

I. osztályú minőségi  
paprikaőrlemény az  
Önkormányzatnál!!! 

(kisebb kiszerelésben is ) 
2500 Ft/kg 

Busójárás 2015.Busójárás 2015.  
Autóbusz indul 2015. 02.15-én 

(vasárnap) Mohácsra. 
Az utazás díja: 3500 Ft/fő 

Indulás 7:30-kor a  
központi buszmegállóból. 

Jelentkezés: 06 30/616 26 68 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 



Oldal  7 2015. január-Kutas Hírmondó  

Februárban: 
6-án  Óvodás jelmezbál a 

 „Moziban” 14:00-tól 

 

7-én  Néptáncosbál a  

 tornateremben 19:00-tól 

 Zenél: Meteor 

 

14-én  Sportbál a  

 tornateremben 19:00-tól 

 Zenél: Collins 

 

15-én  Busójárás 

 

21-én  Iskolai jelmezbál a  

 tornateremben 
 

ProgramajánlóProgramajánló  

megváltozik. Ők 
ketten körbere-

pülik a Földet, a 
gravitációval da-

colva újabb és 
újabb rekordokat 
döntenek meg, és 

szüntelenül jelen 
vannak az újsá-

gok címlapjain. 
Úgy vonzzák 
Amerika figyel-

mét, ahogy 
egyetlen házas-

pár sem, sem előttük, sem utánuk. 

De miközben a szerelmük a film-
híradók kedvenc témája, a házassá-

guk egyáltalán nem tündérmesébe 
illő. És Anne a szárnyalás után a 

földre zuhanva lassan rájön, hogy 
képes kilépni a férje árnyékából is. 

A regény a könyvtárból  
kölcsönözhető!!! 

Magával ragadó történet a 
XX. század legrejtélyesebb 

asszonyáról, győzelmeiről, 
tragédiáiról és egy világhí-

rű házasság viszontagsága-
iról. 
Bár látszólag kiváltságos 

és fényűző életmód jut 
neki osztályrészül, Anne 

Morrow, az Egyesült Álla-
mok mexikói nagykövet-
ének félénk lánya úgy érzi, 

hogy a gyönyörű nővére 
árnyékában él. Titkon iro-
dalmi sikerekről ábrándozik, ami-

kor végzős főiskolásként találkozik 
a hősként ünnepelt Charles 

Lindbergh ezredessel, aki abban az 
évben repülte át egyedül az Atlanti

-óceánt. Rabul ejti a földkerekség 
leghíresebb férfija, de biztos ab-
ban, hogy a vonzalma viszonzatlan. 
Ám téved. Lindbergh a rokonlelket 
látja benne, s Anne élete örökre 

KönyvajánlóKönyvajánló  --    

Melanie Benjamin: Az aviátor felesége Melanie Benjamin: Az aviátor felesége   
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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  

Nyomda: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hősök tere 12.  
Tel.: 06(25)508-900 E-mail: bogardesvideke@gmail.com  

A Kutas Hírmondóban megjelenő cikkek esetenként nem tükrözik a szerkesztőség álláspontját, ezért azok tartalmáért 
a szerzők a felelősek! A beküldött anyagok megjelentetésével kapcsolatos döntés jogát mindenkor fenntartjuk! 

Eng. Sz.: ISSN 2415-8917 

A magyar kultúra napját 1989 óta 

ünnepeljük, a kézirat tanúsága sze-

rint ugyanis 1823-ban ezen a na-

pon fejezte be Kölcsey Ferenc a 

Himnusz megírását.  

Az elmúlt évben első alkalommal 

megrendezett Együtt Szaval a Nemzet c. program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Hozzájárult nemzeti 

tudatunk erősítéséhez, a szavalás összekapcsolta a világ magyarságát, a fiatalok számára továbbította kultú-

ránk Himnuszban testet öltő szellemi és történelmi értékeit. Az Együtt Szaval a Nemzet kezdeményezésre a 

Gesztenyefasori Iskola lelkes diákjai is elszavalták a Himnusz első versszakát és a Szózatot. 

Együtt szavalt a nemzet….Lajoskomáromban is!Együtt szavalt a nemzet….Lajoskomáromban is!  



Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:  
Hétfő, kedd, csütörtök: 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  

Közérdekű információkKözérdekű információk  

Lajoskomáromi Nagyközség 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 
 
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: szerda  8.00 - 12.00  és  13.00 - 16.00  
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 9390 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 

Körzeti megbízott: Hámori Attila  
Mezei őrszolgálat elérhetőségei: 
Molnár László: 06 30/916 72 58 
Stiedl Pál:         06 30/956 01 83 

Gesztenyefasori Általános Iskola:  
Székhely:        8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4. 
Telefonszám:   25)241-824 
E-mail:           lkomisk@gesztenye.sulinet.hu 

Kerekerdő Evangélikus Óvoda:  
Székhely:   8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2. 
Telefonszám:  (25)240-377 

Állatorvos: Dr Labossa Tamás 
Telefon:  (30)943-3622 

Bankautomata:  
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet  
8136 Lajoskomárom, Enyingi u 3. 

Kereskedelmi és Hitelbank:  
Lajoskomáromi Győzelem Kft.  
8136 Lajoskomárom, Ozorai u.5. 


