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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kíván
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata,
és képviselő-testülete minden kedves lakosnak!

őrszolgálat. A jövőben is támogatni kívánja a települési civil szervezeteket,
köznevelési intézményeket.

Önkormányzati hírek
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. december 1.
napján tartotta soron következő rendes
ülését. Az ülésen Pirtyák Zsolt polgármester beszámolt az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves adatairól, a
költségvetés helyzetéről. A Képviselőtestület tervet fogadott el a 2015. évi
belső ellenőrzésekről.
Elhangzott, hogy a 2014-es költségvetési
évet érintően tervezte az Önkormányzat
a Szennyvízberuházással kapcsolatos
hitelek lezárását. A hitelek fedezete a
befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások. Mivel ezen érdekeltségi hozzájárulások még nem teljes mértékben folytak be és a banki egyeztetések is folyamatosak, a végső törlesztés ideje áthúzódik a 2015. évre.
Elhangzott, hogy a szennyvízrendszerre
való lakossági rákötések aránya jónak
mondható, de még mindig vannak ingatlanok, ahol nem történt meg a rákötés.
2015. évben már érvénybe lép a talajterhelési díj. Azon ingatlan tulajdonosok,
akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatorna
rendszerre – a Fejérvíz által közölt 2014.
évi vízfogyasztásuk alapján - talajterhelési díjat kötelesek fizetni. Ennek mértéke 1800,- Ft/m3 (egységdíj mértéke
1200,- Ft/m3 + területérzékenységi szorzó 1,5 %). A talajterhelési díj összege
csökkenthető a számlával igazolt, hivatalosan a folyékony hulladékkezelés jogsza-

bályi előírások szerinti szennyvíztározóba
elhelyezett mennyiséggel. (Lsd. 7/2013.
(VI.30.) önkormányzati rendelet)
Az ülésre tájékoztató anyag készült Lajoskomárom település környezetének
állapotáról; továbbá áttekintette a Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működését, értékelte a mezőőri járulék beszedését. Megállapította, hogy a kivetett mezőőri járulékok és a hozzá érkező állami
támogatás fedezi a 2 fővel működő mezei
őrszolgálat kiadásait. Pozitívan értékelték a mezei őrszolgálat szerepét, a mezőőrök jelenléte sokat segít a vagyonvédelem területén, az illegális hulladéklerakás
elkerülése; az önkormányzati földutak
minőségének megőrzése terén. A Képviselő-testület módosította a mezőőri járulék
rendeletét. 2015. január 1 napjától nem
kell mezőőri járulékot fizetni az 500 m2
terület alatti, zártkerti ingatlanok után.
A Képviselő-testület a 2015. évi helyi
adóztatás területén nem kívánt egyéb
változásokat eszközölni. Kinyilvánította
azon véleményét, hogy nem kíván élni a Kormány által lehetővé tett - települési
adó kivetésével. A jelenlegi adószintet
azonban fent kívánja tartani és a lakosság részére továbbra is biztosítani kívánja az olyan – nem kötelező alapfeladatú szolgáltatásokat, mint a helyi labor, fizikoterápia, egészségfejlesztési iroda
működtetése; közművelődés terén a teleház információs pont fenntartása, mezei

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött
a 2015. évi BURSA HUNGARICA felsőoktatási és az ARANY JÁNOS középiskolai
ösztöndíjra benyújtott pályázatokról.
Bura Hungarica ösztöndíjat 8 főnek ítélt
meg, az ösztöndíjat a diákok 10 hónapon
keresztül kapják, összege 2000 – 5000,Ft közötti. Arany János középiskolai
ösztöndíjban 1 fő részesült, aki iskolakezdéséhez kap támogatást.
2014. december 10. napján közös rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött
Szabadhídvég Község Önkormányzata és
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata a Lajoskomáromi Közös Önkormányzati
Hivatal megszüntetéséről. Szabadhídvég
kiválik, 2015. január 1. napjától Lajoskomárom hivatala önállóan látja el feladatait, ismét Lajoskomáromi Polgármesteri
Hivatal néven.
2014. december 8-án A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott
kiemelkedő szakmai tevékenységért adományozott miniszteri elismerő okleveleket a Belügyminisztérium. Az 50 elismert
település egyike lett Lajoskomárom és az
ott elvégzett közfoglalkoztatási tevékenység. Pirtyák Zsolt polgármester és
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
vették át az oklevelet, mellyel együtt 2
millió forint - a 2015. évi közfoglalkoztatásban felhasználandó - támogatás jár a
településnek.
Mosbergerné dr. Miklós Judit-jegyző

Harmincnégy évig a pályán
Mosberger Pali bácsi ősszel, szeptember 26-án ünnepelte a 80-ik születésnapját.
Egész életében aktívan részt vett a
lajoskomáromi sportéletben, ugyanis 34
éven keresztül irányította a
lajoskomáromi felnőtt futball csapatot.
Kérdésünkre meghatódva mesélte, a családi eseményen öt unokájával ünnepelhetett. Az ezt követő vasárnapi mérkőzés
előtt köszöntötte Pirtyák Zsolt polgármester, aki a Sportkör elnöke, és Horváth Antal aki hosszú évtizedeken keresztül volt a csapat kapitánya. Pali bácsi
végezhette el a kezdő rúgást, az első
lajoskomáromi gól után az egész csapat
megölelte, és neki ajánlották ezt a találatot. Külön öröm volt, hogy ezt a mecscset /Lajoskomárom –Káloz/ a hazai csapat nyerte 5-1-re. Pár nap múlva a régi
csapatából 16 labdarúgó köszöntötte, és
együtt idézték fel a régi időket. Meglepetésként a Megyei Labdarúgó Szövetség
volt vezetői és a Videoton képviselői is
gratuláltak Pali bácsinak, aki 10 éven keresztül volt a Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. Számára örök emlék marad
ez a születésnap.
Pali bácsi gyermekkorában is nagyon szeretett focizni. Az iskolai években az úttörőcsapat sportfelelőse lett, már akkor
ő szervezte, és edzette a foci csapatot.
Emlékezetes mérkőzést játszottak Alsóőrs csapatával, amelyet Pali bácsi kihagyott tizenegyese miatt veszítettek el,
és estek ki a bajnokságból.
A civil élete is nehéz volt a Rákosi években. Édesapját kuláknak nyilvánították,
ezért testvérével már 13 évesen dolgoztak a gazdaságban. Állatorvos szeretett
volna lenni, de ez az álma a rendszer miatt meghiúsult. Később különböző tanfolyamok elvégzése után az ÁFÉSZ-nél
dolgozott 10 évig. Ezen évek alatt végig
edzőként is dolgozott Lajoskomáromi
csapatnál. Amikor az ÁFÉSZ Sárbogárdra
költözött, a helyiek nem engedték el Pali
bácsit. Grószl Pál TSZ elnök az építőiparban ajánlott neki brigádvezetői állást,
majd a Sport és Kulturális bizottság elnöke és a labdarúgó csapat edzője, mindenese lett.
16 évesen bekerült a lajoskomáromi csapatba, ahol Szakács Mátyás volt a csapat
irányítója, szervezője. Akkor a megyei
első osztályban volt a csapat. Azonban
nem focizhatott sokáig, mert jött a rendelet; kulák gyerek nem focizhat!
A katonaságig várnia kellett, hogy újra
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nagyon fiatalon kezdtek a nagycsapatban.
Az akkor csapat titka az volt, hogy olyan
játékosokat válogatott össze, akikről
tudta, hogy beilleszkednek a helyi környezetbe. Rendkívül jó baráti szellem
alakult ki, nagyon sportszerű és fegyelmezett volt a csapat. A Sportszerűségi
verseny vándorserlegét 9 éven keresztül
hozták el.
rúghassa a bőrt. Székesfehérváron teljesített szolgálatot, és itt már a megyei
első osztályú Honvédban focizhatott,
majd innen Pestre helyezték, ahol szintén
a katonacsapatban játszhatott.
1956-ban, a leszerelés után, Ráckeresztúrral játszott a csapat, amikor súlyos
sérülést szenvedett. A lábában mindkét
csont eltört, azonban rosszul forrt össze,
ezért újra el kellett törni. A gyógyulás
után játékosként már nem tudott újra
pályára állni. Hosszú időszak következett,
amikor csak nézőként látogatta a meccseket. 10 év múlva úgy nézett ki, hogy megszűnik Lajoskomáromban a foci, a bajnokságban visszalépett a csapat. Schmuk
Béla bácsi és Eckhardt Pista bácsi felkérték az edzői feladatok ellátására, amit a
család miatt csak fél évre vállalt. Nem
találtak Pali bácsi helyett más edzőt,
ezért a fél évből végül 34 év lett. Ez idő
alatt 3-4 évet játszottak a járási bajnokságban aztán felkerültek a megyei másodosztályba, majd 28 évig a megyei első
osztályba, ebből 3 évet a
NB III.-ban fociztak.
Válságos időszakok is voltak az életében.
Ilyen volt például, amikor az NB III-ból
kiestek, mert a csapat nagy részét -7
embert- egy új csapat, a Gázszer eligazolt. Összesen 10 játékos távozott, de
aztán a helyi emberekből is sikerült olyan
csapatot verbuválni ami megállta a helyét
a megyei első osztályban.
Nagy élménye volt, hogy a Magyar Kupában (ahol közel 200 kis csapat indult)a
sportszerűségi versenyt megnyerve harmadikak, illetve másodikak lettek. A másik kedves emléke, amikor az NB II-ben
4. helyen szereplő Nagykanizsát 4-0-ra
verték meg Lajoskomáromban. A legnagyobb élménye azonban az volt, amikor az
NB I-es akkori bajnok Honvédot 1-0-ra
Hegyi Zoli góljával győzték le.
Pályafutása során több játékosra is szívesen emlékszik; Csulik, Ritter, Jobbágy
Karcsi alkotta gerincre építette fel a
csapatát. Meg kell említeni Kökönyei
Lacit, Béres Misit, Winkler Pistit, akik

Pali bácsi a Bozsik programot egy nagyon
jó kezdeményezésnek tartja. Szerinte
biztosan eredményre vezet ha a fiatalok
már az óvodában elkezdik a focit, és folyamatosan a megfelelő edzők keze alatt
tanul az ifjúság. Így várható, hogy rövid
időn belül minél több helyi játékos kap
szereplési lehetőséget a nagycsapatban.
2001-ben trombózist kapott; ekkor már
megfogalmazódott benne, hogy abba kéne
hagyni az edzősködést. 68 évesen érezte
úgy, hogy át kell adni a fiataloknak a stafétát. Ebben az évben szintén kapott egy
trombózist, és tüdőembóliát is. Ezen
betegségek leküzdésében nagyon sokat
segített az addigi sportos élet.
Az egyesület életében nagy előrelépést
lát azzal, hogy olyan vezetőség alakult,
ami mindenképpen előreviszi a csapat
további szereplését. A nagycsapat kialakításában örömmel látja, hogy sikerült
haza igazolni négy lajoskomáromi fiút,
akik NB-s csapatokban is játszottak ifjúsági játékosként, ezáltal sok tapasztalatot és tudást szereztek. Az utóbbi időben egyre színvonalasabb meccseket
láthatunk. Egy kis gondot jelent, hogy a
nagycsapat edzéseit kevesen tudják látogatni, ha ezen tudnának változtatni, biztosan előrébb lépne a csapat. Pali bácsi
reméli, hogy ezen problémák áthidalásával
a csapat rövidesen a megyei első osztály
küszöbén lehet.
Szavait igazolja, hogy csapatunk a korábbi 7-8 helyről az idei szezonban a második helyet harcolta ki.
Pali bácsinak nagyon sok erőt és
egészséget kívánunk!

SzSZs
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Kisgépkezelői vizsgát tettek az önkéntes tűzoltók
A BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság még májusban írta ki
első pályázatát az önkéntes tűzoltó
egyesületek támogatására. A kiírt pályázaton több fejér megyei önkéntes
egyesület mellett, a Lajoskomáromi
ÖTE is sikeresen szerepelt. Az elnyert
felszerelések mellett kisgépkezelői
tanfolyamot és vizsgalehetőséget is
nyertek.
Elsősorban olyan kisgépek kezelésére
szereztek jogosítványt a tűzoltók, amelyekkel az önkéntes munkájuk során találkoznak.
Lajoskomárom ÖTE tagjai közül 6 fő
átemelő-szivattyú; 8 fő motoros láncfűrész; 11 fő korongos vágóberendezés; 6
fő hidraulikus mentőszerszám alapkészlet, a Simontornyai ÖTE tagjaiból 4 fő
motoros láncfűrész, 4 fő gépjárműfecskendő kezelői képzésen vett részt, és
tett sikeres vizsgát.

A fent említett vizsgákra azért volt
szükség, mert törvényileg a beavatkozásokat csak olyan képesítéssel rendelkező
szaktevékenység végzésére alkalmas
személy végezheti, aki az adott géptípusra vizsgával rendelkezik.

Az első napon délelőtt az elméleti ismereteket sajátították el. Délután a különböző vágási formákat gyakorolták a motoros láncfűrésszel, majd korongos roncsvágóval dolgoztak, betartva a szigorú
balesetvédelmi előírásokat. A második

napon a Siójuti autóbontóból ideszállított
roncson gyakorolhatták a hidraulikus
mentőszerszámok használatát. Ezután az
átemelő szivattyú és a gépjárműfecskendő működését vizsgálhatták meg alaposabban.
December 15-én a tanfolyam résztvevői
mindannyian sikeres vizsgát tettek…:D
A lakosság számára megnyugtató, hogy
baj esetén szakszerű és hozzáértő segítség érkezik a lehető legrövidebb időn belül.
SzSZs

Megújul a futball edzőpálya
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
ismét meghirdette az amatőr labdarúgó
-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a látványcsapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében.
A benyújtott program legmagasabb elszámolható költsége bruttó 10 millió, legkisebb elszámolható költsége pedig bruttó
1 millió forint lehet, amely már tartalmazza a pályázótól várt, köteles 30%-os
önrészt, azaz a támogatási arány 70%-os.
A sportegyesület jelenleg 2 db szabványméretű labdarúgópályával rendelkezik,
valamint egy 40*20 méteres műfüves

pályával. A centerpályán a bajnoki mérkőzéseket játssza az egyesület minden
csapata (U7, U9, U11, U13, U15, U21,
felnőtt, öregfiúk), viszont a hétköznapokon próbáljuk minél jobban kímélni ennek
a pályának a talaját, de az edzések jó
része a centerpályán zajlik, az edzőpálya
rossz minősége miatt, ugyanis alkalmatlan
volt az a pálya labdarúgásra. Az elmúlt
években nagyon elhanyagolták ennek az
edzőpályának a karbantartását, ezért a
pálya talaja egyenetlen és mély, gazos, a
fű is nagyon ritka volt, ezért nyújtotta
be az egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pálya felújítási pályázatot.

Az MLSZ országos sporttelep
felújítási program előminősítési eljárása
II. ütemére benyújtott pályázat értékelése alapján az illetékes megyei igazgató
javaslatára az MLSZ Megyei Társadalmi
Elnöksége az alábbi döntést hozta:
A Nagy füves pálya Játéktér/
talajcsere/pályafelújítás teljes beruházási mennyiségét 7700 m2 -ban, teljes
költségét 7 854 000 Ft-ban hagyta
jóvá.
Munkálatok kezdete: 2014. ősze
Reizinger Ádám

Sportélet—helyzetjelentés a pálya széléről
A Lajoskomáromi Győzelem TSZ SE.
vendégül látta a foci támogatóit egy
vacsorára.
A 21 sportbarátot Pirtyák Zsolt elnök
köszöntötte. Beszédjében röviden öszszefoglalta az elmúlt egy év fejlesztéseit majd vázolta a tavaszi feladatokat.
Kecskés József, László István, Vései
Martin, Szilágyi Szabolcs edzők számoltak be, a korosztályokban végzett munkájukról. Az őszi tabella listán jól látszik a szakmai tudásuk melyet a támogatók egyhangúan ismertek el.
2014. december-Kutas Hírmondó

Felnőtt csapatunk 2. az ifjúsági csapat 5. a serdülő csapat 2. helyről
várja a tavaszi kezdést. A résztvevők
kiemelték az utánpótlás jelentőségét és

támogatásukról biztosították a szakosztályt. A téli időszakban, a tornateremben tarják az edzéseket, amelyet az
önkormányzat térítésmentesen biztosít
a játékosoknak. A focirajongók sem
maradnak tavaszig mérkőzések nélkül.
A Lajoskomárom Győzelem TSZ SE.
December 29-én rendezi meg a Sajt
Kupát ahova mindenkit szeretettel
várnak a rendezők!

SzL
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Cipősdoboz akció Lajoskomáromban!
Minden bizonnyal sokan hallottak már a
"CIPŐSDOBOZ AKCIÓ"-ról.
Az idei karácsonyra a Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú
Egyesület az Önkormányzattal együttműködve falunkban
is megrendezi a gyűjtést. Aki esetleg nem tudná mit is

takar maga az akció:
Fogj egy cipős dobozt, és gyűjts össze olyan dolgokat,
amiket otthon Te már nélkülözni tudsz, és szívesen
odaadnád másnak. Aminek Te már nem veszed hasznát,
annak más nagyon örülne.
Gondolunk itt iskolai szerekre (ceruza, toll, filc, gyur-

ma, füzetek, vonalzó), játékokra, plüssökre,
könyvekre, ruhákra. Mivel közeledik a karácsony, a dobozba
apróbb meglepetést is csempészhetsz (szaloncukor, csoki valami, ami nem romlik meg).
Ha szeretnél, pár jó szót és kedvességet is írj mellé nyugodtan, ezt Rád bízzuk. (Természetesen nem csak dobozokat várunk, ha valaki csak 1-1 ajándékot, csokit, ruhát tud
hozni, az is nagy segítség!)
A dobozon tüntesd fel mindenképp, hogy milyen korú fiúnak
vagy lánynak szánod!
A gyerekeknek szánt ajándékokon kívül tartós élelmiszert
is elfogadunk, melyek a rászoruló családok között lesznek
szétosztva.
Csinálj egy olyan meglepetésdobozt, amit szívből adsz, és
aminek Te is örülnél!
AZ AJÁNDÉKOK A FALUBAN
TALÁLNAK GAZDÁRA!!!
Gyűjtési időpontok, helyszínek:
2014.12.20-án 14:00-17:00 MOZI
Elérhetőségek:
Banász Ádám tel.:Polgármesteri Hivatal
Somogyi Anita tel.: 06-30/339-02-89

Luca napi Adventi vásár
A hagyományoknak megfelelően idén
már hatodik alkalommal rendezte meg
az Önkormányzat és a Történelmi Kör
az ADVENTI vásárt.

A vásári forgatagot a lassan megújuló
gyógyszertár belső udvarán várták a
helyi kézművesek és a szervezők.
Pirtyák Zsolt polgármesteri köszöntője
után az Evangélikus Rézfúvós Zenekar
ünnepi hangulatot varázsolt a kis udvarba. Balogh Márk Dávid, Orvos Levente ,
és Decmann Tibor a három történelmi
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egyház képviseletében ökumenikus istentiszteletet tartott, majd meggyújtották a harmadik gyertyát az adventi
koszorún. A mikulás is megérkezett az
apró gyerekekhez, akik dalokkal, versekkel köszönték meg a puttonyból előkerült ajándékokat. A mikulás hosszú
időt töltött nálunk. Az elmúlt héten
meglátogatta az óvodát, iskolát járt a
kisebb focisok edzésén ahol be is állt a
gyerekek közé s rúgta a bőrt. Nagy
meglepetést, örömet okozott a településünk Szeretetotthon lakóinak is.
Nagy sikere volt a tombolának ahol 105
nyereménytárgy talált gazdára. A nagyobbaknak volt forralt bor, pálinka. Az
éhséget is csillapíthatták sült gesztenyével, házi sütivel, hot-doggal, mézesfahéjas sültalmával, mézes sültökkel,
forró kakaót is ihatót, aki azt kívánta. A
helyi méztermelő 10 különböző mézet
kínált, de sajtból is kínáltak natúrt-,
fokhagymást-diósat-, köménymagost.
Nem maradhattak el a mézeskalácsból
készült karácsonyi figurák, sem de aki a
horgolt díszt szeretett volna vásárolni
az is megtalálta a csengőt, angyalt, hópihét. A Gesztenyefasori általános iskola kézműves szakkörre asztali díszeket
készített. Reisz Rita, Vámos Nóra,
Uhrspringer Réka, Sándor Luca és Hor-

váth Simon karácsonyi énekekkel várták
a Mikulást, Molnár Csikós Boglárka gitáron kísérte Balogh Adrienn furulya játékát. A sötétség leszálltakor tábortüzet gyújtottak a szervezők, s a tüzet
körbe állva ünnepi dalokat dúdoltak
kicsik és nagyok. Helyi fiatalok LIKE
cipős dobos gyűjtést tartottak, amit
DECEMBER 20-án 14-17 óra közt
ismét megtartanak a moziban. Szívesen fogadnak minden kis csomagot és
tartós élelmiszert. A szervezők itt is
szeretnék, megköszöni mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzá járult a vásár
szervezéséhez lebonyolításhoz. Mikulás
puttonyából a Lions Club ajándékai kerültek elő. A vásár teljes bevételét a
rászoruló családok karácsonyi támogatására fordítják.
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Nyomok
Azon a reggelen valami megváltozott,
ahogy körbe néztem szobámban: a
félhomály volt furcsa, a tompa szürkület helyett szórt fényű , a megszokottnál határozottan világosabb derengés köszöntött a nem teljesen
eresztett redőny résein át.

időközben a látogatók száma is megszaporodott, fácánok is jártak már a terített asztalhoz kosztolni. Egyik alkalommal egynéhány
szétszórt toll és két-három csepp vér fogadott bennünket. A tettes nyomai mellett egy
bajuszszálát hagyta bizonyítékul, de a fácánt
nem helyben ette meg, elvitte magával.

Kikászálódtam ágyamból s amint felhúztam a gurtnit:
- Hejj, esett a hó!
A felnőttekkel ellentétben mi gyerekek mindig nagy örömmel fogadtuk az első havazást, amíg nekik plusz munkát és
bosszúságot okozott néha, addig nekünk hógolyózást,
csúszkálást, szánkók előkerülését jelentette, csupa vidámságot. Érdekes illata lett a levegőnek és megfoghatatlan,
de határozott nyugalom is érkezett a tájra.
Felsős voltam már, mert a "nagy" iskolába jártam - talán
ötödikes vagy hatodikos -, amikor osztálytársammal felfedeztük a nyomokat. Az új temető még fel nem parcellázott
távolabbi részén 20-25 sor kukorica állt fázósan, kopott
rongyaikat lógatva, de még termésüket is féltőn őrizve.
Hogy mit kerestünk arra, nem tudom, talán az ilyenkor
szánkó pályaként is szolgáló, gesztenyefák tar ágai alatt
megbúvó utat ellenőriztük a délutáni csúszkáláshoz, vagy
torna óra keretében, legálisan kerültünk oda, mindegy is,
ám a friss hó megmutatta, hogy őzek járnak a szomszédos
erdőből a kukoricára. A száraz, zörgő szárak között egyegy csövet morzsoltunk le a letaposott hóra, a sárgás magok szinte világítottak a piszkos-fehér háttéren. Visszafelé igyekezve megbeszéltük Bandival, hogy erről egyelőre
hallgatni fogunk.
Különben az iskola nem volt messze s akár nagyszünetben
is "ki lehetett ugrani" az időbeni visszatérés reményével s
mi nap nap után jártunk is morzsolni a szemeket vagy két
hétig. Hétvége után teljesen fel volt takarítva a terep,

Hazafelé az iskolából hátul, a tsz iroda felé
indultunk, ahol Bandi vadász ismerőse a talált
bajusz alapján megerősítette, hogy nem kutya, hanem róka cserkészte be az általunk odaszoktatott
madarak csoportját.
A következő napon érintetlen maradt a kukorica és
csak lassan kezdtek visszatalálni fácánjaink, mikor egy
alkalommal, felérve a kis dombra, ahonnan ráláttunk már a
kukoricás szalagjára:
- Oda nézz!
Tíz centis csutakok meredtek a hóban, a szárak learatva,
összehordva álltak, mintha sorba épített indián sátrak
lennének az erdő széli kis mezőn.
Aztán elérkezett a téli
szünet, benne el a Karácsony s
mi barátommal nem mentünk
többet.
Az idő elmosta a vért a
havon, elmosta a havat is, vele
a nyomokat, de az emléket
már nem moshatja el, midőn
eszembe jut: egy-egy tanóra
unalmasabb részein e közös
vadetetés izgalmas terveket,
megbeszélni való témát szolgáltatott két kisdiák számára..
Wanderer János

,,Amikor a Jézus megszületett, bölcsek jöttek Jeruzsálembe...”
Az ünnepek ünnepének tartotta Assisi
Szent Ferenc a Megváltó születésének
ünnepét. Az ő nevéhez fűződik a betlehemállítás szokása, amely világszerte
elterjedt.
Szent Ferenc az itáliai Greccióban 1223ban megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt,
hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és így „alkalmi színészekkel” felelevenítették a szent éjszaka
eseményei
Közép-Európa katolikus vidékein régóta
elterjedt szokás, hogy a karácsonyfaállítás mellett Jézus születését, a pásztorok és a három királyok látogatását
2014. december-Kutas Hírmondó

ábrázoló, kis figurákkal berendezett
jelenetet helyeznek a karácsonyfa mellé.
Mintája az a ma is élő középkori eredetű
egyházi hagyomány, hogy karácsonytól
vízkereszt ünnepéig a templomokban
nagyobb, szinte színpadi hatást elérő
szobor együttest állítanak fel a születés
barlangját, vagy istállót ábrázoló háttér
elé. Ez a szokás a liturgikus vagy bibliai
témájú színpadi játékokra vezethető
vissza.
A jelenet szereplői a kisded Jézus, anyja
Mária és Szent József. Az őket elsőként
felkereső pásztorok, az emberiség első
képviselői, akik Lukács evangéliumában
leírt hagyomány szerint láthatták és

megvallhatták Krisztust.
A betlehemi jelenet egy képben ábrázolja
tehát a három evangéliumi eseményt:
Jézus születését, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását. Így kíván emlékeztetni bennünket a karácsony ünnepének igazi jelentésére, a történelembe
lépő, az emberrel közösségét kijelentő
isteni jelenlétére.
Idén hatodik alkalommal, december negyedikén állították fel Lajoskomáromban
a Betlehemet
Ebben az évben megújult bábokkal, a
Könyvtár előtti parkolóban tekinthetik
meg az érdeklődők
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Rajtad múlik életmódprogramok az Enyingi Kistérségben—
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 125 millió forint vissza nem
térítendő uniós támogatásból valósította meg a TÁMOP-6.1.2-11/32012-0045 pályázatát 2013. június
3. és 2014. november 30. között, az
Új Széchényi Terv keretében.
A „Rajtad múlik!” – életmódprogramok
az Enyingi kistérségben című projekt
célja az volt, hogy a lakosság egészségi
állapotának, életminőségének javítása
által hozzájáruljon a kistérség versenyképességéhez.

szülőket. Az egészséges táplálkozás és
életmód terjesztése érdekében ingyenes és beutaló nélkül igénybe vehető
étrendi- és testmozgás tanácsadások
kerültek megrendezésre. A 7-8. osztályos iskolások részére dohányzást és
alkoholfogyasztást megelőző előadások
kerültek megrendezésre.
A projekt során 3 alkalommal valósítottak meg szűrőnapokat, ahol ötféle betegségtípusra szűrték a lakosságot.

Emellett a szakemberek 10 rendezvényhez kapcsolódóan végeztek szűrést a
programban résztvevő településeken
(Enying, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy,
Szabadhídvég).
A lakosságot célzó egészségfejlesztési
és életmód programokon túl az alapellátásban dolgozó személyek számára is
megvalósultak támogató és koordináló
programok, mint pl. tájékoztató anyagok, burn out foglalkozások.
A projekt eredményeként több mint
1000 embert sikerült bevonni a
fenti programokba, az Egészségfejlesztési Iroda életmódváltó programjaiban több mint 150 fő vett
részt és hozzávetőlegesen 1000 fő
állapotfelmérése történt meg a
szűrések alkalmával.

Ötféle életmód-sport klub is működött az iskolás korosztály számára.
A szülők részére tematikus szülőklubok kerültek megvalósításra,
amelyek keretében hasznos információk és tapasztalatok kerültek
átadásra, ezzel segítve mind a
gyermeket vállalni tervező párokat,
mind pedig a már gyermeket nevelő

Reizinger Ádám
irodavezető

Az elronthatatlan Bejgli
A karácsonyi süteménykínálat megkerülhetetlen eleme a beigli. A leggyakrabban dióval vagy mákkal töltött
sütemény a XIX. század második
felében került a monarchia asztalaira,
és azóta egyet jelent a karácsonnyal.
A tölteléknek nagy jelentősége van. A
bőséget, termékenységet szimbolizáló
mák és a szintén gazdagságot, jó egészséget, jólétet jelképező, rontás ellen
védő dió jól illik a karácsony szimbolikájába.
Az internetet böngészve találtam egy
jónak ígérkező bejgli receptet Bouvet
oldalán (http://bouvet.cafeblog.hu),
amit a hétvégén el is készítettem.
Ezek a mennyiségek 4 rúd bejglihez
elegendőek.
A töltelékkel kezdünk:
Fél kiló mákot vagy diót keverjünk össze
30 dkg cukorral, 2 evőkanál mézzel,
pici reszelt citromhéjjal. Ha szereti a
család mehet bele mazsola is. Ezt a
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keveréket öntsük le 2 dl forró tejjel,
majd rakjuk félre hűlni.
Állítsuk össze a tésztát:
1 kg finomlisztet morzsoljunk el 50 dkg
margarinnal. Mérjünk bele 10 dkg
cukrot, 3 tojássárgáját, pici sót és egy
kis doboz tejfölt.
30 g élesztőt pici hideg tejjel keverjük
össze. Fontos hogy ne legyen meleg a
tej, hogy a tésztánk csak a sütőben
kezdjen el nőni! Ha teljesen elkevertük
az élesztőt, adjuk hozzá a tésztához!

(nekem nem volt otthon friss élesztőm,
ezért 1 csomag szárított élesztőt
használtam, amit a liszthez kevertem)
A tésztát jól összedolgozzuk, majd négy
részre osztjuk. Téglalappá nyújtjuk, és
rápakoljuk a töltelék negyed részét. A
széleit ráhajtjuk a töltelékre, hogy
sütés közben ki ne folyjon, majd feltekerjük. Rögtön lekenjük a tetejét tojássárgájával, és hűvös helyre tesszük egy
fél órára. Ezután kenjük le a tojásfehérjével hogy márványos legyen, és
megint pihentessük fél órát hideg helyen. Szurkáljuk meg hurkapálcával,
középen teljesen az aljáig szúrjunk le.
Ez azért fontos,hogy a gőz ki tudjon
belőle jönni. Előmelegített 150 fokos
sütőbe toljuk, 10 perc után tekerjük fel
a hőfokot 180 fokra. Kb. 40 percig sütjük. Rácsra tesszük hűlni. Frissen egy
kicsit morzsálódik a, de másnap már
tökéletes állagú, napok múlva is finom
puha marad a tésztája.
SzSZs
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Apró-cseprő

Programajánló

TÉLEN A VÍZMÉRŐK ELFAGYHATNAK!

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

Télen a vízmérők, sőt a használaton kívüli házi vízvezetékek 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, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról.
•Az üdülő vagy "zártkerti" ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres)
telkek vízhálózatának víztelenítéséről 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 vízmérőjének téli víztelenítését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük. További információért
keressék helyi dolgozóinkat, vagy Sárbogárdi ügyfélszolgálatunkat a
25/460-101-es telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus
ügyfélszolgálatunk segítségével. Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

Decemberben:
19-én
27-én

29-én

Adventi
koszorú
Kiss Ferenc
emléktorna
röplabda gála
Sajt Kupa
teremlabdarúgó torna

Februárban:
14-én

Sportbál

Könyvajánló
Lengyel Anna, Rados Péter
Egy csepp emberség esték
Az Asztali
Beszélgetések
Kulturális
Alapítvány
segítségével
Lengyel Anna
és Rados Péter elindította
az Egy csepp
emberség
esték nevű
rendezvénysorozatot, amelyen a két
házigazda továbbra is megszólaltatja
mindazokat, akik saját emberségük lelki
-szellemi gazdagságából valami fontosat
ki szeretnének fejezni, és meg szeretnék osztani embertársaikkal.

adóművészek, újságírók, sportolók,
egyetemi hallgatók stb. beszéltek életvezérlő elveikről, világszemléletükről,
életfilozófiájukról - az emberség lényegének és jelenségeinek megannyi, egyegy csepp egyedi és megismételhetetlen
aspektusáról.
Ebben a kötetben az olvasók már nemcsak az egy-egy csepp emberség legkülönfélébb kifejezési formáival gazdagodhatnak, hanem a rendezvényeken
készült bőséges képanyag révén a tartalmas, színvonalas kulturális töltekezést biztosító Egy csepp emberség esték felemelő és derűs hangulatvilágába
is betekintést nyerhetnek.

Az Egy csepp emberség esték a társadalom széles és átfogó palettájáról
szólaltatja meg a legkülönfélébb területeken tevékenykedő embereket. Írók,
költők, képzőművészek, irodalom- és
művészettörténészek, jogászok, orvosok, természettudósok, lelkészek, elő-

Egy cseppben az ember
Lengyel Anna leveleskönyve
Rados Péter(Összeáll.)
A levél intim műfaj, egy leveleskönyv
sok-sok titkot tartalmaz. Ez is. Milyen
titkok ezek? Műhelytitkok. A Magyar
Rádió szerkesztőriportere, Lengyel
Anna Egy csepp emberség című sorozatában naponta mutat be a rádióhallgatóknak egy-egy értékes embert, s az ő
rövid vallomását - az emberségről. Lengyel Anna beavatja az olvasót könyvében a kapcsolatépítés titkaiba. Hozzá
írott leveleket olvashatunk, melyek
természetesen személyes hangúak,
mégis mindannyiunkhoz szólnak. Ez a
leveleskönyv olyan személyiségeket
szólaltat meg, akik örömmel osztották
meg Lengyel Annával érzéseiket, meggyőződésüket. Ez a leveleskönyv bizonyítja, létezik értékközpontú közszolgálat - ennek szakmai, emberi hátterét
mutatja be a szerző.
A szerzők december 6-án mutatták be
könyvüket a Szeretetotthonban.
A kötetek a könyvtárból kölcsönözhetők!
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Közérdekű információk
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje:

Székhely: Lajoskomárom Községháza
Postai cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Telefonszám: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376
e-mail cím: lajoskom@lkomnet.hu

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

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

Gesztenyefasori Általános Iskola:
Székhely:
Telefonszám:
E-mail:

8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
25)241-824
lkomisk@gesztenye.sulinet.hu

Kerekerdő Evangélikus Óvoda:
Székhely:
Telefonszám:

8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2.
(25)240-377

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

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

Falugazdász fogadónap

Orvosi ügyelet: Enying, Szabadság tér 1.

Telefon: 06 22/372 226; 06 22/572 113
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök:
16:00-08:00
Péntek: 14:00-Hétfő 08:00

Fizikoterápia:
Hétfő, kedd 14:00-16:00
Szerda: 08:00-10:00
Csütörtök, péntek 14:00-16:00

Laboratórium:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek:
08:00 - 12:00

Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit
Rendelési idő (Lajoskomárom)
Hétfő: 12:30 - 18:00
Kedd: 07:30 - 14:00
Csütörtök: 13:00 - 18:00
Péntek: 07:30 - 14:00
Rendelési idő (Mezőkomárom)
Szerda: 07:30 - 14:00

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek: 08:00 - 14:00

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.

Állatorvos: Dr Labossa Tamás

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
8136 Lajoskomárom Komáromi u.4.
Mobil:30/841-1501

Kereskedelmi és Hitelbank:
Lajoskomáromi Győzelem Kft.

Mosberger Mátyás falugazdász

Telefon:

(30)943-3622

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

8136 Lajoskomárom, Ozorai u.5.

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

