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Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elkészítette 2014 – 2019-re szóló Gazdasági Programját. Ma-
gyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 116. §-a szerint a „képviselő-testület hosszú távú el-
képzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzí-
ti…” és az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el; 
vagy a meglévő gazdasági programot felülvizsgálja, azt a cik-
lusidő végéig kiegészíti, módosítja. A gazdasági program az 
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetősé-
gekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi (járási, 
megyei) területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkor-
mányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok 
biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
 
Lajoskomárom nagyközség feladatorientált működtetésének és 
fejlesztésének stratégiai tervének célja, hogy Lajoskomárom 
fejlődésének üteme fenntartható, a településen élők életminő-
ségének komfortja biztosítható, javítható legyen. A Gazdasági 
Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források 
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztésorientált alakítására 
törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a 
falu fenntartható fejlődését segítik elő, így a jövedelemtermelő 
kapacitás növelésének, a népességmegtartásnak, az identitás 
és érzelmi azonosulás kialakulásának adnak teret.  
A Gazdasági Program a kötelező önkormányzati feladatok 
teljesítése mellett az alábbi területeket kezeli prioritásként: 

 Környezetvédelem (aktív, passzív környezetvédelmi 
fejlesztések, hulladékkezelés stb.) 

 Fenntarthatóság (megújuló energiaforrások, környe-
zeti elemek fenntartható használata, klímavédelem 
stb.) 

 Táj- és természetvédelem (élőhely védelem, ökológiai 
kiegyenlítő felületek, stb.) 

 Környezeti szemléletformálás (oktatás, kampányolás, 
tanösvények stb. 

 Épített környezet rehabilitációjához 
 Szociális és egészségügyi ellátottság (alapellátások, 

egészségügyi szolgáltatások, idősek helyzete stb.) 

 Szegénység kezelése (lakhatás, szegregáció, szociális 
problémák kezelése stb.) 

 Demográfiai helyzet (koreloszlás, vándorlás, képzett-
ség helyzete és kezelésük stb.) 

 Gazdasági versenyképesség növelése. 
 
A Gazdasági Program teljes terjedelmében a települési honla-
pon olvasható. (www.lajoskomarom.hu ) 

 
Mosbergerné Miklós Judit 

jegyző 

AA ZZ   IDE J ÉBENIDE J ÉBEN   FEL ISMERTFEL ISMERT   

MELLDAGANATMELLDAGANAT   GYÓGYÍTHATÓGYÓGYÍTHATÓ !!   

A Lajoskomáromban lakó 45-65 év közötti  

asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek  

részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kapnak 

a szűrővizsgálatra. 
 

A vizsgálat időpontja: 
2015. május 28 és június 1 között 

 

Rendelési idő: hétfőtől péntekig 9-15:30 óráig 
 

A vizsgálat helye: 
Művelődési ház parkolója 

 

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki  

meghívólevéllel rendelkezik! 

Az emlőszűréssel kapcsolatos  

kérdéseivel forduljon a  

szűrőállomáshoz bizalommal. 

Telefonszám: 06-20/456-4256 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
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http://www.lajoskomarom.hu


A munkavégzés során a kéményseprő 
minden használatban lévő illetve tarta-
lék kéményt tüzetesen megvizsgál. A 

vizsgálat során ellenőrzi a kémények 
állapotát, a szükséges tartozékok meg-

létét és azok megfelelőségét. Amennyi-
ben a kéményben a megfelelő működést 
korlátozó anyag található, azt a kémény-

seprő a rendelkezésére álló kéménysep-
rőszerszámokkal megkísérli eltávolítani. 
A munkavégzés során tapasztaltakról, 

illetve a legfontosabb tudnivalókról a 
kéményseprő a helyszínen írásban és 
szóban tájékoztatja az ingatlantulajdo-

nosokat. 
Kémény ZRT. 
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A veszettség emberre is halálos 
(kivételesen élték túl eddig néhá-
nyan a világon, súlyosan szellemi 

fogyatékossá válva) fertőző betegség, és elegendő az átadás-
hoz egy fertőző állat harapása. A kutyát, mint az ember kö-

zelében tartott ragadozót,  hazánkban kb. nyolcvan éve köte-
lező évente oltani, kijáró macskát ugyan nem kötelező, de 
ajánlott. Bár a fertőzést tartósan sosem sikerült távol tartani 

az ország területéről, a védekezésnek a hatékonyságát mutat-
ja, hogy a járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az 
elmúlt két évtizedben emberi életet itthon nem követelt. 

Magyarországon nem egyéni mérlegelés kérdése, hanem kö-
telező a védekezés a veszettség ellen, és csak részben magán-
érdekből, sokkal inkább azért, hogy másokat ne veszélyeztes-

sen az állattartó egy potenciálisan halálos betegséggel. 
Az állattartó köteles minden három hónapnál idősebb ebet 

beoltatni az alábbiak szerint: 
a három hónapos kort elérteket 30 napon belül 
az első oltást követő hat hónapon belül 

ezt követően évenként 
A kutyák éves összevezetéses oltása során a veszettség elleni 
immunizálással egyidejűleg kötelező az eb széles spektrumú 

féreghajtó szerrel való kezelése. 
Településünkön az összevezetés várha-
tóan 2015. júniusában lesz az alábbi 

díjakkal: 3500 Ft/ eb.  
Telefonos bejelentés alapján  

(06-30-9433-622) a  
háznál történő oltás is megoldható.  

Ez esetben az eboltás díja: 4000 Ft/ eb. 
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A kéményseprő- ipari közszolgáltatás elsődleges célja az élet- és vagyonvédelem. Ennek érdekében a kéményseprők minden 
évben - kéménytípustól függően - egyszer vagy többször ellenőrzik, szükség esetén tisztítják a kéményeket. A tevékenységet 
szabályozó 2012. évi XC törvény valamint a 63/2012. (XII.11) BM rendelet illetve egyéb rendelkezések vonatkozó paragrafusai 

alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. 
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Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatának 
keretében a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház, a LÁRKE (Látássérültek Regionális Egyesü-
lete),és a BORÓKA"Mozgássérült Gyermekek Fejleszté-
séért Alapítvány közös szervezésében érzékenyítő prog-
ram zajlott az óvodában. A gyerekek négy helyszínen 
ismerkedhettek meg fogyatékkal élő embertársaik élet-
vitelével, eszközeivel,és Aba kutyával. 

Érzékenyítő nap az óvodábanÉrzékenyítő nap az óvodában  
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Több mint két emberöltőnyi idő telt el a 
gyerekkorom óta, de még most is szíve-
sen gondolok vissza azokra a szinte he-
tente ismétlődő téli estékre, melyeket 
szüleimmel, közeli és távoli rokonokkal 
töltöttünk együtt. Emlékszem a kukorica 
- és tollfosztókra, a disznóvágásokra, 
vagy csak a hosszú téli esték beszélgeté-
seire, amikor a munka után a férfiak 
ultiztak, vagy régi történeteket meséltek, 
az asszonyok kötöttek, vagy fosztották a 
tollat. Mi, gyerekek pedig 
bújócskáztunk a szobá-
ban, vagy áhítattal hall-
gattuk őket: háborús tör-
téneteket a Dón-
kanyarról, régi bálokról, 
színházi előadásokról, 
vagy éppen csak a tréfál-
kozásaikat figyeltük. 
Közben a sparhelten gő-
zölgött a forralt bor, a 
csipkebogyó tea, főt, vagy 
pattogott a morzsolt ku-
korica, esetleg sült a plat-
nin a krumpli, amiket 
már alig vártunk, hogy 
elkészüljenek. – Micsoda 
finom csemege volt mindegyik! Ma is 
esszük ezeket az ételeket, de a régi íze-
ket, melyeket a meghitt, családias légkör 
varázsolt még jobbá, már a mostaniak 
nem pótolhatják. 
Máig hiányoznak azok a hangulatos es-
ték, a lassúbb tempó, amikor még volt 
idő egymásra - ma csak rohanás, hajtás 
és stressz az életünk, nincs idő csak úgy 
összejönni, a napi munka után csak be-
gubózunk, vagy ülünk a TV előtt, - kö-
zösségi programokra,kirándulásra, kerék-
pározásra meg már végképpen elfogyni 
látszik az energiánk, - nem érünk rá élni, 
- vagy mégis? 
Az elmúlt néhány évben mintha meg-
mozdult volna valami, - újra élni kezd a 
Szüreti felvonulások, az Adventi vásárok 
hagyománya. Egyre többen mennek ki 
pihenni, sétálni a szabadba, kedvet csi-
nálva másoknak is. 
Vannak még közöttünk néhányan a régi 
fiatalokból, akik talán sokat mesélhetné-
nek azokról az időkről. A hatvanas kor-
osztálynak, - nekünk - csak emlékfoszlá-
nyok maradtak, amelyek nem olyan pon-
tosak, hiszen mi csak gyermekként 
szemléltük az akkori világot. Mi marad 
viszont az utánunk jövőknek? Ahogy 

telnek az évek, egyre inkább érezzük, 
hogy mennyire szükségünk van a gyöke-
reinkre, mennyire fontos, hogy ismerjük 
a múltunkat, mert csak abból lehet to-
vább építeni a jövőt. 
 
A Zselyki faluházban olvasható egy ide 
illő idézet: 

 

„Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni 
hagyja ,az a saját síremlékét készíti, 

és az vesztesége az egész emberiségnek.”  
Ipolyi Arnold- 

 

A hetvenes évek elejéig állt a mai Győze-
lem KFT irodaházával szemben a régen 
Györke Pál és családja tulajdonában lévő, 
később államosított Vendéglő a Pokol-
hoz. Az épület az utolsó időkben többek 
közt egy kocsmai részből és egy színház- 
és bálteremként is használatos nagy he-
lyiségből állt. Ez a vendéglő volt az akko-
ri Lajoskomárom kulturális központja. 
A mindennapos vendéglátás mellett itt 
voltak a bálok, lakodalmak, színházi elő-
adások, és egyéb mulatságok,- különösen 
télidőben. 
A színpadon muzsikált a zenekar, vagy 
játszottak a falusi fiatalokból verbuváló-
dott amatőr színjátszók, de voltak itt 
iskolai KI MIT TUD-ok, asztalitenisz 
versenyek és jelmezbálok is. 
Akkoriban nem, vagy csak kevés volt 
még a TV, nem volt lehetőség színházba, 
vagy vidéki tánc- mulatságokba járni, 
mégis megtalálták az akkori fiatalok a 
lehetőségeket a szórakozásra. Amíg ma 
egy film, egy bál (buli), vagy egy színhá-
zi előadás gyakran csak hamar feledhető 
élményeket nyújt legtöbbünknek, addig a 
régi élmények még ma is élnek az akko-
riak emlékezetében. Talán azért van ez, 
mert akkor nem volt minden napos egy-
egy ilyen esemény. 

A még élő idősebbek ma is emlékeznek a 
János Vitéz című darabra, amelyet a falu 
tehetséges fiataljai adtak elő nagy siker-
rel. Nem kis feladat lehetett az akkor, de 
a lelkesedésük legyőzte a nehézségeket, 
hiszen a falu és a maguk szórakoztatásá-
ra csinálták. Hetekig, hónapokig készül-
hettek rá, és azok a próbák adtak okot a 
rendszeres összejövetelekre. Az előadás 
pedig odacsalta a falu szinte minden 
lakóját. 
Az akkori Kukorica Jancsi és Iluska még 
szerencsére ma is köztünk vannak. 

Azóta ilyet Erdélyben, 
Zselyken láthattak a Lajosiak. 
Ott még most is összejön 
hétvégeken a kihalófélben 
lévő falu apraja-nagyja, és 
képes összehozni akár egy 
csodás előadást, vagy egy 
igazi régi hangulatú bált, és 
élvezni az együtt töltött órá-
kat. /Talán ezért is szeretünk 
oda utazni, kikapcsolódni a 
mindennapi rohanásból és 
belecsöppenni egy térerőtől 
és elektromos kütyüktől 
mentes világba. 
Milyen jó lenne, ha nálunk is 
minél több régi szokás éled-

ne újra, de sajnos ma szinte kong az 
ürességtől a templom, vagy akár az ön-
kormányzati díszterem egy-egy rendez-
vény alkalmából. Szinte mindig ugyan-
azok mennek csak el a színvonalas ünne-
pélyekre is, pedig a legtöbb ilyen prog-
ram nagy élményt nyújt a közönségnek. 
Hasonló a helyzet akkor is, amikor vala-
mit tenni kéne a közösségért. A fiatalság 
nagy lelkesedéssel, sok munka után vette 
birtokba az újjá varázsolt Mozi-t, de 
szomorúan látjuk, hogy amikor tenni is 
kéne valamit( takarítás , stb.) akkor csak 
néhány fiatalt látni ott, mindig ugyan-
azokat. A többinek nem igen fűlik a foga 
a munkához. 
Sokkal vonzóbb marad számukra a szá-
mítógép, az okos mobiltelefonok, ame-
lyekkel az internet közösségi oldalain 
keresztül jobbára értéktelen, parttalan 
csevegéseket folytatnak órákon át. 
Nem lenne jobb inkább együtt tölteni 
azt az időt, még akár egy közös takarí-
tást is elviselve? 

Ne hagyjuk, hogy a „Valóságshow-k”, és 

egyéb népbutító selejtek kiirtsák belő-

lünk normális emberi kapcsolatok iránti 

igényünket, és eltérítsenek bennünket az 

igazi és maradandó értékektől! 

Régi téli estékRégi téli esték  
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“Az élet egyik legszebb jutalma, hogy 
miközben az ember másokon segít, egy-

ben önmagán is segít.”  
(Ralph Waldo Emerson) 

 
Immár tíz éve annak, hogy Lajoskomá-
romban is lehetőség nyílt a rászoruló 
gyermekek egészségügyi problémáinak 
javítására-megoldására, azaz gyógypeda-
gógiai habilitációjára- rehabilitációjára 
irányuló gyógytestnevelési módszer, a 
gyógyúszás igénybevételére a „Boróka” 
Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért 
Alapítvány szervezésében. Ebből az al-
kalomból kértem fel Megyeriné Tóth 
Gabriellát az alapítvány kuratóriumának 
elnökét, HRG terapeutát, hogy beszéljen 
nekünk az alapítványról és a benne fo-
lyó tevékenységről. 
 
-Kedves Gabi! Mutasd be az alapítványt, 
a keretein belül végzett tevékenységet! 
Az alapítvány civil kezdeményezéssel 
létrehozott közhasznú jogállású szerve-
zet, melyet az Enyingi Agrár Zrt. alapí-
tott 2001 júniusában. Tevékenységi kö-
rünkbe tartoznak: egészségügyi rehabili-
tációs tevékenység, környezeti-
egészséges életmódra nevelés, egészség-
megőrzés, drogprevenció, hátrányos 
helyzetű csoportok esélyegyenlőségének 
elősegítése. Szervezetünk alapvető célki-
tűzése, hogy megvalósuljon a sérült 
gyermekek elfogadtatása egészséges 
társaikkal. 
-Honnan jött a gondolat, hogy szükség 
lenne egy mozgásfejlesztést- rehabilitá-
ciót végző civil szervezetre a környé-
ken? 
Az egész abból indult ki, hogy idősebb 
gyermekünk oxigénhiányos állapotba 
került a szülés alatt, ezért szükségessé 
vált, hogy mozgásállapotának, fejlődésé-
nek támogatása érdekében korai fejlesz-
tésre, terápiákra hordjuk. Ekkor szem-
besültem azzal a ténnyel, hogy a legkö-
zelebbi szervezet ahol a szükséges fej-
lesztést igénybe tudjuk venni, Székesfe-
hérváron működik. Sokszor az egész 
napunk elment arra, hogy elutazzunk 
egy-két óra fejlesztésre. Óriási teher ez 
egy család számára mind anyagilag, 
mind a ráfordított időt tekintve. Ekkor 
merült fel bennem a gondolat, hogy 
ezen a helyzeten változtatni kell. Nem 
csak magunk miatt, hiszen nagyon so-
kan voltak- és vannak olyanok, akik 

ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, 
mint akkor a mi családunk. 
-Voltak-e támogatóid, illetve segítették-e 
mások is a munkádat a szervezés első 
fázisában? 
Macherné Kiss Aranka gyógypedagógus, 
az Enyingi Ligeti Ált. Isk. igazgatója volt 
az, akit megkerestem az ötletemmel, és 
a véleményét kértem. Egyetértett velem 
abban, hogy nagy szükség van ilyen 
jellegű ellátást végző civil szervezetre 
térségünkben. Támogatta, segítette az 
alapítvány létrehozását. Szaktudása, 
szakmai tapasztalata- és kapcsolatai 
révén sikerült a tevékenység szakmai 
vonatkozású alapjait rövid időn belül 
lefektetnünk. Sikerült megnyernünk az 
ügynek az Enyingi Agrár Rt. –t, mely 
2001-ben bejegyeztette az alapítványt. 
Minden segítséget és feltételt biztosított 
a munkához Szávay Gábor Úr, a ZRT 
vezérigazgatója és ez a mai napig válto-
zatlanul így van. Az alapító ruházta rám 
a kuratórium elnökségi tisztét, melyet 
betöltök. A kezdeti időktől fogva támo-
gatták –segítették célunk megvalósítását 
Dr. Taubert Márta gyermekorvos, Dr. 
Patócs Tibor rheomatológus, radiológus 
szakorvos, Tusa Péter a Club Aliga ak-
kori igazgatója. Molnár István úszómes-
ter, Dr. Márton Ágnes .és a családom A 
sok képzett szakember: orvosok, peda-
gógusok, jogászok, gazdasági szakembe-
rek, de még a szülők, barátok tanácsai, 
ötletei nélkül biztos vagyok abban, hogy 
nem működne ilyen eredményesen az 
alapítvány. A szaktudás, „szakmai nap-
rakészség” persze sokat számít. Jóma-
gam jelenleg is tanulok, hogy a gyógy-
pedagógia területén tovább gyarapítsam 
ismereteimet. 
- Ennek az alapítványnak a létrejöttére 
jó példa, arra, hogy egy nemes cél érde-
kében képesek összefogásra az emberek, 
és egy jó cél megvalósításáért dolgozó 
ember össze is tudja fogni őket, ugye? 
Maximálisan igaz. Csak pozitív tapaszta-
lataim voltak a szervezés során. 
Minden ember, akit megszólítottam 
ez ügyben, lehetőségeitől függően 
támogatta, segítette az alapítvány 
létrehozását, majd később működé-
sét. 
-Milyen feladatokat végez, milyen 
szolgáltatásokat nyújt az alapít-
vány? 
Az alapítvány fő tevékenysége a 
rászoruló (sérült, beteg) gyermekek 

gyógypedagógiai ellátása, ezen belül 
konkrétan gyógyúszás (HRG). A 
gyógyúszás heti két alkalommal vehető 
igénybe szakorvosi beutalóval, jelenleg a 
Galériusz fürdőben tartjuk a foglalkozá-
sokat. A kezdeti években szerveztünk 
lovasterápiát is, melyhez a feltételeket 
(lovarda, ló, segítők, gyermekek utazta-
tása) az Enyingi Agrár Zrt. biztosította 
Sáripusztán, heti egy alkalommal. Sajnos 
ezt a lehetőséget lovasterapeuta hiányá-
ban jelenleg nem tudjuk biztosítani.  
Nyári integrált táborokat is szervezünk, 
melyekben borókás és egészséges gyer-
mekek közösen vesznek részt. Ezen tá-
borokban a víz, a foci és a közös játék 
köré szervezzük a napot. 
2006 óta szervezünk „esélynapot”, mely-
nek keretében különböző feladattípuso-
kon-gyakorlatokon keresztül bemutat-
juk, megtapasztalhatóvá tesszük az 
egészséges gyermekek számára, hogy 
milyen fogyatékkal élni.  
-Mit jelent pontosan a HRG terápia? 
A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasz-
tika egy 1994 óta levédett magyar reha-
bilitációs eljárás. Kifejezetten alkalmas 
bizonyos légzőszervi megbetegedések 
(pl. asztma), szív-és keringési eredetű 
megbetegedések, központi és perifériás 
idegrendszeri károsodások, gerinc-és 
mellkas deformitások, túlsúly-és annak 
szövődményei kiegészítő kezelésére. 
Jótékony hatással bír a megkésett, eltérő 
mozgás, beszéd és értelmi fejlődésű, 
figyelemzavaros, eltérő aktivitású, moz-
gássérült, érzelmi kötődési és beilleszke-
dési problémákkal küzdő gyermekek 
fejlődésére. 
-Melyek a HRG fejlesztési területei? 
A HRG nagyon sok képességterület fej-
lesztésére alkalmas. A teljesség igénye 
nélkül: figyelem, feladattartás, szem-kéz 
koordináció, finommozgások, nagy - és 
finommozgások koordinációja, kóros 
reflexek és kóros testtartások leépítése, 
alkalmazkodás (új közeghez, társakhoz),  

Tíz éves a gyógyúszás LajoskomárombanTíz éves a gyógyúszás Lajoskomáromban  



egyensúly, beszéd (mozgás összekapcso-
lása a beszéddel), fej és törzskontroll 
kialakítása, izomtónus normalizálása, 
stb… Ezen kívül a gyermekeknek lehető-
sége nyílik versenyhelyzetben megmé-
rettetni magukat, regionális, kifejezetten 
nekik szervezett úszóversenyeken is. 
Ezeken a rendezvényeken pozitív impul-
zusok érik őket, sikerélményt élhetnek 
át, ami lelki fejlődésükre szintén jó ha-
tással van. 
-Milyen előnyei vannak a vízben végzett 
mozgásnak a szárazföldön végzett moz-
gáshoz képest? 
A különböző mozgáselemek a vízben, 
annak felhajtóereje miatt könnyebben 
elvégezhetők, mint a szárazföldön. Ez 
kedvezően hat a gyermek 
motorikus és szenzoros ké-
pességeire. A kellemes lan-
gyos vízben könnyebbé válik 
a láb- és a karmunka egyfor-
ma részvétele. A víz a leg-
jobb környezet a légzés- és 
a légzéstempó szempontjá-
ból, kevésbé terheli a kerin-
gést. Ezekre a kedvező hatá-
sokra alapoz a HRG terápia. 
-Hogy vehető igénybe a fej-
lesztés? 
A HRG-t beutalóval lehet 
igénybe venni, melyet indokolt esetben 
szakorvos állít ki.  
-Honnan szerzi az alapítvány a működé-
séhez szükséges anyagi eszközöket? 
A gyermekek a foglalkozásokon szakor-
vosi rendelvényre vesznek részt, amit az 
OEP támogat. Ezen kívül pályázati úton 
szerzünk forrásokat eszközbeszerzésre, 
működésre, táboroztatásra, stb. Az uta-
zás költségei tetemesek, melyet utazási 
papírral az OEP támogatásával finanszí-
roz az alapítvány a szülőkön keresztül. 
Támogatnak bennünket cégek és ma-
gánszemélyek is felajánlásaikkal. A ma-
gánszemélyeknek lehetősége van arra, 
hogy adójuk 1%-ával támogassák alapít-
ványunkat, melyet szívesen fogadunk és 
tisztelettel megköszönünk. 
Adószámunk: 18491971-1-07 
-Vannak-e további terveitek, céljaitok? 
Természetesen nagyon sok minden jó 
lenne. A legfontosabb, ami érdemi vál-
tozást hozna az ellátásban, ha nyerné-
nek a járásunkból tanuszoda létesítésére 
benyújtott pályázatok, majd megvalósul-
nának a projektek. Ezzel rengeteg időt 
és pénzt takaríthatnánk meg, és még 
több gyermeket be tudnánk vonni az 
ellátásba.  

-Környékünkön melyik települések nyúj-
tottak be tanuszodaépítésre pályázatot?  
Tudomásom szerint Enying és Dég. 
Ezen települések bármelyikén megvaló-
suló tanuszodaépítési beruházás öröm-
teli esemény lenne számunkra, de bí-
zom benne, hogy mindkét település 
nyerni fog, és két uszoda is megépülhet 
a járásban. 
-Vannak-e közvetlen munkatársaid a 
terápiás foglalkozásokon? 
Több gyógytestnevelővel, testnevelő 
tanárral és úszómesterrel dolgoztam 
együtt az évek során, a cikk apropóját is 
adó tíz éve pedig Horváthné Bodai And-
rea lajoskomáromi gyógytestneve--lő 
tanár a fix ember a csapatban. Van még 

pár kolléga, aki szükség esetén segíti 
munkánkat,itt említeném meg Szabó 
Zoltánt,aki szintén szívvel lélekkel dol-
gozott nálunk . 
- Kedves Andi! Mint a HRG terápiában 
közreműködő gyógytestnevelőt és a 
helyi szervezőt  kérdezlek, hogy indult a 
gyógyúszás Lajoskomáromban? 
Több mint tíz éve már, hogy Gabi felke-
reste akkori igazgatónkat, Varsányi 
Lászlót, hogy bemutassa alapítványuk 
tevékenységét és a HRG mozgásterápiás 
módszert. Az Igazgató Úrnak tetszett a 
lehetőség, hogy gyermekeink gyógytest-
nevelési-terápiáját a gyógyúszással és 
persze az úszástanulás- vízbiztonság 
megszerzésének lehetőségével színeseb-
bé tegyük. Dr. Oravecz Éva családorvos 
is pozitívan fogadta ezt a lehető-
séget. A kezdetektől fogva támo-
gatta tevékenységünket, és aktívan 
közreműködött a szakmai munka 
orvosi kompetenciát igénylő terü-
letein. Időközben a Semmelweis 
Egyetemen kézhez kaptam 
gyógytestnevelői diplomámat, és 
így megkezdődött a 
lajoskomáromi gyógyúszás immár 
10 éve tartó folyamata. Az önkor-

mányzat több éven keresztül ingyen 
utazást biztosított Enyingig, ahonnan 
bérelt busszal mentünk tovább az enyin-
giekkel. Jelenleg kb. 20 gyermek jogosult 
arra, hogy gyógyúszásra járjon heti két 
alkalommal Mivel a gyerekek száma egy-
re bővült ,így ma már a busz is Lajosko-
máromból indul . 
-A szülők közreműködhetnek valamilyen 
formában a tevékenység lebonyolításába? 
Sok szülő elkísér bennünket az uszodá-
ba, és segítségünkre van a gyermekek 
kísérése, öltöztetése, valamint a hajszárí-
tás során. A szülők bejöhetnek az uszo-
dába is, ezáltal lehetőség nyílik arra, 
hogy a gyerekekkel közösen megéljék az 
uszodai élményeket, amely erősíti a szülő

-gyermek kapcsolatot és remélhető-
leg szép emlékként marad meg szá-
mukra. Lehetőség van ilyen önkén-
tes munka végzésére az alapítvány-
nál,melyet nyári táborunk alkalmá-
val is fel szoktak ajánlani a szülők. 
Segítségüket és támogatásukat ez-
úton is szeretnénk megköszönni. 
Kedves Gabi és Andi! Engedjétek 
meg, hogy mivel szülőként én is 
érintett vagyok, megköszönjem el-
kötelezett és lelkiismeretes munká-
tokat, valamint azt is, hogy a gyer-
mekek általatok szeretetteljes lég-

körben fejlődhetnek, megismerkedve a 
vízben való mozgás örömével.  
Itt utalnék vissza a cikk elején lévő idé-
zetre egy kis szójátékkal: Hiszem, hogy 
az élet egyik legszebb ajándéka, ha meg-
ismerhetünk olyan embereket, akik az 
önmagukon való segítés útján eljutottak 
odáig, hogy elhívatottságot éreznek más 
embertársaik megsegítésére. Ők azok, 
akik saját problémáikon felülemelkedve, 
abból erőt merítve példát mutatnak em-
berségből, önzetlenségből, tenni akarás-
ból a közösség tagjai számára.  
 

Búcsúzóul azt kívánom, hogy sok siker, 
öröm és derű kísérje munkátokat a to-
vábbiakban is! 

RBM 

 

Oldal  5 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 4. szám  2015. 



A nyári sátortáborozás ebben az évben ünnepli 
 

50. évfordulóját, 
 

melynek tiszteletére a Gesztenyefasori Általános Iskola Szabadidő Egyesülete az  
Önkormányzat támogatásával 

 

Jubileumi Napokat szervez július 9-12-ig 
 

az idei nyári soproni táborban.  
Szívesen várunk minden hajdani táborozót, pártoló tagokat, támogatókat és régi táboroztatókat erre a néhány napra. A 
jelentkezők részt vehetnek a tábor programjaiban ébresztőtől takarodóig, melyekről később adunk bővebb tájékoztatást. 

Szállásról és étkezésről mindenki maga gondoskodik. 
Megfelelő létszámú jelentkező esetén őrsök kialakítására is van mód, melyek részt vehetnek az esetleges csapatversenyek-

ben is. Ha szívesen felelevenítené régi élményeit, akkor a részvételi szándékát kérjük,  
jelezze legkésőbb április 30-ig a KÖNYVTÁRBAN Szücsné Sándor Zsuzsánál! 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 
Szabadidő Egyesület 

Felhívás! Figyelem időpontváltozás!!! 
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Kutas Hírmondó 

Felhívás rajzpályázatra! Felhívás rajzpályázatra!   
Rajztémák: 
1. Minimum a XV. századtól létező 
rosszhírű fogadó külső képe (Walther 
családé a falu alapításakor) – fától kör-
bevett, két földút kereszteződésénél álló 
fogadó, esetleg istállószín. 
2. Az Enyingi templomavatáson a lepsé-
nyi pék (Wanderer) lovas kocsijáról 
kiflit, cipót szórt a népnek. 
3. Erdőirtás, parcellázások a központi 
csárda környékén - a kezdeti idők. 
4. Sárputrik, kukoricaszár – tetős tégla 
és vályogházak az 1800-as évek első 
felének utcaképe – faházakat tilos volt 
építeni (inkább letaposott, mint döngölt 
földes járdák, ez időben még a háztáji 
trágya- és szemetes dombok a ház előtt, 
az utcán voltak! (Árkolás még nincs.) 
5. Lajoskomáromi evangélikus templom 
építése - félkész az épület. 
6. Kolera járványok (1831,1855,1873) egy 
beteg gyermeket ápol édesanyja a szegé-
nyesen berendezett szobában. 
7. Lajos Komárom helységnévtábla állí-
tása a falu szélén. (XIX. sz.) 
8. Gazdag udvarok – gyümölcsfák, mé-
hesek, rendezett utcák – a XIX. század 
végi tehetősebb falu képe. 
9. Amerikások kivándorlása (XIX sz. 
vége – I. VH kezdete közti időszak) – 
kisebb csoport, 2-4 fő útra készül. 
10. A lajoskomáromi tőzsde a két világ-
háború közötti időszak – néhány lajosi 
ember tárgyal a felvásárlóval. 
11. A II. világháború borzalmai (a front-
hullámzás nyomán a német és orosz 
hadtestek között hatszor gazdát cserélő 
falu képe). 

12. A tetején sérült evangélikus parókia 
belső látványa: kitört ablakok, hiányzó 
ajtók, a bútorokból csak egy rozoga 
asztalt hagytak meg, minden tele sze-
méttel s a falon jól látható az alábbi írás 
kajla, iromba betűkkel: „Hát Jézus mit 
szólsz hozzá?!” Itt lehet úgy is készíteni 
a képet, hogy a feliratnak egy részlete 
látszódjon. 
13. Fülöp-hegy a selyemtermeléshez 
telepített eperfákkal a nyugati soron. 
14. Egyéb életképek: pl. a Jaj-kút törté-
nete – a segítségért sivalkodó, kútba 
esett asszonyt húzzák, mentik ki. 
BORÍTÓTERV – címoldal: Herceg Bat-
thyány Lajos és Festetics György 1802-
1806 között elkocsiznak Lajos Komáro-
mot megnézni (hintón utaznak az adott 
utcában). 
HÁTOLDAL: Mai utcakép (ugyanaz a 
képbeállítás, mint a címoldali képnél – 
nyilván olyan részlet választható, mely 
anno a település születésekor is megvolt 
(H betű település alaprajz). Javaslom az 
utcarészletet úgy kiválasztani, hogy va-
lamely tereptárgy vagy jelleg által be-
azonosítható legyen a két kép egyazon 
volta cca 200 év különbséggel. Pl.: a 
központból 
tekintve a 
Gesztenyefa-
sor – Rákóczi 
utca keresz-
teződés emel-
kedője, de 
lehet más is. 

A Petőfi Sándor Községi Könyvtár  
rajzpályázatot hirdet! 

 
Szeretnénk, ha illusztrációt készítenének 

Lajoskomárom múltjáról a  
mellékletben megadott témákban! 

A rajzpályázat legszebb alkotásai illuszt-
rációként teszik színesebbé,  

Wanderer János 2016 év tavaszára  
tervezett Lajoskomárom  

történetéről szóló novellás kötetét. 
 
Pályázhatnak bármely, szabadon válasz-
tott technikával (olaj-, vízfesték, színes 
ceruza, zsírkréta, ceruza, szén) készített 
munkával, A/4 méretben.  
A verseny egyéni, amelyben egy pályázó 
bármely témában tetszőleges számú 
rajzot benyújthat. 
A rajz hátuljára írják fel: a választott 
témát, valamint a nevet, életkort. 
Korcsoportok:  
6-9 éves alsó tagozatos gyerekek 
10- 14 éves felső tagozatos gyerekek 
15- 19 éves középiskolások 
20 év felett felnőttek 
A pályázat kezdete: 2015. április 13. 
Benyújtási határidő: 2015. június 1. 
Eredményhirdetés: 2015. június 20- án, 
szombaton 9 órakor lesz a tanévzáró 
ünnepélyen. 
Korosztályonként az első három helye-
zett kerül kiválasztásra, akik tárgynyere-
ményben részesülnek. A beérkezett mű-
vekből kiállítást rendezünk az iskolában. 
A rajzok leadhatók a Gesztenyefasori 
Iskola rajztanárainál, illetve a Könyvtár-
ban Szücsné Sándor Zsuzsánál. 
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Kutas hírmondó – Főszerkesztő: Szücsné Sándor Zsuzsanna Szerkesztő: Szilágyi László,  
Szücs Zsuzsanna Szerkesztőség címe: Lajoskomárom, Komáromi utca 4.  

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

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

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

Eng. Sz.: ISSN 2415-8917 

 

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  

Májusban: 
 

 1-én  Cey-Bert Róbert: 

        Koppány igaz története  

        könyvbemutató  

       18 órakor a Pm. Hivatalban 

 3-án Hazai futballmérkőzés 

        17:00 Lkom - Enying 

 9-én  Mezőföldi  

         Néptánc találkozó  

         14 órától az iskolánál 

17-én  Hazai futballmérkőzés 

         17:00 Lkom - Sárosd 

24-én  Majális 

31-én  Hazai futballmérkőzés 

         17:00 Lkom - Aba-Sárvíz 
 

ProgramajánlóProgramajánló  I. osztályú minőségi  
paprikaőrlemény az  
Önkormányzatnál!!! 

(kisebb kiszerelésben is ) 
2500 Ft/kg 

MÁK kapható az  
Önkormányzatnál!!! 

1200 Ft/kg 

Manikűr, Gél lakk,  
Műkörömépítés! 

 

Okleveles kézápoló és 
műkörömépítő  

végzettséggel rendelkezem. 
 

Szeretettel várok mindenkit 
aki igényes, minőségi, szép és 
tartós műkörmöt, illetve gél 
lakkot szeretne. Szín, forma, 
díszítés nem akadály, bármi-
lyen elképzelést megvalósítok. 

Időpont egyeztetés:  
Hutiné Bea 

+36 30/985 31 87 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága  

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 

személyi jövedelem adójuk 1 %-át a 

lajoskomáromi tűzoltók  

javára ajánlották fel. 

Kérjük 2015-ben is gondoljon ránk!  

2014 évi adóbevallása elkészítése során 

is támogassa civil szervezetünket! 

Lajoskomárom Nagyközség  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

ADÓSZÁMADÓSZÁMADÓSZÁM :  1 9 0934 1 1:  1 9 0934 1 1:  1 9 0934 1 1 --- 111 ---070707   

Adó 1% 

Dia Virág Kavalkád 
 

- Cserepes virág, vágott virág, 
- Névnapi, szülinapi , ballagási-  
 köszöntő csokrok. 
- Sírcsokor, kegyeleti koszorú 
 rendelhető. 

 
Személyesen: Batthyány u. 6.  

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

Dia Nail Art 
Kezdd a tavaszt szép, ápolt  
körmökkel, és körmödhöz  

illő ékszerrel! 
Műkörömépítés, gél lakkozás, 

ékszerkészítés 
Telefon: 06 30/709 38 10 

A Lajoskomáromért Közalapítvány 
tudatja, hogy a magánszemélyek 

által felajánlott adóalap 1 %-a 
2014. évben 154.406,- Ft volt, 
melyet kulturális, sport és civil 

szervezetek támogatására hasz-
nált fel a Közalapítvány  

Kuratóriuma. 
Köszönetet mondunk a felajánlók-

nak és továbbra is számítunk 

támogatásukra. 
A „Lajoskomáromért”  

Közalapítvány adószáma: 

18480414-1-07 



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 Lajoskomárom polgármestere 
E-mail: polgarmester@lkomnet.hu 
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző:  
E-mail: jegyzo@lkomnet.hu 

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501  
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete 
Hétfő-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 
Foglalkozásegészségügyi rendelés: Kedd; szerda; péntek: 12-13 

Orvosi ügyelet: Enying, Szabadság tér 1. 
Telefon: 06 (22)372 226; 06 (22)572 113 
Fizikoterápia: 
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 14-16  Szerda: 08-10, 
Laboratórium: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 - 12 
Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit 
Rendelési idő (Lajoskomárom): 
Hétfő: 12:30 - 18:00,  Kedd: 07:30 - 14:00 
Csütörtök: 13:00 - 18:00,  Péntek: 07:30 - 14:00 
Rendelési idő (Mezőkomárom): Szerda: 07:30 - 14:00 

Körzeti megbízott: Hámori Attila 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 

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

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

Lajoskomáromi Petőfi Sándor Községi Könyvtár és eMoP 
 

ALAPFOKÚALAPFOKÚ   SZÁMÍTÁSTECHNIKAISZÁMÍTÁSTECHNIKAI   TANFOLYAMOTTANFOLYAMOT   
 

szervez lajoskomáromi lakosok részére,  
 

Számítástechnikai ismeretekkel még nem,  
vagy minimális ismeretekkel rendelkezőket  
20 órás kalandozásra hívjuk az informatika,  

számítástechnika világában.  
Megismerkedhetnek a számítógépek  

működésével, a Windows 7 operációs rendszer  
használatával, és bevezetjük Önöket az  

internetes információszerzés,  
kommunikáció rejtelmeibe. 

 

Időtartama: 20 óra (hétfő, szerda, péntek) 
Résztvevők száma: 10 fő 

Tervezett kezdési időpont: 2015.június 22. 
A képzés ingyenes! 

A résztvevőket a jelentkezés sorrendjében fogadjuk!  
 

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk! 

 
Bővebb felvilágosítás a könyvtár-
ban Szücsné Sándor Zsuzsánál a 

25/240-719-es számon. 


