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Valaha az 1800-as évek kezdetén földesúri felhívás nyomán néhány tucat család kezdte lerakni a 

falu alapjait. Az első években jócskán érkeztek még szerencsét próbálni, de néhányan, kiknek 

elképzelt vágyaik valamiképp nem teljesültek, tovább is álltak. Mint mindenhol, az élet itt is 

hozott szebb, majd nyomorúságosabb időszakokat váltakozva. Sokan egész életüket itt élték le, 

de a nehezebb periódusok e tájról is vittek el embereket külföldre, főként Amerikába, majd a 

világháborúk rángatták el messze frontokra a férfiakat. Közülük akadt, aki visszatért – vagy, 

mert az Újvilág nem bírta örökös maradásra, vagy a 

harctér golyózáporában a gondviselés kézen fogta. 

Mások tanulni, dolgozni mentek el hosszabb-rövidebb 

időre, de végül itt értek révbe. 

Ők – a haza érkezők – valamennyien megtapasztal-

hatták, mit jelent távoli vidéken élni s a lelkük mélyén 

valós-tisztán érzik: minél többet járom a világot, annál 

jobban szeretem a szülőfalumat. 
 

A könyvben levő elbeszélések történelmi mozzanato-

kon alapuló kitalált események, melyeket a képzelet 

szülte, azaz “így is történhetett” kategória. Ugyanez 

igaz a “nép ajkain” fennmaradt anekdoták feldolgozá-

sára. 
 

A kötet az Ünnepi Könyv Héten is bemutatásra kerül 

a Vörösmarty téren a 21-es pavilonnál az Ad Librum 

kiadó standjánál, a dedikálási időpont pedig június 12. 

(vasárnap) 11h-12h-ig.  
  Wanderer János 

Az Ünnepi Könyvhétre megjelenik!Az Ünnepi Könyvhétre megjelenik!  

Wanderer János: Az ősfák fiainak lombjai alattWanderer János: Az ősfák fiainak lombjai alatt  



Az Oriflame kozmetikai cég, új, professzionális NovAge arcápo-

lási termékeinek megjelenése alkalmából szakmai napot tartott 

Lajoskomáromban. Az ellátogató hölgyek saját bőrükön próbál-

hatták ki a termékeket, személyre szabott arcápolási és arckeze-

lési tanácsot is kaptak. Megtapasztalhatták a termékek azonnali, 

jótékony hatását. Látványos változást tapasztalhattak arcbőr-

ükön a kezelések után. 

A szakmai napon bemutatásra került egy menyasszonyi smink, 

ahol az érdeklődők sminktippeket is kaptak. Számos wellness 

terméket kóstolhattak az eseményre ellátogatók, és megismer-

kedhettek az adalékanyag és tartósítószer mentes joghurt egy-

szerű elkészítési módjával. Az ellátogató hölgyeket megajándé-

koztuk egy alkalomra szóló smink és fotó kuponnal. Az érdeklő-

désre való tekintettel a szakmai napok további helyszíneken foly-

tatódnak. 

Takácsné Hutvágner Diána - Oriflame területi menedzser 

NovAge szakmai napNovAge szakmai nap  

A hölgyek hasznos arcápolási és sminkelési tippeket  
kaptak a szakemberektől 
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Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2016. április 25-én tartott ülésén elfogadta az Önkormányzat 

2015. évi gazdálkodásának zárszámadását. Az Önkormányzat 

és szervei a kötelező feladataikat jó színvonalon látták el. A 

2015-ös év gazdálkodásának főbb számadatai: 
 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2015. évi összevont 

- bevétele  713 763 /ezer Ft 

- kiadása   695 438 /ezer Ft volt. 

Hosszú évek óta először alakult úgy, hogy a felhalmozási kia-

dások összege (a beruházások, felújítások értéke) meghaladta 

a működési kiadásokat. Ezt elősegítették a 2015. évben elnyert 

pályázatokkal érkező EU források; továbbá a 2015-ös évet érin-

tette a 2011-2013-ban lezajló szennyvíz beruházással kapcsola-

tos bankhitel és lakossági érdekeltségi hozzájárulások elszá-

molása. 
 

Az előző év pénzmaradványával, a tárgyévi kötelezettségek és 

követelésekkel korrigáltan a pénzmaradvány összege: 33 347, 

e Ft. A pénzmaradványt a Képviselő-testület a 2016-tól induló 

pályázati lehetőségek önrészére különítette el. 
 

A vagyonkimutatás szerint az önkormányzat vagyona 2015. 

december 31-én 3 063 219,- e Ft, mely összegből az üzemelte-

tésre vagyonkezelésbe adott vagyon 1 430 625 eFt. Korrigáltan 

az önkormányzat által hasznosított vagyon 1 632 594,- eFt. A 

befektetett eszközök összértéke 2015. évben: 2 961 306 /eFt volt; 

12,7 %-kal (333 millió Ft-tal) nőtt az előző évi összeghez képest. 

Az összeg igen jelentős. Az előző évek beruházásai, felújításai 

közül is több 2015. évben került aktiválásra. A tárgyi eszközök 

értékéből az önkormányzat ingatlan vagyonának nettó értéke  

1 343 485/eFt (179 millió Ft-tal növekedett). Aránya az Önkor-

mányzati vagyonban 43,85 %. A gépek, berendezések, járművek 

értéke 71 418 /e Ft, a 2015. évben 15 111 /e Ft-tal növekedett az 

értékük. Forrás oldalon az önkormányzat 2015. évi vagyonának 

forrása a saját tőke összege: 3 050 877/ e Ft. A hosszú lejáratú 

kötelezettségek állománya a 6 782 eFt, mely részben a lakás-

kassza megelőlegező hitelből (3 447 eFt) és Városkörnyéki Alap 

kamatmentes kölcsönéből fennálló tartozásból (3 335 /eFt) áll. 

A kötelezettségek összesen: 12 342 eFt. 
 

Folytatódott az árokrekonstrukció, a mezőgazdasági program; 

energia ültetvény telepítése, új elem volt a földút karbantartás. 

A program kihasználtsága csökkent az előző évekhez képest, 

86,6 %-ban tudtuk felhasználni a forrásokat. Ennek oka a táp-

pénzes dolgozói létszám ugrásszerű emelkedése. 
 

2015. évben - az előző évekhez hasonlóan - folytatódtak a Start 

közmunka programok. A Kormány a program keretében a köz-

hasznú és közcélú foglalkoztatást kiemelt módon támogatja. A 

támogatás mértéke 100%-os, az Önkormányzatok és az érintet-

tek számára e foglalkoztatási forma kedvező támogatási feltételt 

jelent. 

A program keretében Lajoskomárom Nagyközség Önkormány-

zat 95 530 eFt összegű közfoglalkoztatásra nyert el támogatást. 

A munka világából tartósan kiszorult embereknek tudott a min-

denkori segélynél magasabb kereseti lehetőséget biztosítani. E 

mellett több olyan, nem kötelező közfeladatot is meg tudott 

valósítani, amelyre ilyen létszámú munkaerő nélkül nem lett 

volna lehetőség. A programok köre igen széles a pár hónapos 

foglalkoztatástól az egész éves foglalkoztatásig, a szociális terü-

lettől, a kommunális, környezetvédelmi, mezőgazdasági tevé-

kenységekig. Az előző évekhez képest a foglalkoztatottak létszá-

ma csökkent. A 2015. évben 80 főt érintett a közfoglalkoztatás 

(előző évi 120 fő helyett). Programok bevételei 2015. évben ösz-

szességében 83 566/eFt-ot jelentett az alábbiak szerint:  

 

  
Bevételek 
ezer Ft 

% 
Kiadások 
ezer Ft 

% 

Működési 336990 47,21 308161 44,31 
Felhalmozási 376773 52,79 387277 55,69 

  713763   695438   
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Az ülésen beszámolt a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság a 2015. évi tűzvédelmi tevékenységről. Beszá-

moltak a 2015. évben támogatást kapott civil szervezetek a 

kapott források felhasználásáról. A jegyző beszámolt a Polgár-

mesteri Hivatal 2015 évi munkájáról, mely anyagban összeg-

zésre kerültek a Képviselő-testület működésének számszerűsí-

tett adatai. Ezekből ízelítő: 

A képviselő-testület üléseinek száma: 2013. 2014. 2015. 

Rendes nyilvános ülés 10 10 11 

Rendes zárt ülés 2 3 2 

Rendkívüli nyilvános ülés 8 6 5 

Rendkívüli zárt ülés 0 0 0 

Összevont ülés 1 1 0 

Ülések száma összesen: 21 22 18 

Önkormányzati rendelet alkotás 15 19 19 

Határozatok száma 151 159 171 

  Ülések száma 
Határozatok 

száma 
Pénzügyi, Ellenőrzési és  

Beruházási Bizottság 
4 7 

Szociális, Egészségügyi és 
Ügyrendi Bizottság 

14 86 

A Képviselő-testület 2015. február hónapban közmeghallgatá-

sokat tartott mindhárom településrészén (Külsősáripusztán, 

Középbogárdon és Lajoskomáromban). 

A képviselő-testület mellett 2 bizottság működik.  

 

 

 

 

 

 

 

A Bizottságok határozatai ellen jogorvoslati kérelem nem érke-

zett. A Bizottságok tevékenységükről külön beszámoltak a 

Képviselő-testületnek.  
Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző 

 

Tavaszi megújulásTavaszi megújulás  
Középbogárdon és Középbogárdon és   
LajoskomárombanLajoskomáromban  

Az önkormányzat a Középbogárdi óvoda és orvosi rendelő 
épületének felújítási munkálataiba fogott. Az orvosi rendelő 
külső homlokzati szigetelést kapott. A nyílászárókat mindkét 
épületrészen modern hőszigeteltre cserélték. Belső felújítási 
munkálatokat végeznek az óvodában is. A régi csempéket le-
verték, új vakolatot és csempét kaptak a falakat, illetve újra 
festik a belső tereket. A játszótér kialakítása is folytatódik; egy 
fedett kiülőt készítettek a polgármester vezetésével közmun-
kásaink. A Béka-tó partján közel 150 m2-es játszósarok került 
kialakításra hintákkal és homokozóval, hogy a legfiatalabb 
korosztály is jól érezze magát. Ezáltal a terület turisztikai 
vonzereje is nőtt. A tavaszi Középbogárdi és Lajoskomáromi 
beruházásokat az önkormányzat saját anyagi forrásokból va-
lósította meg.  

Szerkesztőség 

A középbogárdi fiatalok megújult, szép környezetben találkozhatnak 

Térburkoló kőgyártás Térburkoló kőgyártás   
Közel másfél évvel ezelőtt a Győzelem Kft. telephelyén bérelt 
csarnokban kezdte meg a Lajoskomáromi Településfejlesztő 
és Üzemeltető Kft a térburkoló kőgyártását a Székesfehérvári 
Otti Manfactura Kft. számára. Az üzem akkor 6 fővel állt neki 
a munkáknak, amiket csak kézi erővel végeztek. Induláskor 
hat különböző terméket, átlagosan 15m2 mennyiségű térbur-
kolót készítettek a dolgozók. Az Otti Manufactura Kft. által 
támasztott magas követelményeknek megfeleltek a Lajosko-
máromban készült termékek, ennek hatására ma már 17 kü-
lönböző fajta terméket gyártanak a csarnokban. A napi ter-
melés eléri az átlag 25 m2,  plusz a sarokelemek, melyek szin-
tén jelentős mennyiséget tesznek ki; napi 80-85 db. A dolgo-
zói létszámot ennek mértékében 8 főre emelték. Az Otti 
Manufactura Kft. telephelyére hetente szállítják az elkészült 
termékeket. A várható lakás-építőipar fellendülése remélhető-
leg pozitív hatással lesz az üzem termelésére is. 

Szerkesztőség Az üzemben 17 fajta különböző típusú burkoló elemet állítanak elő 

A tó melletti játszótér növeli a környék vonzerejét 



Szőlősgazdák figyelem!Szőlősgazdák figyelem!  
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Kutas Hírmondó 

Megjelent az aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine 

flavescence dorée phytoplasma, Phytoplasma vitis).  

Miért jelent veszélyt?  
Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée 

(FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A 

fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 %-

kal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszere-

ződhet!!! Gazdatársak ez nem vicc és nem elírás!  
A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre 

megfelelő növényvédő szeres eljárás, terjedése azonban megál-

lítható, fő vektora, az amerikai szőlőkabóca ( Scaphoideus 

titanus) elleni kezelésekkel. Ahol ez nem megoldott,a tőkék 80-

100 %-a is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták 

esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.  

A kórokozó jelentőségét mutatja, hogy szerepel az Európai 

Unió tagállamainak közös karantén listáján, így az ezzel össz-

hangban álló hazai növényegészségügyi rendeletben is. 

Az élelmiszerláncbiztonsági törvény szerint bejelentési kötele-

zettség alá tartozik. Európa néhány országában évtizedek óta, 

nyugati és déli szomszédainknál több éve jelen van, hazánkban 

2013 –tól ismert.  

Hogyan ismerjük fel, milyen tünetek utalnak a jelenlé-

tére?  
A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, néha 

hajtások sem képződnek. A fogékony fajtáknál a fásodás elma-

rad, a vessző elvékonyodik és gumiszerűvé válik. Ha a tőke a 

tenyészidő során később fertőződik, a megindult fásodás meg-

áll. A hajtásokon az első, enyhe sodródást mutató levelek a nyár 

közepén jelennek meg. A tünetek fokozatosan erősödnek, és 

kialakul a betegségre jellemző, levél fonáka felé történő, három-

szög alakú sodródás. A napnak kitett levélrészeken a fehér bo-

gyójú fajtáknál a levéllemez részleges vagy teljes sárgulása, kék 

bogyójú fajtáknál vörösödése figyelhető meg. Mindkét esetben 

a levélfelület fémes színezetet kaphat. 

Augusztus és szeptember hónapokban a főerek mentén 

krémsárga foltok jelennek meg, amelyek fokozatosan terjednek 

a levélfelületen, végül a teljes levél elszárad. Az így elhalt, meg-

keményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egés-

zségesek. Télen a be nem érett vesszők elfeketednek és elpusz-

tulnak. A következő tavasszal a megmaradt rügyekből keletke-

ző virágzat leszárad, kevesebb fürt képződik. Késői fertőzés 

esetén a bogyók zsugorodnak, megbarnulnak, rossz ízűvé vál-

nak. A szőlő aranyszínű sárgaság tünetei Magyarországon 

gyakran előforduló sztolbur fitoplazma okozta sárgaság beteg-

ség tüneteitől (szőlő feketevesszőjűség – bois noir) szabad 

szemmel nem, kizárólag molekuláris módszerekkel különíthető 

el. 

Szembetűnő azonban a különbség a tünetes növények elhelyez-

kedése az ültetvényben a terjesztő kabóca fajok életmódja mi-

att. A sztolbur fitoplazma vektorának a szőlő nem gazdanövé-

nye, azon csak rövid ideig tartózkodik, a próbaszívások során 

fertőzi azt. Az aranyszínű sárgaságnál az újabb növények gyors 

fertőződése és látványos pusztulása egy-egy beteg tőke körül 

foltszerűen következik be, a sztolbur betegségnél a tünetek 

lassabban, elszórtan jelentkeznek az ültetvényben. 

Ha a két fitoplazma tünetei egymástól nem is különböztethetők 

meg, a környezeti hatások (aszály), tápanyaghiány okozta elvál-

tozásoktól elkülöníthetők. 

Milyen növényeket károsít?  
Az európai szőlő szinte mindegyik fajtája fogékony a betegség-

re, különösen a Chardonnay, valamint a Cabernet sauvignon, a 

Sauvignon blanc, a Pinot noir és az Olaszrizling. Az amerikai 

alanyfajtákat többnyire tünetmentesen fertőzi. 

Hogyan terjed?  
Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma a fertőzött növény 

háncsrészében él, önállóan és mechanikai úton továbbterjedés-

re nem képes. Új területekre és ültetvényekbe elsősorban fertő-

zött szaporítóanyaggal kerül, valamint fő vektora, az amerikai 

szőlőkabóca terjeszti. A rovar testében felszaporodó kórokozó 

a vektor szívogatásával kerül át az egészséges növényekbe. 

Mit tesz a hatóság?  
Készenléti tervet dolgozott ki. 

A fertőzésmentes területek védelme érdekében:  

• intenzív felderítési programot működtet az egész or-

szágra kiterjedően a betegség  

• megtelepedésének jelzésére és a kórokozót terjesztő 

kabócák jelenlétének nyomon követésére,  

• felhívást ad ki a vektorok elleni védekezés időzítésére,  

• kötelező védekezést ír elő az ország minden szaporí-

tóanyag termő területére a vektorok ellen.  

A fertőzött területeken intézkedik a fertőzés felszámolására: 

• elrendeli minden fertőzött és a jellegzetes szőlő sárga-

ság tünetet mutató tőke megsemmisítését a fitoplazmával fer-

tőzöttnek kimutatott tőkék körüli 1 km sugarú területen,  

 fokozott felderítést és kötelező védekezési programot ír 

elő a fenti 1 km sugarú területen és az azt körülvevő 3 

km szélességű biztonsági sávban.  

Mit tegyen a termelő a terjedés megakadályozása  

érdekében? 
• Telepítéskor hatóságilag ellenőrzött, minőségtanúsí-

tott szőlő szaporítóanyagot ültessen!  

• égesse el a tél végi nyesedéket,  

• gyérítse a kéreg alatt áttelelő tojások számát olajtar-

talmú lemosó szerekkel,  

• végezzen rendszeres, rovarölő szeres kezeléseket a 

betegséget terjesztő kabócák ellen a védekezési javaslat szerint  

• és minden lelkiismeretes gazda szóljon a szomszédjá-

nak, aki esetleg nem olyan intenzíven műveli a területét a véde-

kezés fontosságáról! 

A Lajoskomáromi gazdakör által ajánlott védekezési javaslat. 

Kezelési időpontok és alkalmazható növényvédő szerek szerint: 
     Havranek György 
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Kedves olvasók!  
A Lajoskomáromi Egészségfej-
lesztési Iroda (EFI) rendszeresen 
közöl hasznos cikkeket különbö-
ző témákban, egészségünk meg-
őrzésével kapcsolatban (étkezés, 

testmozgás, életvitel, stb.), ezzel bíztatva a lakosságot az egés-
zségtudatos magatartás kialakítása felé. 
 

Az Egészségfejlesztési Iroda az elmúlt időszakban felnőtteknek 

tartott előadásokat több témakörben: 

Az első előadás az egészségről szólt. Az egészég nem csak a 

betegség hiánya, hanem az egyén testi-lelki szociális jóléte. Az 

egészség tehát fizikai, pszichés és szociális egyensúlya szervezet 

és a környezete között. WHO,1946. Beszéltem az egészség jelei-

ről, az egészséges életmódról, táplálkozásról, mozgásfontossá-

gáról, bennünket érő kedvezőtlen környezeti hatásokról, a tisz-

tálkodás fontosságáról, a szellem gondozásáról (tanulás, olva-

sás, kulturális élet) és mindezek napi-

rendünkbe iktatásához segítségül szol-

gáló időbeosztásról. A szemléletváltásra 

nagy szükség lenne, mivel még ma is 

sokan azt hiszik csak az orvos felelős az 

egészségünkért mi magunk kívülálló-

ként figyelünk csak. Pedig mi tehetünk 

a legtöbbet, ha egészséges életmódot 

folytatunk. 

A második előadás az egészséges 

táplálkozás és étrendet taglalta. Ebben 

a témában könnyebb volt bevonni a 

hallgatókat, szívesebben vála-

szoltak a felmerülő kérdések-

re, étrendi változtatásokat 

nyitottan fogadták. A táp-

anyagok fontosságára érdek-

lődve figyeltek. Apróbb mó-

dosításokat beszéltünk meg, 

melyekkel egy lépést tehetnek 

az egészségesebb életért. Pél-

dául fűszerezés terén, nassol-

ni valók lecserélése terén a sós chipsek helyett olajos magvakat-

gyümölcsöket együnk, a folyadék (víz) fogyasztás növelésével 

igen sokat tehetünk magunkért. Végül elmondtam, ami már 

megjelent többször itt az újság hasábjain: az egészséges táplál-

kozás nem diéta, nem fogyókúra, hanem változás mely hozzá-

segít bennünket a jobb életminőséghez, boldogabb élethez.  

A harmadik előadás a dohányzás káros hatásairól, a negye-

dik az alkoholizmusról szólt. Mindkét magatartásforma rizikó-

faktora súlyos népbetegségeknek: daganat, szív-és érrendszeri 

betegségek, emésztőrendszeri megbetegedéseknek légző rend-

szer krónikus megbetegedéseinek, nőknél 

és férfiaknál is a meddőségnek, hogy csak 

a legelterjedtebbeket említsem. Ezek a 

szerek függőséget okoznak, ezáltal igen 

nehéz a leszokás. Embert és családot 

próbára tevő élethelyzetekbe sodorja az 

egyént, melyből orvosi segítség mellett 

fontos szerepe van a családnak, csopor-

toknak akik hasonló gondokkal küzdenek. 

Nagy felelősség hárul a szülőkre, akik 

példát mutatva tanítják gyermekeiket az 

életre.    EFI Iroda   

Az egészségről...Az egészségről...  

 

Kispadról jelentjükKispadról jelentjük  
A legkisebbeknél az U7-es és U9-es korosztálya-
inknak befejeződtek a Bozsik tornák. A tavasz 

folyamán mind négy fordulón részt vettek a gyerekek, még 
jobban megszerették a futballt, mint játékot, így számos él-
ménnyel és tapasztalattal lettek gazdagabbak. Nagy örömünk-
re a létszámot is sikerült növelnünk, főleg a legkisebbeknél, 
ami így biztos alapja a folyamatos fejlődésnek.  
Az U11-es és U13-as csapatainknak még van vissza egy forduló 
a Bozsikból, ahol tudásuk legjavát kell nyújtaniuk, ugyanis a 
legjobban teljesítő játékosoknak lehetőségük lesz megmutatni 
magukat a regionális válogatottban is. A tizenhárom évesek 
nagy része a következő évadban korosztályt lép, így Szulimán 
Norbert tanítványai a serdülő csapatban szerepelnek jövőre.  
U16-os csapatunk már biztos másodikként végez a bajnokság-
ban az utolsó fordulók eredményétől függetlenül. Sajnos a 
bravúr nem sikerült a fiúknak, ugyanis a szezon nagy részé-
ben a tabella első helyét birtokolták, azonban a bajnokság 
végére elfogyott az előny. A következő évadban ennél a csapa-
tunknál is nagy változások lesznek, mivel a jelenlegi keretből 
tíz fő az életkora miatt az ifjúsági csapatban folytatja a követ-

kező szezonban, így őket a fentebb említett tizenhárom 
évesek pótolhatják. 
László István által vezényelt ifjúsági csapatunk tartja a kö-
zépmezőnyben elfoglalt pozícióját. Az elmúlt fordulókban 
Ercsi és Martonvásár ellen győzelem, Felcsút, Iváncsa és 
Pusztavám ellen vereség, míg Szár csapatával szemben dön-
tetlenre végeztek a fiatalok. Az utolsó két fordulóban kedve-
ző eredmények esetén felfelé mozdulhatnak el a 7. helyről, 
legrosszabb esetben pedig a 9. helyen zárhatnak az ifisták. 
Felnőtt csapatunk a legutóbbi fordulóban Pusztavám ven-
dégeként, Paluska és Reichardt góljával bebiztosította a 
bent maradását, így jövőre is a megye egyes bajnokságban 
lépnek pályára. Az utolsó két mérkőzésen Mór csapatát 
itthon-, Sárosd csapatával pedig idegenben mérkőznek meg 
a fiúk. Az utolsó hazai mérkőzés mind az ifi-, mind a felnőtt 
együttesnek 2016.05.28.-án lesz (szombat) 15:00, illetve 
17:00 órai kezdéssel. Mindkét csapatunk szeretné az egész 
szezonbeli buzdítást meghálálni szurkolóinknak egy szép 
győzelemmel, reményeink szerint minél több szimpatizáns-
sal búcsúztathatjuk az idei szezont! 
Hajrá Lajos!    Vései Martin 



SZTÁRPORTRÉ SZTÁRPORTRÉ   

Kutas Hírmondó 

A Kutas Tv 2016. június 16-i adásában  

Molnár Szabolcs,  

Soma Mamagésával beszélget. 

A beszélgetés első gondolata, hogy rend 

vagy káosz van körülöttünk a világban!? 

„Én azt mondom, hogy alapvetően minden rendben van, fóku-

szálás kérdése az egész, és erre mondok egy példát: Az egyik 

kineziológus ismerősömnek a klientúrájában történt meg, 

hogy vittek hozzá egy 11 éves kisfiút, akinek leukémiája volt. 

Mindent, amit az orvostudomány elkövethetett, azt megtették, 

nem javult az állapota. Elvitték a kineziológushoz, elkezdték 

oldani, és rajta keresztül a szülőket is, aminek a hatására a 

gyerek meggyógyult. Az informatikus apukából ezután 

kineziológus lett, a könyvelő anyukából Bach virágterapeuta. 

Amikor már a gyermek rendben volt, és elmúltak évek, azt 

mondták, hogy az áldott betegség volt, ami felébresztette 

őket… A kisfiú azóta már nagyfiú, jól van. Ha közelről nézem, 

akkor azt mondom, hogy egyáltalán nincs rendben, hogy egy 

pici gyermek ilyen súlyos betegséget kapjon, hogy ennyi ször-

nyűségen menjen keresztül, de valahogy az idő mégis azt iga-

zolta, hogy ez rendjén lett…” Folytatás a Sztárportréban. Soma 

50 éves születésnapi koncertje hamarosan! Négy testvére kö-

zül ketten is vele játszanak majd.  www.sztarportre.hu 
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Lakossági felhívásLakossági felhívás  
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére 

Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkor-

mányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az 

esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon 

és módon szabad. (LAJOSKOMÁROM településen: szeptem-

ber 1-től május 31-ig terjedő időszakban SZERDAI és SZOM-

BATI napokon 10.00 és 18.00 órai közötti időben lehet!)  
 

18/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet  

Fogadó órák a Plébánián:  

Hétfő: 09.00 – 12.00 – ig; Csütörtök: szabadnap 

Bejelentkezés: 06 (25)240-230 számon 
 

Keresztelés, esketés és temetés ügyében  

bejelentkezés szükséges. 

8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2. 

Kovács Zoltán plébános 

Tel.: 06/30-396-4368 

Lajoskomárom Nagyközség Képviselő testülete  

ÖTLETPÁLYÁZATOT ÖTLETPÁLYÁZATOT   
hirdet falufejlesztési célokra. 

A szabadidős tevékenységek bővítésére szeretnénk még 
több lehetőséget biztosítani, ezért az alábbi területek hasz-
nosítására kérünk ötleteket a lakosságtól: 
- Békató  
- Vásártér  
- Régi strandfürdő területe és környéke 
- Középbogárdi játszótér melletti terület 
- Nagykert, Középbogárd stb. 
Minél több területre van jó és használható ötlete, annál 
nagyobb eséllyel nyerhet! A beadottak közül a három leg-
jobbat 15 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal díjazzuk. 
Beadási határidő: június 30.           Elbírálás: augusztus 20. 

A versenyben csak névvel és címmel ellátott ötleteket  
értékelünk. Terveiket, elképzeléseiket leadhatják  

zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán.  
A borítékra kérjük, írják rá: ÖTLETPÁLYÁZAT ! 

2016. március 21. 
Képviselőtestület, Lajoskomárom 

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával 

Balogh István e.v.  

+36 70/314 15 75 

25/462 - 094 

Farkas Flóra:Farkas Flóra:  

Egyedül az éjszakábanEgyedül az éjszakában  
 
Remegő szív, 
remegő test. 
Szememre az éj 
sötétséget fest. 
Én fázom, 
s te nem vagy itt. 
Mellkasomban érzek 
furcsa valamit. 
Talán ürességnek, 
hiánynak nevezem. 
Egész lényedet 
szívből szeretem. 

Farkas Flóra:Farkas Flóra:  

Veled az éjszakábanVeled az éjszakában  
  

Hevülő szív, 

hevülő test. 

Szememre az éj 

lángcsóvákat fest. 

Már nem fázom, 

mert itt vagy velem. 

Halkan fülembe 

suttogod nevem. 

Karjaid közt 

remegek, 

ajkaidon menedéket 

keresek. 
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LAPZÁRTA IDŐPONTJA: JÚNIUSJÚNIUS  23.23. 

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 felelő-
sek! A beküldött anyagok megjelentetésével kapcsolatos döntés jogát mindenkor fenntartjuk! 

Eng. Sz.: ISSN 2415-8917 
 

Hirdetési árak: Lakossági: 500 Ft 

Vállalkozói: 1/1 oldal: 15.000 Ft,  1/2 oldal: 8.000 Ft,  1/4 oldal: 4.000 Ft, 1 /4 oldalnál kisebb: 2.000 Ft  

Könyvajánló: Joséphine DedetKönyvajánló: Joséphine Dedet--  GéraldineGéraldine 
Egy magyar nő Albánia trónján 

 

1915-ben született Budapesten egy 

szőke kislány, akivel megtörtént a 

tündérmese: magához hívatta a király, 

feleségül vette, és boldogan éltek, míg 

meg nem haltak. 

Apponyi Géraldine apja magyar gróf, 

anyja amerikai milliomoslány. Az első 

világháború kitörése előtt találkoznak 

Párizsban, és egymásba szeretnek. Két kislányuk születik, mie-

lőtt a világuk összeomlik: a vesztes háború után a feleség hadi-

kölcsönbe fektetett vagyonának híre-pora se marad, a férj birto-

ka pedig immár Csehszlovákiában van. Apponyi Gyula még 

megéri, hogy fia születik, aztán tüdővészben meghal. Fiatal öz-

vegye a három gyerekkel anyjához költözik a Riviérára. 

Innen kezdve a lányokat ide-oda rángatja apjuk családja és az 

édesanyjuk, aki közben ismét férjhez megy. Végül Géraldine és 

a húga, Virginia, Magyarországon telepszenek le. Virginia 

megtalálja az igazit, a lassan vénlánysorba kerülő Géraldine 

kezét pedig az albán király kéri meg, nyilván politikai indokkal, 

de mindenki meglepetésére igaz szerelem ébred mindkettő-

jükben. 

A házasságkötés után alig egy évvel Olaszország lerohanja 

Albániát; a király és a királyné újszülött gyerekükkel együtt 

szöknek át a görög határon, s ettől kezdve száműzetésben 

élnek. A második világháború után az albán kommunisták 

még az emléküket is igyekeztek eltörölni, de Géraldine és fia, 

Leka, megérte Enver Hoxha uralmának összeomlását. Vissza-

tértek Tiranába, és a királyné ott halt meg nyolcvanhét évesen. 

Joséphine Dedet szabad hozzáférést kapott a királyné levelezé-

séhez, és sokat beszélgetett vele és húgával. Személyes hangú, 

ugyanakkor alapos portrét fest egy különleges asszonyról. 

A kötet a könyvtárból kölcsönözhető! 

Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig 

 
 
 

 
 

Friss, illatos virágok -  
Csokrok ünnepekre  
és hétköznapokra !  
 

Ballagási csokrokra előrendelést Ballagási csokrokra előrendelést   
felveszünk!felveszünk!  

  

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Lajoskomárom Batthyány u. 6.  
 

Hétfő-péntek: 8:30 - 11:00; 13:30 - 17:00 
Szombat: 8:00 - 11:00 

Telefon: 06 30/709 38 10Telefon: 06 30/709 38 10  

• • • •  

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEKELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK  
 Lajoskomárom, Petőfi utca 3. 
 Közművekkel ellátott,  

körbekerített építési telek 
 1.600 m2 
 Csendes zsákutcában a  

központhoz közel 
 Akár jogerős építési engedéllyel 

rendelkező családi ház  
tervvel együtt 

Érdeklődni: +36 30/640-2836 

Pala– és cseréptetők  
tisztítása, javítása, festése.  
Teljes körű tetőfelújítás. 

 

Díjtalan kiszállás és árajánlat kérés! 

Forduljon hozzám bizalommal! 
Kocsis Lajos 06 30/23 25 135 

www.palatetotisztitas.hu  

Kereskedelmi Kereskedelmi   
végzettséggel végzettséggel   

eladót felveszek!eladót felveszek!  

+36 30/773 35 17+36 30/773 35 17  



Kutas Hírmondó 

Általános segélyhívó számok: Rendőrség: 107, Mentők 104, 
Tűzoltóság: 105, Lajoskomárom ÖTE: 06 (30) 277 01 99  

Közérdekű információkKözérdekű információk  
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal 
Telefon: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376 
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek : 8 - 12  
 szerda: 8 - 12 és 13 - 16 
Pirtyák Zsolt polgármester: polgarmester@lkomnet.hu 
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: jegyzo@lkomnet.hu 

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501  
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete 
Hétfő és szerda 8-12 óra, E-mail: mosberger.matyas@nak.hu 

Petőfi Sándor Községi Könyvtár eMoP 
Hétfő: 8-12, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8-12, és 13-17 
Telefon/fax: 06 (25) 240-719 E-mail: telehazlk@lkomnet.hu 

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:  
Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16,  Szerda: 8-18,  Péntek: 8 - 14, 

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje: 
Telefon:06 (25)506-708; Mobil: 06 (30)9390 833 
Lajoskomárom Hétfő 8-11    Kedd: 8-12  
Szerda: 14-18  Csütörtök: 11-13   Péntek: 8-12  
Középbogárd:   Hétfő: 12-14 Csütörtök: 8-10 
Tanácsadás:   Kedd- 14-15 
Foglalkozás egészségügyi rendelés: Kedd; szerda; péntek: 12-13 

Orvosi ügyelet: Enying, Tel.: 06 (22)372 226; 06 (22)572 113 
Fizikoterápia: Hétfő, kedd, csüt., péntek: 14-16 Szerda: 08-10, 
Laboratórium: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 - 12 
Fogászat:: dr. Hasznos Judit (25) 240 374; (30) 474 62 23 
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 06 (20)350 09 45 
Mezei őrszolgálat elérhetőségei: 
Molnár László: 06 30 916 72 58, Stiedl Pál: 06 30 956 01 83 

Gesztenyefasori Általános Iskola: Telefon: (25) 241-824 
E-mail: lkomisk@gesztenye.sulinet.hu 

Kerekerdő Evangélikus Óvoda: Telefon:  (25) 240-377 

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

Bank automaták: B3 Takarék Szövetkezet 
8136 Lajoskomárom, Enyingi u 3. Telefon: (25)506-760 
Kereskedelmi és Hitelbank: Lajoskomáromi Győzelem Kft.  
8136 Lajoskomárom, Ozorai u.5. 

Magyar Posta Zrt.: Lajoskomárom Batthyány u. 6. 
Hétfő - péntek: 8 - 12; 12:30 - 16:00; Telefon: 06 (25)506 710 

AGAPE Evangélikus Szeretetotthon 
Cím: Lajoskomárom, Jókai Mór u. 8,         Tel.:(25) 240 304 

Polgárőr járőrszolgálat: 06 (30)621 4198 
Polgárőr ügyeleti szolgálat (24 órás):  06 (30)621 4197 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a tűzoltó  

készülékek rendszeres éves felülvizsgálata 

2016. JÚNIUS 11-ÉN SZOMBATON 8 ÓRÁTÓL  

ZAJLIK A TŰZOLTÓSZERTÁR ELŐTT!  

Lehetőség lesz új készülék, és feljavított készülék 

vásárlására 2-6-12 kg-os kivitelben, valamint  

kiegészítő tartozékok is kaphatók.  

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a háztartásban 

készenlétben tartott 6kg-os tűzoltó készülék  

értéket és vagyont menthet, hiszen a kis  

kezdeti tüzek oltására, tökéletesen alkalmas! 

Lajoskomárom ÖTE 

TÁJÉKOZTATÁSTÁJÉKOZTATÁS  
 

A VERTIKÁL ZRT. 2013-ban vezette be az évente egy alkalom-
mal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a 

háztartásban keletkezett lom háztól történő  
elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált  

használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. 
Ez azt jelenti, hogy a lakosság bejelentkezést követően  
igénybe veheti egész évben a lomhulladék elszállítását. 

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadá-
lyozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 

elszállításra (A lomtalanítás nem konténerben történik.) 
 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem  
kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési-, bontási-, egyéb mezőgazdasági és ipari hulladék; 

- elektromos, elektronikai készülékek(pl. TV-készülék, hűtőgép) 
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs; 
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint 

gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 
 

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt 
ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka! 

FONTOS! 
A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse  

ki az ingatlan elé, előre egyeztetett időpontban! 
A lomtalanítási igényt az alábbi régiós elérhetőség egyikén 

lehet jelezni a közszolgáltató felé: 

Központ, Polgárdi Régió: (22) 576 – 070 

e-mail: penzugy@vertikalrt.hu 
Képviselőtestület, Lajoskomárom 
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