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AZ AGAPE EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT  

ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE  

KEOP-4.10.0/E/12-2014-0084 PÁLYÁZAT KERETÉBEN 
  

75 millió forint pályázati támogatásból megújuló energiafor-
rás hasznosításával kombinált épületenergetikai fejlesztések 
valósultak meg az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat épüle-
tén. A projekt eredményeként, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház fenntartásában működő, idősek tartós elhelyezését és 
ellátását, étkezést, idősek nappali ellátását és családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatot biztosító intézmény épületének 
megújuló energiaforrás hasznosításával vegyes energiahaté-
konysági korszerűsítése valósult meg. 
A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás-
ból finanszírozott projekt keretében az intézmény épületén 
külső oldali hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, a padlásfö-
dém szigetelésére, gépészeti korszerűsítésekre, napelemes és 
napkollektoros rendszerek telepítésére került sor. 
A fejlesztés eredményeképpen egy energetikai szempontból 
hosszú távon is korszerű épület áll mind a szolgáltatást 
igénybe vevők, mind a fenntartó rendelkezésére. Az épület 
komfortosságának növekedésével párhuzamosan csökkentek/
csökkennek az intézmény fenntartásával, különösen az ener-
giaellátásával kapcsolatosan felmerülő költségek. Megvalósult 
a megújuló energiaforrás hasznosítása a melegvíz-igény rész-
beni előállítása illetve villamos energiaigény részbeni kiváltása 
céljából. Ezáltal csökkent az intézmény energiaköltsége. A 
környezetbarát, megújuló energiát hasznosító rendszerek 
kiépítésével a projekt hozzájárult az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez, a megújuló energiaforrás 
felhasználásának növelésével a zöldgazdaság fejlesztéséhez. 
Bővebb információ: Agape Evangélikus Szeretetszolgálat 
Decmann Tibor Intézményvezető Lajoskomárom, Jókai Mór u. 8. 
Telefon: +36 25 240 304 ; e-mail: agapecsalad@lutheran.hu 

AGAPE Evangélikus SzeretetszolgálatAGAPE Evangélikus Szeretetszolgálat  
sajtóközleménysajtóközlemény  

A Gesztenyefasori Általános 
Iskola tehetséges diákjai mér-
hették össze tudásukat játékos  

nyelvi vetélkedő keretében 
Május 18-án délután a német és angol nyelvet tanuló 4-8. 
osztályos diákok egy pályázat keretén belül vidám nyelvi ve-
télkedőn vehettek részt. A négy-, ill. ötfős csapatoknak a fel-
adatok nagy részét csoportmunkában kellett megoldaniuk. A 
verseny során számot adhattak országismereti, irodalmi, 
nyelvtani tájékozottságukról, és új ismereteket is szerezhet-
tek. Nyelvi kommunikációs képességeiket és szövegértésüket 
is próbára tehették. Vidám percekkel tarkította a délutánt az 
Activity játék. A szellemi táplálék mellett szerény uzsonnával 
testüket is táplálhatták. A nyertesek természetesen jutalom-
ban részesültek. Első helyezést értek el a német vetélkedőn: 
Decmann Ella 8.o., Horváth Botond 7.o., Vámos Enikő 6.o., 
Varga Péter 5.o. 
Az angol verseny nyertesei: Meidlinger Tamás 7.o., Balogh 
Gergő 8.o., Boda Luca 6.o., Béleczky Péter 5.o., Pelády Ádám 
4.o. 

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Gesztenyefasori Általános Iskola 

Nyelvi vetélkedőNyelvi vetélkedő  

Fejtse ki Ön is véleményét az állami Fejtse ki Ön is véleményét az állami 
rezsicsökkentésről!rezsicsökkentésről!  

Konzultációt kezdett a Kormány. Kifejtheti véleményét szá-
mos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási 
díj és illeték megszüntetéséről, javaslatot tehet egy-egy to-
vábbi, Ön által fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentes-
sé tételére. Az állampolgárok és a vállalkozások számára 
külön kérdőív áll rendelkezésre a polgármesteri hivatalban, 
járási hivatalban, okmányirodákban, Foglalkoztatási Osztá-
lyon, az ügysegédeknél, valamint az interneten:  
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/ . 
A kérdőívek kitölthetők papír alapon, és leadhatók augusz-
tus 6-áig a járási hivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyisé-
geiben. A kérdőív kitölthető itt is:  
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/.  
A kitöltés önkéntes és névtelen. 
A konzultáció megkezdődött. Fontos az Ön véleménye! 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Enyingi Járási Hivatal 
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Kutas Hírmondó 

NAPELEMEKKEL VÁLTJA KI INTÉZMÉNYEINEK VILLAMOSENERGIA 

FOGYASZTÁSÁT A  

LAJOSKOMÁROMI ÖNKORMÁNYZAT  

 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata KEOP-2014-4.10/N/14-2014-0146 számon elnyert pályázatával valósítja 

meg az Egészségház valamint az Általános Iskola villamosenergia-igény kielégítését megújuló energiaforrásokkal. A 

napelemes rendszer kiépítésére elnyert támogatási összeg 29,08 millió forint, a beruházás teljes költsége 40 millió 

forint. 

 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata a fenntartása alatt lévő önkormányzati intézmények úgymint az 

Egészségház, Általános Iskola tetejére telepítendő napelemes erőművekkel kívánja fedezni a két intézmény villa-

mos energia fogyasztását. 

 

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, melynek során az Egészségház rendelkezésére álló, megfe-

lelő dél-keleti tájolású tetőfelületére az épület fogyasztását fedező, összesen 22 db napelem panel került elhelye-

zésre. A napelem panelek által termelt villamos energiát 1 db inverterrel alakítják váltakozófeszültséggé és táplál-

ják be a fogyasztói hálózatba. 

 

Az Általános Iskola rendelkezésére álló, a Tornacsarnok megfelelő déli tájolású tetőfelületére az épületek fogyasz-

tását fedező, összesen 144 db napelem panel került elhelyezésre. A napelem panelek által termelt villamos energiát 

2 db inverterrel alakítják váltakozófeszültséggé és táplálják be a fogyasztói hálózatba. 

  

A fejlesztés eredményeként a napelemes rendszer által megtermelt energia mennyisége közel 44.000 kWh/év, 

amelyből szinte teljes egészében fedezhető a két intézmény villamos energia szükséglete. A beruházásnak köszön-

hetően éves szinten 41 tonna üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) kibocsátás csökkenést érnek el. 

 

A projekt kivitelezője az Energy Hungary Energetikai Zrt., a megvalósítás határideje 2015. augusztus 31. 

 

 

További információ kérhető: 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. 

SAJTÓKÖZLEMÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNY  
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A Határtalanul! program célja a magyar-

magyar kapcsolatok építése, személyes 

kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A 

program a nemzetpolitikai célt fordítja 

le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határ-

talanul! a nemzeti összetartozás opera-

tív programja. Keretében magyarországi 

iskolák tanulói az állam támogatásával 

osztálykiránduláson vesznek részt a 

szomszédos országok magyarlakta terü-

letein, így személyes tapasztalásokat 

szereznek a külhoni magyarságról. 

 

2015. május 20. 

Az előkészítő órákat Horváth 

Lóránt és Sándorné Takács 

Klaudia tartotta. Lóránt tanár 

úr a Magyarország határain 

túl élő magyarság létszámáról, 

az államhatáron kívüli elhe-

lyezkedés történelmi okairól 

valamint Romániában élő 

összlakosság etnikai összeté-

teléről beszélt. Megismertette 

velünk a Romániai magyarság 

történetét, jelenét.  

Fakultatív előkészítő óra 

Célja a tanulmányi kirándulásra való 

felkészülés. Benczéné Horváth Andrea 

felelevenítette a gyerekekkel a hatodik 

osztályban tanultakat Arany Jánosról. 

Verseket kerestek, melyet Nagyszalon-

tán, Arany János szülőfalujában elszaval-

tak diákjaink. Szentjobbon az ottani 

magyar iskola hetedikes diákjaival való 

vetélkedőre készültünk Szüllő Balázs 

segítségével. Vetélkedő témája: Bihar 

megye. Megbeszéltük a megye kialakulá-

sát, földrajzi jellemzőit, megismerked-

tünk történelmével és kulturális értékei-

vel. Kirándulás 2015.május 27-30. 

1. nap 

Immár egy éve nagy izgalommal vártuk 

a kirándulást, így nem okozott gondot a 

korai kelés sem. Az idő Nagyszalontáig 

elrepült. Itt megnéztük a 7. osztályos 

ottani diákokkal Arany János szülői há-

zának mását, majd a Csonka toronyban 

a költő műveit szavaltuk el. A helyi szo-

borparkban felidéztük Petőfi Sándor, 

Bethlen Gábor és József Attila életének 

és munkásságának főbb eseményeit. 

Nagyváradon a Szent Angéla gyermek-

otthon 12 bajba jutott és segítséget 

kapó gyermekével ismerkedtünk meg, 

ahol meleg szeretettel és saját készítésű 

süteménnyel fogadtak minket. Végül a 

római katolikus püspökség kertjében 

megkoszorúztuk Szent László emlék-

művét. 

2. nap 

Szentjobbon Szerafina nővér történelmi 

időutazásra kísért bennünket. 

Szentjobb falu annak emlékét őrzi, 

hogy a 11. századi pogánylázadások elől 

egy szerzetes, Mercurius apát ide me-

nekítette a Szent Jobbot. Délután 

Szentközben, az Árpád-házi királyok 

kedvenc vadászterületén kalandoztunk. 

Hegyközszentimrén Kucharszky Zoltán 

református lelkész Imre herceg életéről 

mesélt. A település határában halt meg 

Szent Imre egy vadkan okozta sebesü-

lés nyomán, ezen a helyen egy emlék-

hely épül, amit mi is megnéztünk. Lel-

kész úr kísért el bennünket a helyi 

vadászházba is. Este vetélkedőt szervez-

tünk a szentjobbi iskolásokkal, majd 

focimeccsen mérhették össze tudásukat 

a fiúk és a lányok is. 

3. nap 

Harmadik napon a nagyváradi vár tör-

ténelmi örökségének feltárását láthat-

tuk. A helyi piacon ajándéktárgyakat 

vásároltunk.  Délután az Európában is 

híres Pádis fennsíkot nézhettük meg a 

Bihar-hegységben. Csodálatos termé-

szeti látnivalókban gyö-

nyörködhettünk. A bátrabbak a túra 

végén az Aragyásza barlangba is eljutot-

tak. Kőröstárkányban az 1919.április 19-ei 

szomorú eseményeket elevenítette fel a 

helyi lelkész és Gábor Ferenc helyi lakos. 

Ezen események tükrében jobban átérez-

hettük az ottani magyarság helyzetét. 

4. nap 

Várasfenesen a tájházat, a hozzá épített 

közösségi házat és a református templo-

mot is megnéztük. Végezetül Tenkén a 

természettudományi múzeum megláto-

gatásával zártuk progra-

munkat, ahol kőzettani és 

állattani ismereteinket gya-

rapítottuk. 

Értékelő óra 2015. június 3. 

Értékelő órán sorra vettük 

a kirándulás eseményeit, 

megosztottuk egymással a 

magyarságról szerzett él-

ményeket. Megbeszéltük 

kiben milyen kép alakult ki 

a romániai magyarok hely-

zetéről.(Sokan tartják inter-

neten keresztül a kapcsola-

tot  most is a kint megismert diákokkal.) 

Nemzeti Összetartozás Napja  

2015. június 4. 

Iskolánkban minden évben megemléke-

zünk az 1920-as trianoni békeszerződés 

aláírására, idén a felső tagozatosok vet-

tek részt a hetedikesek közreműködésé-

ben megrendezett témanapon. A külhoni 

magyarság helyzete és kulturális kincsei-

nek megismertetése volt a témánk.  Elő-

ször megismertettük a gyerekekkel, hogy 

miért kerültek határon kívülre a magya-

rok. Célunk a magyarságtudat, összetar-

tozás erősítése. Utána megismerkedtünk 

Parcium természeti kincseivel, kulturális 

örökségével, melyet forgó színpad szerű-

en egy-egy osztállyal valósítottunk meg. 

Reméljük, jobban odafigyelnek értékeink-

re, azok megőrzésére. 

Bemutató előadás 2015. június 8. 

Hatodik évfolyamos diákok számára be-

számolót tartottunk a kirándulásról, el-

meséltük élményeinket.  
7. osztály diákjai 

HATÁRTALANUL HATÁRTALANUL a Gesztenyefasori Iskola diákjaivala Gesztenyefasori Iskola diákjaival  
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Ezüstéremmel zárt és feljutott a 2014/2015-ös évad 

Agárd Termál megyei II. osztályú felnőtt labdarúgó baj-

nokságban a Lajoskomáromi SE felnőtt csapata. 

 

Az őszi szezont kitűnően kezdte csapatunk és 10 győzelem 4 

döntetlen mellett 1 alkalommal szenvedett vereséget. 34 

ponttal a 2. helyről folytathatta tavasszal. 

A tavaszi szezonban ismét 10 győzelem 2 döntetlen és 3 ve-

reséggel megőrizte a tabella 2. helyét. 

Május 30-án az Aba elleni Majáliskor lejátszott meccsen már 

az egy pont megszerzése is , az ezüstérmet jelentette volna, 

kitűnő találkozón 5-2-re győzött csapatunk. 

Összesen 100 gólt szerzett csapatunk, a mezőnyből kiemelke-

dő, és bajnok Sárosd csapatától egyedüliként tudott pontot 

szerezni. 

A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség  tájékoztatása szerint, 

mint jobbik második helyezett csapat 13 év után ismét felke-

rült csapatunk a megyei I. osztályba. 

Az egyesület elnöksége egyhangú döntéssel a feljutás mellett 

határozott a játékosok véleményének kikérése után. 

A csapatban több fiatal helyi illetve lajosi kötődésű fiatal 

labdarúgó kapott Kecskés József vezetőedzőtől lehetőséget: 

Vései Martin, Szili Balázs, Szakáts Péter, Kunos Antal Attila, 

Balogh Martin, Sonkoly Szilveszter,Tulok László, kiegészülve 

a rutinosabb helyi és környékbeli játékosokkal: Csulik Zoltán, 

Kleiber Tamás, Reichardt Bálint, Cseke Péter, Paluska Kriszti-

án, Bogár Attila, Szabó Norbert. 

A keretet a nyári időszakban szeretnénk megerősíteni  3-4 

rutinos játékossal. 

Paluska Krisztián 31 góllal gólkirály 

lett csoportunkban, Reichardt Bálint 

23-szor, Balogh Martin 21  

alkalommal volt eredményes. 

Sportlétesítményünk fokozatosan 

szépül, gyarapodik, az öltöző felújí-

tása után, elkészült a a műfüves 

kispálya, és folyamatban van az 

edzőpálya újrafüvesítése. 

Egyesületünkben 110 igazolt labdarú-

gó szerepel, 7 évestől az öregfiúkig, 

serdülő csapatunk 2. helyezett lett 

csoportjában, ifjúsági együttesünk 

az 5. helyen fejezte be a bajnoksá-

got. 

 

Minden sportolónknak, vezetőnek, 

edzőinknek, sportszerető segítőnek, 

támogatónknak köszönöm  

az évad során végzett munkáját. 

 
Mosberger Mátyás SE ügyvezető 

Szezonértékelés…...Szezonértékelés…...  

Lajoskomárom-Aba-Sárvíz: 5-2 (2-1) 

Lajoskomárom, : 300 néző Vezette: Rózsa József 

A falunapi majális miatt, szombaton került sor a kitűnően 

előkészített,és fokozatosan megújuló szépü1ő létesítményben, 

remek talajú pályán a két csapat rangadó jellegű mérkőzésé-

re. A vendég Aba kezdett jobban és az első negyedórában 

veszélyes támadásokat vezetett. 

Fokozatosan vették át a játék irányítását a hazaiak, a 31. 

percben Reichardt lefejelt labdáját, Kleiber 8-méterről kapás-

ból lőtte a hálóba; 1-0.  

A 42. percben Reichardt 6-méterről óriás[ helyzetben 

kapu felé lőtt, a gyors vendég-ellenakcióból Lakk P. kiegyenlí-

tett; 1-1 

Az első játékrész utolsó percében, Szili bedobását Reichardt 

fejjel juttatta Tóth D. kapujába; 2-1 

A mérkőzés legszebb jelenetét, az 58. percben láthatták a 

nézők, amikor Paluska visszagurított labdáját, Reichardt oko-

san a kint álló kapus fölött ívelte a hosszú sarokba; 3-1 

A 69. percben a kiugró Paluskát csak szabálytalanul tudta 

akadályozni Tóth Richárd, a kiállítást követően a szabadrú-

gásból Reichardt megszerezte 4. gólját; 4-1 

Ezután a csereként beállt Cseke közelről szerezte, az 5. hazai 

találatot, majd Esze Attila révén szépített Aba; 5-2 

A lefújás után, megkezdődött az örömünnep s a már biztos 

ezüstérmes Lajoskomáromi együttes tagjai és a közönség 

szépen majálisozhatott. 
 

Gól: Reichardt (3), Kleiber , Cseke, Lakk P., Esze A. 

Jók: Reichardt (a mezőny legjobbja) Vései M., Tulok L., Tóth 

Róbert, Lakk P.,Gyuricza 

Ezüstös Majális LajoskomárombanEzüstös Majális Lajoskomáromban  

Fent: Vései Martin, Kleiber Tamás, Paluska Krisztián Csulik Zoltán, Szakáts Péter, Kunos Antal 

Attila, Cseke Péter Kecskés József— edző 
Lent: Reichardt Bálint, Vincellér Péter, Tulok László, Szalai Norbert, Balogh Martin, Szili Balázs 



Látogatás Látogatás   
Markt HaagMarkt Haag--banban  

 

Bizony az óvodások is felnőnek egyszer, és 

akármennyire is jól érezték magukat a 

dalos játékos, mesés, mosolygós óvodai 

életben, eljön a pillanat, amikor szülők és 

gyermekek is rádöbbennek: Már 6 évesek 

lettek, és ősztől az iskola következik. A 

ballagási szokások szerint ilyenkor minden 

intézményben, így a Kerekerdő Evangéli-

kus Óvodában is elbúcsúztak társaiktól, az 

intézménytől, az óvónőktől és az óvoda 

dolgozóitól. Lajoskomáromban 15 kisgyer-

mek búcsúzott az óvodától.  

Idén is eljött az általános iskolai 

ballagás napja. Ebben az évben 29 

diák búcsúzott el egymástól, taná-

raiktól és a jól ismert tantermek-

től. A feldíszített folyosókon végig-

vonulva, ballagási dalokkal búcsúz-

tatták az intézményt. Az ünnepség 

a szokásokhoz híven a Gesztenye-

fasorban zajlott. Halhattunk gyö-

nyörű versek és búcsúbeszédeket. 

Az esemény utolsó mozzanata a 

jutalomkönyvek átadása volt. Sok 

sikert kívánunk a ballagóknak, 

további tanulmányaikhoz!  
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„Ballag már a vén diák……”„Ballag már a vén diák……”  

2015.június 6-8. között Lajoskomáromi néptáncosok és kísérőik, valamint a falu elöljárói látogattak el a testvértelepülésünk 

által rendezett Marktplatz Fest-re. Nem ez volt az első alkalom… A kapcsolat hosszú évei alatt hagyományossá vált, hogy a 

fesztiválon egy "magyar" sátor is működik. Itt megismerkedhetnek jellegzetes magyar ételekkel (marhapörkölt,lángos, pala-

csinta, magyaros szendvicsek) és italokkal. Néptáncosaink pedig magas színvonalú produkciókkal kápráztatják el az érdeklő-

dőket. Az idei alkalom is nagyon jól sikerült!  
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Felhívás rajzpályázatra! Felhívás rajzpályázatra!   
két földút kereszteződésénél álló fogadó, esetleg istállószín. 
2. Az Enyingi templomavatáson a lepsényi 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 épí-
teni (inkább letaposott, mint döngölt földes járdák, ez idő-
ben 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 szegényesen berendezett szobában. 
7. Lajos Komárom helységnévtábla állítása a falu szélén. (XIX. 
sz.) 
8. Gazdag udvarok – gyümölcsfák, méhesek, 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 világháború közötti időszak 
– néhány lajosi ember tárgyal a felvásárlóval. 
11. A II. világháború borzalmai (a fronthullámzás nyomán a 

A Petőfi Sándor Községi Könyvtár rajzpályázatot hirdet! 
 

Szeretnénk, ha illusztrációt készítenének Lajoskomárom 
múltjáról a mellékletben megadott témákban! 

A rajzpályázat legszebb alkotásai illusztrációként teszik szí-
nesebbé, Wanderer János 2016 év tavaszára  

tervezett Lajoskomárom  
történetéről szóló novellás kötetét. 

 

Pályázhatnak bármely, szabadon választott technikával készí-
tett munkával, A/4 méretben.  
Korcsoportok:  
15- 19 éves középiskolások 
20 év felett felnőttek 
A pályázat kezdete: 2015. április 13. 
Benyújtási határidő: 2015. október 16. 
Eredményhirdetés: 2015. október 23- án  
Korosztályonként az első három helyezett kerül kiválasztásra. 
A beérkezett művekből kiállítást rendezünk. 
A rajzok leadhatók a Könyvtárban Szücsné Sándor Zsuzsánál. 
Rajztémák: 
1. Minimum a XV. századtól létező rosszhírű fogadó külső 
képe (Walther családé a falu alapításakor) – fától körbevett, 

A rajzpályázat iskolai nyertesei A rajzpályázat iskolai nyertesei   

I. helyezett Gargalics Anna 5. osztály II. helyezett Orsós Dzsenifer 6. osztály 

III. helyezett Czékus Zsófia  
5. osztály 

I. helyezett  
Molnár-Csikós Boglárka 7. osztály 

II. helyezett  
Gelencsér Réka 7. osztály 

III. helyezett 
Schmuck Regina 7. osztály 

⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  ⌂  



német és orosz hadtestek között hat-
szor 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 Gesztenyefasor – 
Rákóczi utca kereszteződés emelkedője, 
de lehet más is. 
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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 
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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  

Júliusban: 
 

 6-20-ig Soproni tábor  

 9-12-ig Jubileumi tábor 

 27-31-ig Sporttábor 

 

Augusztusban: 
 

 20-án Éjszakai akadályverseny  

 22-én Pincefesztivál 

 

ProgramajánlóProgramajánló  

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 

Tisztelt Ügyfelek! 
Az Enyingi Járási Hivatal Kormányablak kialakítása megkezdődött. Az ügyfélfogadás nem szünetel, azonban 2015. június 16. napjától 
csökkentett kapacitással tud működni. Ezért hosszabb várakozási idővel kell számolni, s a rendelkezésre álló ügyfélváró tér is csökken.  
A közelben található ügyfélfogadási helyek: 
 

Siófok Kormányablak Polgárdi Kormányablak  Simontornyai Okmányirodai Ügyfélszolgálat 
 

Ügyfélfogadás:  Ügyfélfogadás:   Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 07.00-17.00  Hétfő: 07.00-17.00   Hétfő: 08.00-17.30 
Kedd: 08.00-16.30  Kedd: 8.00-16.00    Kedd: 08.00-16.00 
Szerda: 08.00-16.30  Szerda: 8.00-16.00    Szerda: 08.00-16.00 
Csütörtök: 08.00-18.00  Csütörtök: 8.00-18.00   Csütörtök: 08.00-16.00 
Péntek: 8.00-16.30  Péntek: 8.00-16.00   Péntek: 08.00-11.30 
Szíves megértésüket köszönjük!      Enyingi Járási Hivatal 

Könyvajánló: Könyvajánló:   
Diane Chamberlain-  
Kegyes hazugságok  

A tizenöt éves Ivy Hartnak egyedül kell 

gondoskodnia idős nagymamájáról, men-

tálisan zavart nővéréről, és nővérének 

kisfiáról is. Mindezt még nehezebbé te-

szi, hogy Ivy epilepsziás. A friss házas 

Jane Forrester megrögzött idealista, aki 

szociális munkásként kezd dolgozni az 

észak-karolinai dohányültetvényeken. Így 

ismerkedik meg Ivyval és családjával. 

A hatvanas években játszódó történet 

két kivételes nő, Ivy és Jane kapcsolatát 

meséli el. Súlyos feszültségekkel terhes 

korszak ez, amikor a közjó érdekében az 

állami törvények lehetővé tették a sterili-

zációit, és ahol a jómódú középosztály 

cukormázas élete és a szegények hétköz-

napi nyomorúsága között áthidalhatatlan 

szakadék tátongott. 

Munkája és a Hart család titkai súlyos 

erkölcsi dilemma elé állítják Jane-t: el kell 

döntenie, hogy segítsen-e Ivyn, vagy adja 

fel mindazt, amiben mindig is hitt. 

A kötet a könyvtárból  
kölcsönözhető! 

 



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. 

Szolgáltatásaink:  
- riasztórendszerek 

- tűzjelző- berendezések 
- térfigyelő kamerák 
- ki és beléptető rendszerek 

- klímatechnika  
- elektromos kapuk,garázsajtók 
tervezése, kivitelezése és karbantartása 
 

Továbbá vállaljuk biztonsági rendszerek 24 órás  

távfelügyeletét telefon; rádió; GSM; GPRS; IP típusú  
kommunikációval,saját kivonuló szolgálattal  

a Balaton vonzáskörzetében 
 

Siófok-Kiliti Átrium u.3 

Diszpécser 
Tel: 06-84-317-669 

E-mail:info@corridortrade.hu 
web:wwww.corridortrade.hu 
Üzletkötő: Szőke Zoltán 

Tel: 06-70-930-48-39 
 

VÉDJE ÉRTÉKEIT! 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 
 

2015. június 27-én 7-9 óráig  

Lajoskomárom—Tűzoltószertárnál 
 

2015. június 27-én 17-19 óráig 
Középbogárd, központban 

 
veszettség elleni összevezetéses eboltást tartunk 

A chipek behelyezése is itt történik, ha a kutya  

még nem rendelkezik chippel. 
Az eboltás díja ebenként 3500 Ft. 

A chip behelyezésének és adminisztrációjának díja: 3500 Ft 

Az eboltás díja tartalmazza: veszettség elleni oltás díját;  
féreghajtás díját; a sorszámozott  

eboltási könyv adminisztrációs díját. 

A törvény alapján chip nélküli kutya veszettség  
ellen nem oltható be! 

A háznál történő eboltás igényét a 06 30 

9433-622-es telefonszámon kérjük beje-
lenteni! (Háznál történő eboltáskor 1000 

Ft kiszállási díjat számolunk fel.)  
 

Dr. Labossa Tamás -állatorvos  

EboltásEboltás  


