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Most búcsúzunk és elmegyünk…Most búcsúzunk és elmegyünk…  
Sigmond Csenge: Azt álmodtamSigmond Csenge: Azt álmodtam  

Egyszer azt álmodtam, hogy szép a világ,  
még kicsinyke vagyok,csak öt éves tán. 
Az oviban játszunk gondtalanul, 
azt játsszuk, hogy iskolások vagyunk ! 
 

Az iskola tőlünk nem messze van, 
közöttünk pár méter, s egy kerítés van. 
Csak ennyi csupán, mi elválaszt még, 
de csak ma, mert holnap már ott leszek én! 
 

Aztán hirtelen egyszer csak holnap lett, 
s az iskolában éppen becsengetnek. 
Ülünk a padban és tanulunk, 
okosodunk és szót fogadunk. 
 

Még mindig alszom és álmodom én, 
ovis barátokkal lógok,a Béka tavon épp. 
Látom, ahogy növünk ,mintha húznának, 
mintha az évek egymásra csúsznának. 
 

Pont olyanok vagyunk, mint más tini gyerek, 
ki egyik napról másikra szinte felnőtt lesz. 
Ki szorgalmasan tanul ha kell, s okosodik,  
az elméje így soha nem porosodik. 
 

Tanulunk, és növünk, játszunk, nevetünk, 
hogy jóra tanítanak, abban biztosak lehetünk. 
Hogy mire nevelnek itt, életre, tudásra? 
Megálljuk a helyünket, nem állunk bukásra. 
 

Ha majd kikerülünk a nagybetűs Életbe-be, 
ne járjunk hason kúszva,szemlesütve. 
Szét merjük kürtölni a nagyvilágnak, 
kinőttünk, mint jó talajból egy virágmag. 
 

Mint kit elvetettek, hogy had viruljon, 
előttünk minden ajtó egyszer csak kinyíljon. 
Akkor köszönetet mondunk neked Iskolánk,  
áldani fog érte minden kisdiák ! 

 
Aztán hirtelen a valóság tárul elém, 
s látom, hogy nem álom, éppen ballagok én. 
Vállamon tarisznya, kezemben csokor, 
Szívemben pici félsz, de számon mosoly.  
 

Istenem az a nyolc év így lepergett? 
Így szalad el az élet mindenki felett? 
Ezért kell kihasználni jól és okosan, 
csak akkor számíthatsz bármire jogosan. 
 

Tegnap még odaátról néztem a csodát, 
ma magamat látom, s a búcsúztatók sorát. 
Búcsút intek neked kedves Iskolám, 
akkor sem feledlek, ha siker vár majd rám! 
 

Kedves Tanár nénim, most tőled búcsúzom, 
sokat kaptam tőled, ezt el nem vitatom. 
Tudást, törődést, ami hatalmas kincs, 
ki ezt elherdálja, annak semmije sincs! 
 

Jó, hogy hittél bennem, és bíztattál, 
ezáltal nagyon sok önbizalmat adtál. 
Néha nem figyeltünk, de lássatok csodát, 
agyunk szivacsként szívta be a tudást. 
 

És ez amit tőlünk el nem vehetnek, 
tudatlanná már többé nem tehetnek. 
Élni kell vele, mert ez egy vagyon, 
a tudás a világon a legnagyobb hatalom! 
 

Jó barátok tőletek is búcsút kell vennem, 
a sok szép évet soha el nem feledem. 
Örömmel futok majd össze veletek, 
örökre szívembe véstem a nevetek! 
 

Onnan soha senki ki nem törli, 
a sok szép évet senki el nem veheti. 
Remélem ti is így gondoltok rám! 
Viszontlátásra Cimborák! 

Figyelem!Figyelem!  
Az ünnepi könyvhéten  

megjelent  

Wanderer János:  

Az ősfák fiainak lombjai alatt 

című könyve, melynek illuszt-

rációit lajoskomáromi diákok 

készítették. A könyv a könyv-

tárban megvásárolható! 



Búcsúztató és búcsú beszédekBúcsúztató és búcsú beszédek  
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Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 

Kedves ballagó nyolcadikosok! 

8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy 
tovább lépjetek,hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt 
az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgo-

zóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút 
vesztek a titkokkal teleírt iskolapadoktól is. Nyolc szép évet 
töltöttetek ezen falak között. Hat évesen még szorongva lép-

tetek át az iskola küszöbén, valami új, ismeretlen világba ke-
rültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a 

betűk és a számok birodalmába. Ötödik osztályban már is-
merős tanárok fogadtak benneteket. Segítségükkel bővíthet-
tétek ismereteitek körét. De ne feledjétek, nem csak a tan-

anyagot tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, ha-
nem neveltek is benneteket. Sokszor talán nem fogadtátok el 
javaslataikat, de he higgyétek e, ők csak a javatokat akarták. 

Mindent, amit tettek, értetek tették!  
 

Búcsúzunk most tőletek mi hetedikesek:  
Hát itt hagytok minket. Talán vissza 

Kedves Tanáraink, diáktársaink 

és kedves vendégeink! 
Elérkezett az a pillanat, mikor 
ünnepélyes búcsút veszünk  

iskolánktól! 
 

Az ember életében teljesen természe-
tes, előre meghatározott, olykor, már 

megszokott módon és időben érkeznek el az egy-
re fontosabb események. Mi, nyolcadikosok, ezen a napon bú-

csút veszünk egymástól, tanárainktól, tantermeinktől és min-
dazoktól, akik segítségével eljutottunk idáig. Nyolc évvel eze-
lőtt a kezdet, a várakozás, most pedig annak méltó befejezése 

következik, a ballagás. Van egy általános igazság, amivel 
mindannyiunknak szembe kell nézni, akár akarjuk, akár nem, 
egyszer minden véget ér. 
 

A búcsú először Diáktársaimhoz szól, ahhoz a kis osztálykö-
zösséghez, amelyhez ezer meg ezer szál köti a szívem. 

Évek óta nézem végig a ballagásokat, és soha nem értettem, 
miért sír egy -egy ember, miért olyan fájó a búcsúzás. 
Most ahogy itt állok és olvasom ezt a kis beszédet, összeszo-

rul a szívem, és már értem a könnyeket és a búcsú fájdalmát. 
Szinte hihetetlen, hogy ma szól utoljára a csengőszó nekünk, 
hogy az új tanévet már egy másik iskolában, más gyerekek 

közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondol-
tunk, hogy ez mit jelent. Hiszen a gyermekkort a maga gond-
talan boldogságával elhagytuk. Úgy érzem, hogy osztályunk 

sokszínűségére sokáig emlékeznek majd az iskolában.  
A tisztelettudó, a nagyhangú, a szorgalmas, a kissé hanyag 

diák egyformán tagja volt közösségünknek. Az élet velejárója 
a sok baj, de feloldhatjuk gondjainkat osztálytársainkkal. 
 

Most minden diák nevében szólok. 

Összekötnek minket az együtt átélt szép és kevésbé szép, de 

se néztek, amikor kiléptek az iskola épületének kapuján, 

egyenesen a nagybetűs ÉLETBE! Irigyellek és féltelek titeket 
egyben, hiszen olyan kihívásokkal fogtok szembenézni, ame-
lyeknek vagy meg tudtok felelni, vagy nem. Már nem fog kö-

rülvenni benneteket szeretett iskolánk gondoskodása, féltő 
szeretete…  
Üres és csendes lesz az iskola nélkületek. De soha ne feledjé-

tek, hogy a lajoskomáromi általános iskola tanulói voltatok 
nyolc éven át, ezért emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Szomo-

rúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt töltött 
időknek. Többet már nem követünk el együtt diákcsínyeket, 
nem mesélhetünk egymásnak mulatságos, tanulságos törté-

neteket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, 
sikerüljön! Leonard Da Ung soraival búcsúzunk: 
Találkozás és búcsúzás 
az élet annyi csak, 

Valaki jön, valaki megy, 
S az emlék megmarad. 

Császár József - 7.a. osztály 

néha tanulságos emlékek. Bár nem biz-
tos, hogy mindig beláttuk , de az iskola 

rengeteg tudással látott el minket. 
Köszönjük Tanárainknak azt az igyeke-

zetet, amellyel próbálták számunkra 

megvilágítani a tudás értékét, azt, hogy 
magunknak tanulunk és, értékesebb emberek 

leszünk a tudás által. Most ennek a súlya húzza le 
vállunkat, nehezíti meg lépteinket, és fájdítja meg szívün-

ket. Visszaemlékezve voltak félreértéseink a társainkkal szem-

ben, sőt tanárainkkal is. 
Kedves Tanáraink, ezúttal elnézésüket kérjük rosszaságain-
kért, s tudjuk, hogy csak jót akartak nekünk. Ha olykor okoz-

tunk kellemetlen perceket, soha nem szándékosan tettük, de 
ezek a diákcsínyek tették a napjainkat még fűszeresebbé. 
Szüleinknek is sok mindenért tartozunk köszönettel, azt felso-

rolni lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal meghálálni 
mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. 
 

Kedves Hetedikesek! 
Köszönjük, hogy virág köntösbe öltöztettétek az iskolát, hogy 
még szebb és emlékezetesebb legyen számunkra ez a nap. 

Egy évvel ezelőtt nagyon távolinak tűnt ez a mai nap. 
Azt gondoltuk, soha nem leszünk túl a pályaválasztás nagy 
gondján, a felvételi izgalmain, de túl vagyunk. Jövőre ti fogtok 

itt állni, valószínűleg ugyanilyen meghatottan. Használjátok ki 
tartalmas az előttetek álló évet, s kívánjuk Nektek, hogy érez-
zétek azt is, amit mi most, hogy jó volt lajoskomáromi diáknak 

lenni. Búcsúzóul hallgassátok meg a következő idézetet: 
 

"Az életed új fordulatot vesz 
Egy régi ajtó zárul be előtted. 
De ne félj, hiszen ez nem a vég, 
Hanem egy kezdet, egy új ismeretlen kép." 

Gelencsér Réka - 8.a. osztály 
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Színes,izgalmas évet zártunk a nagycsoportosokkal a Kerekerdő Evangélikus Óvodában. 

Már évközben is sok közös kiránduláson vehettek részt a gyerekek. Jártunk a pékségben, a postán, a 

szántóföldön, Sáripusztán, dió-és szőlőszüreten, és több kisebb erdei sétán. 

Az Ajka melletti Nomádia Szabadidőparkba a szülőkkel együtt látogattunk el. Itt lehetőségünk nyílt töb-

bek között tutajozásra, de íjászkodhattunk, traktorozhattunk, lovagolhattunk, harci bemutatót nézhet-

tünk, kovácsmesterséggel ismerkedhettünk a gyerekek nagy örömére. Betekintést nyerhettünk az ősma-

gyar életmódba, kemencében sütött langallót ebédeltünk. 

Nomádia mellett a már hagyományosnak számító veszp-

rémi állatkerti kirándulás is nagy élményt jelentett a 

gyerekeinknek. Ámulattal figyelték a távoli földrészeken 

élő állatokat. Kedvencük mégis a Dinó-park volt, ahol 

fényképezkedhettünk az életnagyságú dinoszauruszok-

kal. A programot a közös fagyizás koronázta meg Bala-

tonalmádiban. 

Június 3-án nagycsoportosaink elballagtak. Már reggel 

izgatottan érkezett minden ballagó nagycsoportos az 

óvodába. Ebéd után vette kezdetét az ünnepség. Az óvó 

nénik búcsúzó beszédükben az elmúlt 4 év kedves emlé-

keit idézték fel közösen a gyerekekkel. Majd együtt el-

fogyasztották a Süni csoport ballagási tortáját, ezt kö-

vetően videó vetítést néztek a tornateremben, az óvo-

dában töltött évek legszebb emlékeiből. Ezután követke-

zett az intézményvezető asszony búcsúbeszéde, melynek 

végén vállukra vehették a ballagók a tarisznyájukat. Meg-

szeppenve, boldogan vonultak végig az óvoda termein, 

udvarán, ahol a kispajtásaiktól köszönhettek el. Vállukon 

tarisznyával, kezükben lufival vonultak végig az utcán 

egészen az evangélikus templomig. Harangszóra vonul-

tak be a padsorokhoz, ahol már az ünneplő sokaság vár-

ta a gyerekeket. Az Istentiszteleten Decmann Tibor tisz-

telendő úr igeolvasása mellett a gyerekek dalokkal, ver-

sekkel búcsúztak az óvodás évektől. A megható,szép csa-

ládi istentisztelet végén csoportkép készült a ballagókról 

a templom lépcsőjén.  
      Bodáné Farkas Szilvia - óvónő, Kökényné Winkler Éva - óvónő 

A Süni csoport 27 kisgyermeke búcsúzott az óvodától. 

Életre szóló élményekkel gazdagodtak az óvó nénik és a gyerekek is Nomádiában 

Életük talán legfelemelőbb sportélményének tartják számon a 

magyar válogatott Izland elleni mérkőzését azok a lajosi druk-

kerek, akik a stadionban izgulták, végig a szombat esti meccset. 

A 16 fős lajoskomáromi különítmény a magyar-osztrák mérkő-

zést követően, péntek hajnalban indult Franciaországba, hogy a 

helyszínen buzdítsa a magyar válogatottat.  

A hosszú utazás nagyon fárasztó volt, de az átélt kalandok min-

den kellemetlenséget feledtetek velük.  

Kora délután érkeztek a városba, ahol óriási hangulatot csinál-

tak a magyar drukkerek. A stadion előtt több tízezer ember 

gyülekezett és már akkor énekelt mindenki; magyarok, izlandi-

ak egyaránt. Akkor sem estek kétségbe amikor az izlandiak 

belőtték a tizenegyest, mindenki azt érezte, hogy nem kaphat ki 

a magyar válogatott. Amikor kiegyenlített a csapat, szinte fel-

robbant a stadion. A magyarok egymás nyakába borultak….  

A hétfő este hazaérkező srácok azt mondják: életük legszebb 

sportélményét kapták Marseille-ben. 
Szerkesztőség 

Lajoskomárom is szurkolt a magyar válogatottnakLajoskomárom is szurkolt a magyar válogatottnak  

Teljes harci díszben a meccs előtt….. 



Oldal  4 

Kutas Hírmondó 



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. 
 

Hozzávalók 2 adaghoz: 
fél kg bébispenót, 2 ek. olívaolaj, egy csipet só, egy csipet bors, 

250 g koktélparadicsom, 2 tojásfehérje, 2 egész tojás, olajspray 

(olíva), 3 dkg kecskesajt vagy fetasajt,  

Elkészítés: 
1. A bébi spenótot pirítsd 1 percig 1 ek. olívaolajban, hogy 

összeessen. Sózd, borsozd, majd szedd ki egy tálra. 

2. Ugyanebben a serpenyőben dinszteld a koktélparadicsomot  

1 ek. olívaolajon 3–4 percen keresztül, és tedd a spenót mellé. 

3. Verd fel a tojást, sózd, borsozd. Egy tapadásmentes serpe-

nyőt olajozz ki és melegíts elő (kb. 30 mp). 

4. Vékonyan oszlasd el a tojást az alján (mintha palacsintatészta 

lenne), majd spatulával forgasd meg, és süsd még 30-40 má-

sodpercig. Óvatosan bánj a tésztával, mert könnyen szakadhat. 

5. Vedd le a tűzről, majd töltsd meg a spenóttal, paradicsommal 

és kecskesajttal. A fent megadott mennyiségből még 2 palacsin-

ta adag kitelik! 
EFI Iroda 

Spenótos Spenótos ––  paradicsomos tojáspalacsintaparadicsomos tojáspalacsinta  

Tűzoltásvezetői tanfolyamTűzoltásvezetői tanfolyam  
2016. június 3-án 12 fő tett eredményes vizsgát az „Önkéntes 

és Létesítményi tűzoltó tűzoltásvezető II.” megnevezésű tanfo-

lyam zárásaként. 

A tanfolyam a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tematiká-

ja alapján, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felü-

gyeletével, a Sárbogárdi 

Hivatásos Tűzoltó pa-

rancsnokság szervezésé-

ben került lebonyolításra. 

144 órában 11 hétvégén 

keresztül zajlott az okta-

tás 2016 március 19-től – 

június 03-ig, a Lajoskomá-

romi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület szertárában. A 

gyakorlatokra Lajoskomá-

rom egyéb intézményei-

ben és helyszínein került 

sor. A jelentkezőket a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó parancs-

nokság parancsnoka, parancsnok-helyettese, szolgálatparancs-

nokai, a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzol-

tósági felügyelője, illetve a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatának tiszt-

jei oktatták. A tanfolyamra 6 település Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületének tagjai közül jártak a résztvevők – Daruszent-

miklós ÖTE, Iszkaszentgyörgy ÖTE, Lajoskomárom ÖTE, Sá-

rosd ÖTE, Simontornya ÖTE és Velence ÖTE. 

Az oktatás főbb tartalmi elemei: 

- A hatályban levő jogszabályok ismerete 

- Mezőgazdasági területen keletkezett tüzek 

- Lakó- és középületek tűzoltás taktikai jellemzése 

- Ipari objektumok tűzoltás taktikai sajátosságai 

- Közlekedési terület tüzei 

- Éghető folyadék tárolók, gáztárolók tüzei 

- Veszélyes anyagok azonosítása 

- Tűzvizsgálatot támogató feladatok 

- Tűzoltó járművek taktikai alkalmazhatósága 

Gyakorlati elemek: 

- EDR rádió használata, visszajelzések 

gyakorlása 

- Műszaki mentés épületkároknál, alátá-

masztások, kitámasztások, életmentés 

munkagödör baleseteknél 

- Közlekedési balesetek felszámolása 

- Alkalmazott tűzoltás gyakorlat 

Cél és feladat volt, hogy a résztvevők a 

tanult ismereteiket felelevenítsék, kibő-

vítsék, alkalmassá váljanak az önálló 

tűzoltásvezetői és mentésvezetői feladat 

ellátására, ismerjék meg a rendszeresí-

tett eszközök alkalmazásának szabályait 

és lehetőségeit. Hatékonyan tudjanak együttműködni a társ-

szervekkel, kommunikálni a sérültekkel. Ismerjék meg a beavat-

kozások tipikus hibáit és elkerülésük lehetőségeit, jelentési kö-

telezettségeiknek és alapvető tűzvizsgálatot támogató feladata-

iknak hogyan tegyenek eleget. 

A tanfolyamot végzők jogosulttá váltak az alkalomszerűen 

igénybe vehető létesítményi tűzoltóságoknál és önállóan be-

avatkozó tűzoltóságoknál önálló beavatkozások irányítására, 

tűzoltásvezetői jogkör betöltésével. A Lajoskomárom ÖTE tag-

jai közül 2 fő – Boldog László és Sándor Szilárd – végezte el a 

tanfolyamot, ezzel az önálló beavatkozó egyesület 

tűzoltásvezetőinek száma 5 főre emelkedett. 
Fodor Zoltán- tű. szds., parancsnokhelyettes 

A gyakorlat során egy roncsautót is feldaraboltak a tűzoltók 



Kispadról jelentjükKispadról jelentjük  
A Bozsikos korosztályaink közül az U7-sek egy 
hazai rendezésű, Szulimán Norbert által szerve-
zett mini tornán látták vendégül Polgárdi és Dég 
csapatait június 4.-én. A torna célja a gyerekek 

mozgása, játéka, szórakozása volt. A mérkőzések végén min-
den csapat játékosai díjazásban részesültek. 
Egy napon a mini tornával, U13-as csapatunk is pályára lépett 
Polgárdi, és Lepsény csapatai ellen a délután folyamán, Itt 
valamivel nagyobb volt a tét, hiszen a torna győztes serleget 
vehetett át a szervezőktől. Külön díjban részesültek a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó játékosok is, így díjazásra került a 
legjobb kapus-, és mezőnyjátékos, valamint a gólkirály is. A 
torna során szépen szerepeltek a gyerekek. A végén hazai 
siker született, így a srácok itthon tartották a serleget, vala-
mint ifj. Szulimán Norbert a gólkirályi címet is megszerezte.  
U9-es csapatunk a Szántó Csaba Emléktornán vett részt Bala-
tonfűzfőn, június 11.-én. A csoportmérkőzések során Dombó-
vár, Pátka és a Videoton csapatai ellen játszottak a gyerekek, 
ahol két vereség mellett egy győzelem volt a mérleg. A cso-
portmérkőzések után Balatonfűzfő és Zirc ellen meccseltek, itt 
előbbi csapat ellen vereség, míg utóbbi ellen győzelem szüle-
tett. A 26 csapatos torna végén 16. helyet szerezték meg a 
mieink, egy kedvezőbb sorsolással talán előrébb is végezhet-
tek volna. A részvétel mindenképp hasznos volt, a gyerekek 
megtapasztalhatták, hogy milyen erősebb, komolyabb körül-
mények között pallérozódó csapatok ellen pályára lépni, vala-
mint az edzők is levonták következtetéseket. A torna hármas 
döntővel zárult, ahol a Videoton, Balatonalmádi és Siófok csa-
patai közül utóbbi került ki győztesen. 

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület június 10- 11-én éjjeli és 

nappali íjász vadászversenyt rendezett a régi crosspályán. Az 

országban kevés olyan egyesület van, aki éjszakai íjász versenyt 

rendez, ám közéjük tartoznak a 

lajosi íjászok. A meghirdetett 

rendezvényre az ország külön-

böző részéről érkeztek a sporto-

lók, legmesszebbről Szolnokról. 

A regisztráció és megnyitó után 

esti szürkületben kezdődött a 

verseny. Minden csapatot egy 

helyi egyesületi tag kísért, mert 

sötétben és idegen terepen ne-

héz a tájékozódás. A célokat a 

versenyző saját maga, vagy egy 

csapattag világította meg. Ilyen körülmények mellett kellett 

célzott lövést leadni az állatalakokra. A verseny jó hangulatban 

zajlott. A verseny végén a fáradt íjászok szalonnasütéssel csilla-

píthatták éhségüket, éjjel 3 órakor.  

Másnap folytatódott a megmérettetés, ugyanazon a pályán, 

csak most nappali körülmények mellett. Volt olyan versenyző, 

aki csak az éjjeli versenyre jött, volt aki csak a nappalira, ám a 

többség bevállalta mind a két versenyt. Az ötletesen elhelyezett 
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U11-es csapatunk is egy meghívásos tornán vett részt Enyin-
gen, ahol a hazai csapat mellett Polgárdi, Tamási és Sár-
szentmiklós volt az ellenfél. A nap folyamán a gyerekek 
sajnos nem tudták a legjobb formájukat hozni, négy vere-
séggel zártak a tornán. A mérkőzések után a vendég-
csapatokat ebéddel látták vendégül a szervezők, valamint 
különböző programokkal tölthették el idejüket. 
Utánpótlás csapataink tehát a kötelező Bozsik tornák után 
is aktívan részt vettek különböző tornákon, tisztes helytál-
lással, néhol kiemelkedő eredménnyel. , Egy kis pihenő után 
újra kezdődnek az edzések, de addig is a nyári szünet alatt 
otthon kergethetik a labdát. 
A 19 évesek az utolsó két fordulóban gól-gazdag, fordulatos 
mérkőzésekkel zárták a szezont. Hazai pályán Mór csapatá-
val 4-4 es döntetlent játszottak, míg az utolsó fordulóban 5
-4-es vereséget szenvedtek Sárosd vendégeként. A szezont a 
7.helyen zárták a fiatalok, így László István  edző elégedett 
lehet a teljesítményükkel. 
A felnőtt csapat, miután kiharcolta a bent maradást, sajnos 
két vereséggel zárta a szezont. Előbb hazai pályán a jobb 
erőkből álló Mórtól kaptak ki, majd idegenben egy ki-ki 
meccsen 4-3-ra maradtak alul Sárosd ellen egy utolsó perc-
ben kapott góllal. Az elsődleges célt elérték a srácok, jövőre 
is a megyei első osztályban léphetnek pályára. Sok ideje 
azonban nincs a csapatoknak a pihenésre, hiszen a követke-
ző bajnokság augusztus 14.-én kezdetét is veszi, így a felké-
szülést idejében el kell kezdeni.  
Szurkolóinknak ezúton is szeretnénk megköszönni az idei 
buzdítást, a következő szezonban szeretnénk még több 
sikerrel megörvendeztetni Őket! 
Hajrá Lajos!    Vései Martin 

 

Éjjel Éjjel --  Nappal Íjászverseny!Nappal Íjászverseny!  célok, feladták a leckét a versenyzőknek, még annak is, aki éjjel 

már teljesítette a célokat. Nappal teljesen más kihívásokkal kell 

szembesülniük az íjászoknak, mint éjjel. Világos helyről egy 

sötétebb árnyékos helyre lőni, vagy éppen fordítva, megzavar-

hatja az érzékeket, a távbecslést. A változatos terepen lehetőség 

volt közeli, távoli, felfele, lefele és magaslesről 

lövéseket leadni. A verseny végén, mindenkit 

megvendégeltek egy tál pörkölttel, megkós-

tolhatták a helyi pálinkákat és borokat, süte-

ményeket. Az eredményhirdetés után elbú-

csúztak a vendégek és reméljük, jó hírét vi-

szik az Íjász Egyesületnek és Lajoskomárom-

nak. Egyesületi tagok eredményei:  

Éjszakai verseny: 
 

Long-Bow kategória: Molnár Lajos     II. hely 

Történelmi kategória: Szakállas János      IX. hely 

Vadászreflex kategória: Kovácsné Czvikk Edina    II. hely 

           Kovács Miklós     V. hely 

Nappali verseny:  

Long-Bow kategória: Molnár Lajos    II. hely  

Történelmi pusztai kategória: Szakállas János  V. hely 

Vadászreflex kategória: Kovács Miklós   IV. hely 

           Fülöp Gábor   V. hely 

           Kovácsné Czvikk Edina  I. hely 
Csiszi István - az egyesület elnöke 

Változatos pozíciókban lőhettek az íjászok 



SZTÁRPORTRÉ SZTÁRPORTRÉ   

Római Katolikus Hittan táborRómai Katolikus Hittan tábor  

Kutas Hírmondó 

A Kutas Tv 2016. június 30-i adásában  

Molnár Szabolcs,  

Dancs Annamarival beszélget. 

A székely temperamentummal megáldott 

színésznő, énekesnő azt mondja: „Az emberek szeretik az 

esztétikusat, a szépet, és szívesen vannak az ápoltnak, a kelle-

mesnek a környezetében. A párom mondta még valamikor, 

hogy a legutolsó próbán is, amikor a balett teremben izzadtak 

és csapzottak vagyunk, ha egy nőnek megvillan a dekoltázsa, 

akkor a férfiak szívesebben szenvednek ott akár órákon ke-

resztül. Anyukámtól egy nagyon jó kis útravalóval indultam el 

az életbe: A mosoly és a jó szó nem kerül pénzbe. Ez egy na-

gyon jó igazság, mert bárhol a világban, bármilyen morcos 

állapotban legyen a környezetünkben valaki, ha egy mosollyal 

ránézünk, az mindig viszonzásra kerül – ha nem rögtön, ak-

kor később. Nyilván nekem is vannak rosszabb, vagy nyűgö-

sebb napjaim, de van egy olyan alap elvárásom magammal 

szemben, ami már természetes, hogy ha belépek valahova, 

akkor mosolygok – pozitív ember vagyok, és ebből fakadóan 

mindenre úgy nézek a világban, hogy az biztos jó.” 
www.sztarportre.hu 
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Útvonaljavaslat a tábori  
látogatáshoz - Kercaszomor 

Lajoskomárom- Nagyberény- Siófok: a Tesco után a sztrádán 

(M7) megyünk tovább egészen a letenyei leágazónál Ljublja-

na (M70) felé – Tornyiszentmiklósnál lehajtunk az autóútról. 

Az autóút végén Lenti felé haladunk, majd a városba érve az 

első körforgalomnál Csesztreg irányába haladunk. A városból 

kiérve az útelágazásnál Bajánsenye a jó irány. Bajánsenyén 

Magyarszombatfa felé balra kanyarodunk. Kercaszomort 

jobbról elhagyva – az utolsó háztól 50 méterre jobbra, köve-

zett út vezet a táborba (kb.235 km) 

Az idén is megrendezésre került június 14. és 17-e között 

Czaltigné Csida Estera vezetésével a római katolikus gyerme-

kek napközis hittan tábora. 

A szervezők célja, hogy szervezett egyházi, ismeretterjesztő, 

sport, és játék programokkal a lehető legtöbb gyermek szá-

mára biztosítsanak izgalmakkal teli értékes nyári kikapcsoló-

dást. Összesen 39 tanuló vett részt 2. osztályos kortól a vál-

tozatos programokon: kézműves foglalkozások, sportjátékok, 

múzeumlátogatás, számkereső, daltanulás. A hét a péntek 

esti misével zárult, ahol a gyerekek a megtanult énekeket 

Czaltig Johanna gitárkíséretével és Lindemann Mónika veze-

tésével adták elő a szertartás keretében. Az est családi sza-

lonnasütéssel fejeződött be. A széleskörű összefogásnak kö-

szönhetően színvonalas és rendkívül sokszínű program várta 

a vakációt indító fiatalokat. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 

bármilyen formában segítettek a szervezésben és a lebonyolí-

tásban, vagy felajánlásukkal hozzájárultak a programhoz: 

Kovács Zoltán atya, Havranek Györgyné, Bodai Zoltánné Csida 

Marika, Béleczki Lászlóné Évi, Csepreginé Andi, Gelencsér Ti-

bor, Eresz étterem, Wanderer Ildikó - Wanderer pékség, Vései 

László - LaCuki, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 

 



A gyerekek sajnálták, hogy gyorsan elröppent a mozgalmas hét 

Farkas Flóra: A VersFarkas Flóra: A Vers  
 

Te mocskos 
hajnali tünemény! 

Te nyelvemmel játszó 
pokoli förmedvény! 
 

Veled buzdítom a népet, hogy fel, fel! 

S megmutatom nekik, szeretni hogy kell. 
Közben felemészted emberi mivoltom, 
Mikor keserű imádat vizét veled oldom. 
 

Egy áttörhetetlen falú házba 
Száműztél a világ elől, s az ajtó zárva. 
Füstös lepelként szememre fekteted  

Kicsit sem óvatoskodó kezedet. 
 

Bennem a legmélyebb bugyorig hatolsz, 
Mikor húsomba vágsz, szívembe markolsz. 

Kéjelegsz nyelvemen, majd idegeim szaggatod. 
Csendben ülsz, várod, mikor elmém felfalhatod. 
 

Kiáltok, de csinálod tovább: széttépsz. 

Itt mér nincs költő, nincs ép ész! 
Szeress, ölelj, csókolj, ha mersz, 
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Könyvajánló: Gárdos PéterKönyvajánló: Gárdos Péter--  Hajnali lázHajnali láz 
Meghalni most? Amikor az élet elkez-

dődhet végre? Amikor a szerelem bekö-

szönhet? Svédország, 1945. Országszer-

te koncentrációs táborokból szabadult 

embereket ápolnak. A huszonöt éves 

Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat 

hónapot ad neki. De Miklós élni akar. 

Levelet ír 117 magyar lánynak, akik an-

nak idején földijei voltak, s most itt 

vannak valamelyik rehabilitációs tábor-

ban. Feleséget keres, akivel odahaza elkezdheti az életét. Kedves 

Nóra, kedves Erzsébet, kedves Lili, kedves Zsuzsa, kedves Sára, 

kedves Szeréna, kedves Ágnes, kedves Giza, kedves Baba, kedves 

Katalin… Reggeltől estig ír – levelet, verset, cikket –, fordít, a 

hazai híreket lesi és várja a gyógyulást. És hamarosan rátalál az 

igazira. Mint aki megtáltosodott, úgy sodorja magával a tizenki-

lenc éves Lilit, hogy legyőzve szorongásait és kísértő álmait, 

nekiinduljon ő is új életük, az igazi élet felépítésének. A regény 

szerelmük szárba szökkenését meséli el, miközben az erőfeszí-

tések, az árulások, az igaz és hamis barátságok szövevényei az 

olvasót is végleg magukkal ragadják. A Hajnali láz – nagy sze-

retettel, feszes mondatokban és erős képekben megírt igaz 

történet – az élet szerelmes regénye.  

Gárdos Péter színház- és filmrendező 1948-ban született Bu-

dapesten. Legemlékezetesebb alkotásai az Uramisten, a Sza-

márköhögés, A skorpió megeszi az ikreket reggelire, A porce-

lánbaba és a legutóbbi, a Tréfa. Filmjei számos díjat nyertek a 

legjelentősebb hazai és külföldi fesztiválokon. A Hajnali láz az 

első regénye.  

„A könyv felénél megtelt a szemem könnyel, aztán csak szivár-
gott, én meg törölgettem. Le-letettem, mert nem akartam, 
hogy vége legyen. Finom, légies, mint Lili, és szívós, kitartó, 
makacs, mint Miklós. Mint a fű, mely a beton alól nő ki. Nem 
felrobbantja, szétmorzsolja. Mint a szerelem a gátakat.” 

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 !  
Amit kínálunk: 

 Alkalmi csokrok 
 Esküvői csokrok 

 Cserepes virág, vágott virág, 
 Különleges cserepes virágok 

 Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok  
készítése és kiszállítása 

 

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 10  

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  

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával 

Balogh István e.v.  

+36 70/314 15 75 

25/462 - 094 

 



Kutas Hírmondó 
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Telefon: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376 
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu 
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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 

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 anya-
gok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 
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 gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék. 
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt in-

gatlanhasználónak 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 

10 %-os kupon  
kedvezmény 

A kupon felmutatója 10% kedvezményben részesül 
minden termék árából! 
A kupon akciós termékekre nem vonatkozik és 
egyéb más kedvezménnyel nem vonható össze!  
Beváltható: 2016. 07. 01 - 2016. 08. 31. között 

MINDEN AMI KÁRPITMINDEN AMI KÁRPIT   
 

MOHAI VILMOSMOHAI VILMOS  
kárpitos 

 

Járművek, bútorok, mezőgazdasági gépek, 
egyedi, speciális kárpitok készítése 

 

Telefon:  06 30 /305 92 17, vagy 06 30/691 61 17  
Lajoskomárom Köztársaság u.7. 

www.facebook.com/minden ami kárpit 

TájékoztatásTájékoztatás  
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni a 2014. évi 

ADÓ 1% felajánlásokat, amelynek összege 56 299Ft volt.  

Ebből az összegből 16 299Ft-ot bankköltségre,  

20 000Ft-ot versenyszervezési kérelemre,  

20 000Ft-ot 3D cél vásárlásra fordítottunk. 
LISE 

mailto:penzugy@vertikalrt.hu

