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2015. december 5-én szombaton 14 órától a Gyógyszertár udvarán 
Programok: 

színes kirakodó vásár (helyi termelők, intézmények, civil szervezetek portékáiból), 

EFI sátor (kislabor vizsgálatok), Leader sátor, kulturális műsorok: 

 14:00 Köszöntő - Ökumenikus istentisztelet,  

 14:30 Kati és a Mikulás - a Kreatív Színpad mikulásváró előadása 

 15:00 Érkezik a Mikulás 

 16:00 Nagyapám Betleheme - a Los Andinos és a Kákics együttes karácsonyi műsora 
 

A programot színesíti a Gesztenyefasori Iskola, a Kerekerdő Evangélikus Óvoda,  

és az Evangélikus Rézfúvós Zenekar. 
 

A Vásárban forró tea, kakaó, forralt bor, pálinka, hot dog, perec és egyéb finomságok 

kaphatók! A fenti programok mellett mindenkit vár a közkedvelt tombola, játék- és 

könyvvásár. A felajánlott tombolatárgyakat a Könyvtárba szíveskedjenek leadni munka-

napokon december 3-ig. A Vásáron lehetőség nyílik támogatói jegyek vásárlására 200-, 

500-, 1000– Ft-os címletekben. Továbbá 2015. december 18-ig lehet támogatói jegyet vá-

sárolni Fülöp Adrienn élelmezésvezetőnél és Szücsné Zsuzsa könyvtárosnál.  
 

A rendezvény teljes bevételét az előző évekhez hasonlóan a Gyermekjóléti Szolgálat  

és a Szociális Bizottság rászoruló családoknak osztja szét. 

Készülődjünk együtt a Karácsonyra! 

Energetikai korszerűsítés-  

Márton-napi lámpás felvo-

nulás  2. oldal 

Lajoskomárom ÖTE -  

minősítő gyakorlata 

  3. oldal 

Önkormányzati hírek 

  4. oldal 

Rajtad múlik - Szűrőnap 

Nyugdíjas találkozó 

  5. oldal 

Sztárportré -  

Katolikus Egyház hírei 

  6.oldal 

Könyvajánló, Apróhirdetés

  7. oldal 

Ízelítő a Ízelítő a 
tartalomból:tartalomból:    

2014 novemberében jelent meg a Kutas Hírmondó első száma. A havonta megjelenő új-

ságot azért hoztuk létre az önkormányzat és a képviselőtestület támogatásával, hogy a 

lakosságot tájékoztassuk településünk aktuális híreiről. Az önkormányzattól kapott híre-

ket, tájékoztató anyagot mindenkor leközöltük. A képviselőtestület célkitűzése tehát 

részben megvalósult. Információt adtunk a településen történt rendezvényekről, sport-

életről beruházások állapotáról. Hónapról hónapra várják a lakosok az aktuális Kutas 

Hírmondót, nemcsak a Lajosiak, hanem az elszármazottak, távolabbi rokonok és más 

érdeklődők is. A szerkesztőség pedig hálásan fogadja a dicsérő szavakat és a kritikákat! 

Kaptunk „külső” segítséget is a cikkek megírásában, amit itt szeretnénk, megköszöni 

mindenkinek, aki hozzájárult az aktuális havi szám színesítéséhez. Bíztatunk mindenkit 

hogy bátran, ragadjon tollat és jutassa el hozzánk a gondolatait, amit megoszthatunk 

falunk lakosságával!  

Köszönjük az elmúlt egy év bizalmát!  

Ne feledjék hogy Önöknek készül és Önökről szól a Hírmondó!  

1 éves lett a helyi újság!1 éves lett a helyi újság!  

Szeretnénk az Önök Szeretnénk az Önök   

segítségét kérni!segítségét kérni!  
Szeretettel várunk minden 

olyan gyermekkönyvet, ki-

festőt, képregényt, játékot, 

amit már nem olvasnak, 

nem játszanak vele, de 

szeretnék, ha más gyere-

kek is örülnének neki! 

A felajánlott tárgyakat a 

Könyvtárba szíveskedjenek 

leadni ! 

Az adományokat az  

Adventi Vásáron adjuk el 

kedvezményes áron. 

A rendezvény teljes bevé-

telét az előző évekhez  

hasonlóan a Gyermekjóléti 

Szolgálat és a Szociális  

Bizottság rászoruló  

családoknak osztja szét! 

Vettél már karácsonyi ajándékot? 
Inkább megcsinálnád, de nincs ötleted? 

Ismered a helyi mestereket, termelőket, művészeket? 
 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, a Történelmi Kör, az Egyházak és a  
Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület idén is megrendezi hagyományos módon az  



keztek. A kivitelező és az intézményvezetők folyamatosan 

egyeztettek a munkálatok során, hogy miként tudnak együtt 

dolgozni a tanítás megtartása mellet. Az alsó tagozatos osz-

tályoknak 4 napra ki kellet „vonulni” a megszokott termeik-

ből. Ők ezeken a napokon az önkormányzat nagytermében, a 

Moziban, és a Tűzoltószertár emeletén tanultak.  

A projekt során megvalósításra kerülő fejlesztések számsze-

rűsítve:  

• Homlokzati hőszigetelés:  ~2.558 m2 

• Födém/tető szigetelés:  ~2.052 m2 

• Nyílászáró csere:   ~297 db 

A korszerűsítésnek köszönhetően a fejlesztéssel érintett köz-

intézmények fűtésigénye jelentősen csökken, amely már a 

következő gázszámlákban  jelentkezni fog. Nem elhanyagol-

ható emellett az épületekben tanulók és tanítók, nevelők 

komfortérzetének számottevő javulása sem. 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat közel 150 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Szé-

chenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program kereté-

ben az általános iskola, az óvoda valamint a tornacsarnok 

energetikai korszerűsítésére. A kivitelezés szeptember köze-

pén kezdődött meg; az épületek 15 cm vastag poliészterbur-

kolatot, a födémek 20 cm vastag kőzetgyapot szigetelést kap-

tak. A régi ablakokat és ajtókat 3 rétegű hőszigetelt nyílászá-

rókra cserélték. A tornaterem, belső frissítő meszelést is ka-

pott. Miként minden beruházásban itt is adódtak gondok a 

kivitelezés során. Aki nap mint nap elhaladt az építési terület 

mellett, tapasztalhatta, hogy lassan, vontatottan haladnak a 

munkák. Ennek több oka is volt; az országban sok települé-

sen zajlanak hasonló munkák (hozzánk legközelebb Enyin-

gen) emiatt az anyagok nem a tervezett ütemben, késve ér-

Energetikai korszerűsítés az oktatási intézményekbenEnergetikai korszerűsítés az oktatási intézményekben  
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Kutas Hírmondó 
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Állványok között az iskola épülete 

Készül - szépül az óvoda  

Márton napi lámpás felvonulás a Márton napi lámpás felvonulás a   
Kerekerdő Evangélikus ÓvodábanKerekerdő Evangélikus Óvodában  

Az óvodában évek óta hagyományként ünnepelik a Márton-

napot. November 11-e délutánján énekszó,verte fel az utcák 

csendjét. Az élen Márton haladt lovával, és vezette a felvonu-

ló gyerekeket és szüleiket.  

 

Szent Mártonra emlékezve: A római császár katonájaként 

szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hi-

deg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző 

koldusnak. Jóságáról legendák keringtek. Püspökké akarták 

szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte 

jövő küldöttek elől a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban 

gágogásukkal, óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtek-

helyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398

-ig Tours-ban segítette a rászorulókat. 
 

A felvonulók útja az evangélikus templomhoz vezetett,  

ahol rövid műsort adtak elő; eljátszották Szent Márton és a 

koldus találkozóját. 

A templomban rövid családi istentiszteleten vettek részt, 

majd az Agape Szeretetotthonhoz vonultak lámpásaikkal a 

gyerekek, ahol az időseknek énekelték el, az összes Márton-

naphoz kapcsolódó dalocskát.  

Végül a hagyományokhoz híven libazsíros kenyérrel, brióssal 

és teával látták vendégül a gyerekeket és a szülőket.  

A gyerekek vidáman vettek részt a rendhagyó délután programjain 
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A Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

2015. november 17-én minősítő gyakorlaton vett részt. Ennek 

célja, annak kiderítése volt, hogy Lajoskomárom ÖTE alkal-

mas e önálló beavatkozóként részt venni a vállalt területek 

tűzvédelmében. 

A gyakorlat megkezdése előtti napokban ellenőrzésre került 

az adminisztráció, a képesítések, orvosi igazolások, kezelői 

jogosultságok megléte, valamint annak ténye, hogy a hatályos 

szabályokban meghatározott szakfelszerelésekkel rendelkezik 

az egyesület.  

A gyakorlat során számot kellett adni arról, hogy 

tűzoltásvezetői joggal rendelkező tűzoltóink megfelelő mó-

don tudják irányítani a tűzoltási és műszaki mentési felada-

tokat végrehajtó önkéntes tűzoltóink beavatkozását. 

A végrehajtott gyakorlat feltételezése szerint a Művelődési 

Ház fölszinti helyiségében elektromos zárlat miatt tűz kelet-

kezett. A lángok átterjedtek a szomszédos terem berendezési 

tárgyaira. Az emeleten néptánc próba zajlott. A nagy meny-

nyiségű, sűrű füst miatt nem mindenki tudta elhagyni az 

épületet, hárman a táncteremben rekedtek.  

Az önkénteseknek egyszerre több feladatot kellett teljesíteni-

ük. Kiérkezés után szembesültek azzal, hogy a Művelődési 

Ház hátsó részének megközelítését egy kidőlt fa akadályozza, 

amelyet motoros láncfűrésszel feldaraboltak. A munkálatok 

során az oltóvíz a pincében összegyűlt, veszélyeztetve ezzel a 

kazánt, ezért a vizet kiszivattyúzták a helyiségből.  

A beavatkozó egységek minden esetben szakszerűen hajtot-

ták végre a vizsga feladatot, a bent rekedt személyeket ki-

mentették, a keletkezett tüzet eloltották. 

A feladat során vizsgálták a szakfelszerelések és védőfelszere-

lések használatát, a felderítés, visszajelzés módját az egységek 

mozgását a területen. 

A sikeres gyakorlat utáni értékelésen Geiger Zoltán tűzoltó 

alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

megyei tűzoltósági főfelügyelője gratulált a csapatoknak a 

gyakorlat kiváló teljesítéséért. Amin még lehetne csiszolni, 

javítani, az a folyamatos kommunikáció, információcsere a 

csapat tagjai között a mentési műveletek során…. 

A gyakorlaton részt vett Sipiczki János tűzoltó alezredes, a 

dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági 

felügyelője, Pfeifer Péter tűzoltó alezredes, a siófoki kataszt-

rófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője, és Kővágó 

Dezső tűzoltó őrnagy, sárbogárdi tűzoltóparancsnok. 
 

Lajoskomárom ÖTE a követelmények teljesítése után ”önálló 

beavatkozó egyesületként” köthet megállapodást a Fejér Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a jövőben tehát önál-

lóan folytathat beavatkozási tevékenységet. 

Lajoskomárom ÖTE Lajoskomárom ÖTE --  Minősítő gyakorlataMinősítő gyakorlata  

Felkészülés az életmentésre….légzőkészülékek felhelyezése 

A bent rekedt, sérült személyek szakszerű mentése. 

Cipősdoboz adománygyűjtésCipősdoboz adománygyűjtés  
"Volt egyszer egy angol nagymama, aki (..) összecsomagolta aján-

dékát egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek.  

Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét  

százak, ezrek, milliók követik majd, és, hogy a cipősdobozba  

zárt szeretet áttör határokat, korokat,  

életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik." 
 

Hogy mi kerülhet a cipősdobozba? 

Minden, amit Te már nélkülözni tudsz: tanszerek, könyvek, 

plüssök, színezők, játékok, ruhák, édességek - a dobozra írd 

rá, hány éves gyerkőcnek szánod, fiúnak-e vagy lánynak! 

Ha csak egy-egy dolgot tudsz hozni, vagy egy csokit, egy 

kedves üzenetet, azt is nagy szeretettel fogadjuk! 

A cipősdobozok mellett idén is gyűjtünk tartós élelmiszert 

ugyanúgy, mint a tavalyi évben! 

AZ AJÁNDÉKOK A FALUBAN TALÁLNAK GAZDÁRA! 

Várunk sok szeretettel: 

2015.12.05-én 14:00-16:00 között az Adventi vásáron 

2015.12.12-én 15:00-17:00 között a MOZI-ban 

2015.12.19-én 16:00-18:00 között a MOZI-ban! 

Szervezők: Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület az 

Önkormányzattal együttműködve 

Somogyi Anita  

06-30/884-74-10 
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Kutas Hírmondó 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. november 16. napján tartotta soron következő ülését. Az 

ülésen Pirtyák Zsolt polgármester beszámolt az Önkormányzat 

gazdálkodásának III. negyedéves adatairól, a költségvetés hely-

zetéről. A Képviselő-testület tervet fogadott el a 2016. évi belső 

ellenőrzésekre.  

Az ülésre beszámoló készült az adóztatásról, a 2015. évben 

teljesült adóbevételekről:  

1 Gépjármű adó:  

Adózók száma: 666 fő; adótárgyak száma: 977 db jármű; 

beszedett adó: 13 359e Ft. A beszedett gépjármű adó 40 %-a 

marad az Önkormányzatnál, 60 % az állam bevételét képezi. 

2. Kommunális adó:  

Adózók száma: 802 fő; adótárgyak száma: 836 db;  

beszedett adó: 9 926e Ft. 

3. Idegenforgalmi adó: 

Adózók száma: 7 ; beszedett adó: 464e Ft. 

Minden beszedett idegenforgalmi adóforint után 1,5 Ft norma-

tív támogatást nyújt a központi költségvetés. 

4. Helyi Iparűzési adó: 

Adózók száma: 410 vállalkozás; beszedett adó:  43 110e Ft. 

5. Talajterhelési díj: 

Adózók száma: 54 fő; kivetett adó: 2102e Ft 

Talajterhelési díjat azoknak a háztartásoknak kell fizetni, akik 

nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára. 
 

A Képviselő-testület a 2016. évre új helyi adórendeletet alkotott, 

a jogszabályi változások érvényesülése érdekében, az adóztatás 

területén változásokat nem vezetett be.  
 

A 2016 évi adómértékek:  

- Magánszemély kommunális adója 14 000,- Ft/ingatlan/év;  

- Helyi iparűzési adó állandóan végzett tevékenység esetén az 

 adóalap 2 % évente; az ideiglenes tevékenység esetén 

 napi 1000,- Ft; 

- Idegenforgalmi adó 300,- Ft vendégéjszakánként. 
 

Az adórendelet új adót, a meglévőkkel kapcsolatos kedvez-

ményeket, mentességeket nem vezetett be.  

Képviselő-testület kinyilvánította azon véleményét, hogy nem 

kíván élni a - Kormány által lehetővé tett – új települési adó 

kivetésével. A jelenlegi adószintet azonban fent kívánja tarta-

ni és a lakosság részére továbbra is biztosítani kívánja az 

olyan – nem kötelező alapfeladatú - szolgáltatásokat, mint a 

helyi labor, fizikoterápia, egészségfejlesztési iroda működteté-

se; közművelődés terén a teleház információs pont fenntartá-

sa, mezei őrszolgálat. A jövőben is támogatni kívánja a tele-

pülési civil szervezetek, köznevelési intézményeket.  
 

A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a 2016. évi BURSA 

HUNGARICA felsőoktatási és az ARANY JÁNOS középiskolai 

ösztöndíjra benyújtott pályázatokról. Bura Hungarica ösztön-

díjat 9 főnek ítélt meg, az ösztöndíjat a diákok 10 hónapon 

keresztül kapják, összege 2000 – 5000,- Ft közötti. Arany 

János középiskolai ösztöndíjban 2 fő részesült, akik az iskola-

kezdéséhez kap támogatást; további 2 főt elvi támogatásban 

részesített a Képviselő-testület.  
Mosbergerné dr. Miklós Judit 

jegyző 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  
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Kedves olvasók!  
A Lajoskomáromi Egész-
ségfejlesztési Iroda (EFI) 
különböző témákban, 

egészségünk megőrzésével kapcsolatban (étkezés, testmoz-
gás, életvitel, stb.) rendszeresen hasznos cikkeket fog közölni, 
ezzel bíztatva a lakosságot az egészségtudatos magatartás 
kialakítása felé. 
 

A szűrőnapok létrehozásának legfőbb célja a megelőzés és a 

betegségek korai felismerése. Modern korunkban egyre gyak-

rabban fordulnak elő az úgynevezett civilizációs betegségek. 

Ezek az egészségben bekövetkező változások legtöbbször 

tünetmentesen, lassan, az egyén számára szinte észrevétlenül 

alakulnak ki, és komoly egészségkárosodáshoz vezethetnek. 

Ha a lappangó betegségeket időben felismerik és kezelik, 

akkor az esetek többségében a betegségek eredményesen 

gyógyíthatók, számos szövődmény és súlyos következmény 

elkerülhető. A tünetmentes eltérések felismerése jelentős 

kihívás az egészségügy számára. Sok ember nem fordul idő-

ben orvoshoz, egyrészt azért, mert a kezdeti szakaszban nem 

érzékeli a betegség tüneteit, másrészt a mindennapi rohanás-

ban nincs ideje arra, hogy szűrővizsgálatokon vegyen részt 

háziorvosánál, vagy szakorvosnál. A hétvégi, munkaszüneti 

napokon rendezett szűrőnapok jó alkalmat teremtenek arra, 

hogy az esetleges betegségeket idejében felismerjék. A szak-

emberek ezután terápiás beavatkozásokat javasolhatnak, vala-

mint életmódra, és étkezési szokásokra vonatkozó hasznos 

tanácsokkal láthatják el a pácienseket. Ennek köszönhetően 

nagyobb az esély a gyógyulásra. 

2015. november 21-én az Egészségfejlesztési Iroda szervezésé-

ben második alkalommal került sor Szűrőnap lebonyolításá-

ra. Számos egészségmegőrző és betegségmegelőző vizsgálat-

tal, szűréssel várták a lajoskomáromiakat. 

Ezúttal nyolc különböző szűrővizsgálaton vehettek részt a 

lakosok, valamint gyógyszertári előadás színesítette a progra-

mot. Allergia-, bőrgyógyászati-, fogászati-, memória-, hallás-, 

kardiológiai-, urológiai-szűrés és labor vizsgálatok álltak a 

résztvevők rendelkezésére. 

Előzetes várakozásoknak megfelelően jó részvételi arány 

mondaható el a rendezvényről, ugyanis 70 fő vett részt a 

Szűrőnapon idősek és fiatalok egyaránt. A lakosok elégedet-

ten távoztak, miután mindenki a számára hasznosnak vélt 

szűrővizsgálatokon megjelent. Reméljük, hogy a későbbiek-

ben is lesz alkalom hasonló programok megszervezésére, 

hiszen a résztvevők visszajelzései alapján van igény ezekre a 

szűrővizsgálatokra. Találkozunk jövőre! 
EFI iroda 

Szűrőnap az egészségházbanSzűrőnap az egészségházban  

A megelőzésben fontosak a kislabor vizsgálatok 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Nyugdíjas találkozóNyugdíjas találkozó  
2015. november 21-én a Naplemente Nyugdíjasklub immár 

hagyományos módon megrendezte őszi találkozóját, melyre 

szeretettel hívta a Polgárdi Nyugdíjas Klub és a Sárhatvani 

Nyugdíjas Klub tagjait. A Művelődési Ház nagytermében 

közel 70 szépkorú gyűlt össze.  

A klubvezetők köszöntése után változatos produkciókkal 

szórakoztatták egymást az idősek. A Lajoskomáromi klub 

részéről Csiszi Istvánné szavalt verset, majd egy fiatalos, 

pomponos előadást láthattunk tőlük. A polgárdi klub tagjai; 

Majoros Árpádné József Attila Kései sirató című versét, Lel-

kes Józsefné pedig saját költeményét szavalta.  

A Sárhatvani klubtagok úttörőnek öltözve repítettek vissza a 

múltba. Régi mozgalmi dalokkal és versekkel idézték fel az 

elmúlt időket. Ezután Hegyi Istvánné Bényei József versét 

adta elő. Végül a sárhatvaniak és a lajoskomáromiak közös 

cigánytánccal alapozták meg az est jó hangulatát. 

A finom vacsora és desszert után tombolahúzás következett, 

végül korukat meghazudtolva estébe nyúlóan mulattak. 

Polgárdi Nyugdíjasklub tagjai élvezettel nézik a produkciókat 
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Kutas Hírmondó 

A Kutas Tv 2015. november 27-i  

adásában Molnár Szabolcs,  

Katus Attilával beszélget. 
 

Katus Attila azt mondja a legtöbb ember érzi, hogy mit kell 

tennie az egészségéért, csak megerősítésre vágyik. 

“Mindenki tudja, hogy az alvásnak nagy szerepe van – hogy 

megfelelő mennyiséget aludjunk, ez egy alap. Aki nem pihen, 

az nem is terhelhető – egy fáradt ember másképp gondolko-

zik, másképp éli a napjait. A táplálkozás: ahhoz, hogy a sejtje-

inket másodpercenként ellássuk energiával, nem lehet olyat 

csinálni, hogy 8-10 órán keresztül nem eszünk. Folyamatosan 

kell bevinni, és akkor nincs olyan evés kényszer, hogy egyszer-

re nagyon sokat akarunk enni – tehát fontos a rendszeresség. 

A változatosság a táplálkozásban nagyon fontos – zöldség, 

gyümölcs irányába menjünk -, és nagyon sok folyadékot vi-

gyünk be, mert a szomjas ember elkezd enni. Tudjuk jól,  

hogy télen nem jutunk annyi vitaminhoz: pótolni kell! A test-

mozgás: mindenkinek meg van az a mozgásforma, ami számá-

ra előrelépést jelent – és ez olyan mint az étvágy, meg fog 

jönni. Próbáljuk rendezni az emberi kapcsolatainkat: a munká-

ban, a magánéletben, teremtsünk olyan körülményeket, ami-

ben jól érezzük magunkat. Menjünk napfényre, levegőre, ez 

természetes közege az embernek. Ha egy stressz helyzet te-

remtődik, ami számunkra nem kedvező, akkor próbáljunk egy 

picit kiemelkedni magunkból, és kívülről, messziről ránézni a 

helyzetre, hogy mennyire fontos az életünkben az a stressz, 

mennyire nagy probléma. Az esetek döntő többségében rájö-

vünk, hogy el tudjuk engedni. Próbáljunk picit bátrabban, 

aktívabban, kíváncsibban élni, a lehetőségekkel élni. Ha min-

den területen előrelépünk, akkor az egy jelentős előrelépés 

lesz. Apró lépé-

senként ezt 

szépen fel lehet 

fűzni – min-

denkinek saját 

magának kell 

ezt megtennie.” 

Katolikus Egyház Katolikus Egyház 
híreihírei  

  
Bemutatkozás: 

Nagy tisztelettel és szeretettel kö-

szöntöm a Önöket. A nevem Kovács 

Zoltán. Erdélyből származom, Gyer-

gyószentmiklósról. Egyházi gimnázi-

umba jártam. A gimnáziumi évek 

alatt elvégeztem a kántorképzőt. Gyulafehérváron érett-

ségiztem. Egy évet voltam katona. A katonai szolgálat 

letöltése után két évet voltam kántor a Dányi Egyház-

községben. 

Az elmúlt évezredben, 1999 – ben kezdtem el a szemi-

náriumi tanulmányokat. Egy évet Vácott, majd öt évet 

Egerbe tanultam. 

2005 – ben szenteltek pappá Vácott. Tavaly augusztus-

ban kerültem ide a Székesfehérvári Egyházmegyébe. Egy 

évet Enyingen voltam plébános helyettesként. A Püspök 

atya augusztus 1 – től nevezett ki a Váli Plébániára plé-

bánosnak, majd október 1 - től ide Lajoskomáromba. 

Fontosnak tartom, hogy a Lajoskomáromi Testvéreket 

megismerjem. Hogy egy közösséget tudjunk alkotni, 

egymást elfogadva (hibáival, gyengeségeivel). Mert a 

közösségnek megtartó ereje van. És ha egy kis közösség 

össze tud fogni, akkor nagy dolgokra is képes.  

Ehhez kérném a Testvérek együttműködését! 
 

Fogadó órák a Plébánián: Hétfő: 09.00 – 12.00 – ig;  

Ha itthon vagyok más időpontban is bárkit fogadok, 

csak telefonáljon be a plébániára (0625-240-230), hogy 

fölöslegesen ne jöjjön be. A csütörtök szabadnap. 
 

Keresztelés, esketés és temetés ügyében  

bejelentkezés szükséges a Plébánián:  
 

8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2. 

Kovács Zoltán plébános 

Tel.: 0630-396-4368 

kozokpaszto@freemail.hu 

S ZENTMISÉK  KEZDETÉNEK  IDŐPONTJAI  L AJOSKOMÁROMBAN  AZ  ÜNNEPEK  ALATT :  
 

December 24. csütörtök  24:00  Éjféli mise 

December 25. péntek  11:00  Urunk születése - ünnepi szentmise 

December 26. szombat  11:00  Szent István első vértanú - ünnepi szentmise 

December 27. vasárnap  11:00  Szent család vasárnapja - ünnepi szentmise 

December 31. csütörtök  16:30  Év végi hálaadás 

2016. január 1. péntek  11:00  Szűz Mária Isten anyja - ünnepi szentmise 
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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  

Könyvajánló: Könyvajánló: D. Tóth Kriszta: Jöttem, hadd lássalakD. Tóth Kriszta: Jöttem, hadd lássalak 
Mindenkinek van egy „Hufnágel Pisti-

je”. De vajon akkor járunk a legjob-

ban, ha teljesülnek az álmaink? 

Borbálát a haláláig fogva tartja egy 

másik élet ígérete. A saját világából 

elvágyódik, de nem is sejti, hogy ha 

annak idején másképp dönt, semmi 

sem úgy alakult volna, ahogy azt 

életének utolsó percéig elképzeli… 

Bora – mert a Borbálát rendszeresen 

kikérte magának –, ez a bonyolult, ellentmondásos de ellenáll-

hatatlan nő halálos ágyán, 45 évesen kénytelen szembenézni 

választásaival, vágyaival, kudarcaival, a megszerzett és elmu-

lasztott lehetőségekkel. Miközben a betegség emészti testét, az 

elméje ép. Visszaemlékszik két nagy szerelmére: hetvenes évek 

Budapestjére tévedt angol grófra, és Mikire, a magyar főisko-

lásra, akinek kedvéért végül feladta a nagyvilági élet lehetősé-

gét. 25 évvel, egy házassággal, két gyerekkel és egy keserves 

válással később nagybetegen Bora még mindig azon lamen-

tál, hogy vajon mi lett volna, ha… ha mégis színésznő lesz és 

nem tanárnő, ha a fővárosból nem költözik vidékre, ha a 

másik férfihoz megy hozzá. Ha a másik életet választja. De 

vajon létezik „másik élet”? 

Életének utolsó napjaiban aztán Bora nagy döntést hoz. Arra 

kéri a lányát, hogy szervezzen meg neki egy utazást… mert 

bármi is történt a múltban, annak a férfinak a karjában akar 

meghalni, akit mindig is szeretett. 
 

"Egy színes egyéniség szürke élete. Az ember lánya meg 

könnyekkel a szemében olvassa, és olvassa még a legutolsó 

oldalt is, hogy melyik nyomdában készült a könyv és ki a 

felelős vezető. Nem, nem egy szentimentális maszlag, hatás-

vadász fordulatokkal, csak az élet, érzékenyen megírva."  
 

A kötet a könyvtárból kölcsönözhető! 

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

 
 
 

  A Karácsony  
  a szeretet ünnepe! 

Ez alkalomból kínálunk: 
 Adventi koszorúkat  

 Karácsonyi asztaldíszeket  
akár ajándéknak is 

 Hangulatos karácsonyi apróságok 
 Különleges cserepes virágok 
 Karácsonyi temetői díszek 

 Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok  
készítése és kiszállítása 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Lajoskomárom Batthyány u. 6.  
Hétfő-péntek: 8:30 - 11:00; 13:30 - 17:00 

Szombat: 8:00 - 11:00 
Telefon: 06 30/709 38 10 

Enyingi Járási Hivatal  
Kormányablak Osztálya 

8130 Enying Szabadság tér 16/A 
Nyitva tartás 
Hétfő: 7.00 - 17.00 
Kedd: 8.00 - 12.00 
Szerda: 8.00 - 16.00 
Csütörtök: 8.00 - 18.00 
Péntek: 8.00 - 12.00 
 
Telefonos elérhetőségei (ügyféltípusokkal): 
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványa 
06 (22) 795-349, 
Lakcímigazolvány ügyek, lakcímváltozási 
ügyek, NEK adatlap felvételezése, személyi 
igazolvány ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu 
regisztráció, vezetői engedély ügyek: 
06 (22) 795-346,  
Egyéb ügyek: 06 (22) 795-347, 

ELSŐ OSZTÁLYÚ MINŐSÉGI  

FŰSZERPAPRIKAFŰSZERPAPRIKA  

kapható az önkormányzatnál 

3000 Ft/kg 

Koszorúrendelés esetén hívja  
az alábbi telefonszámokat: 

06 30/624 64 79 

06 30/358 74 32 

DIÓBÉLDIÓBÉL  

kapható az könyvtárban 

2000 Ft/kg 



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, Tel.: 06 (22)372 226; 06 (22)572 113 
Fizikoterápia: Hétfő, kedd, csüt., péntek: 14-16 Szerda: 08-10, 
Laboratórium: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 - 12 
Fogászat: 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 

Bank automaták: 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! 

Olcsó Fűtési Rendszerek!!Olcsó Fűtési Rendszerek!!!!  
Infrafilm 3390 Br. HUF / m2 

Infrapanelok már 38.900 Br. HUF - tól 

Ugyanitt! 

 Napelem rendszerek 

 Napkollektor rendszerek 

Részletes információért kérem  

hívja kollégánkat:  
 

Molnár László Molnár László   

+36 20 / 282+36 20 / 282--51595159  
 

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

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

MINDEN AMI KÁRPITMINDEN AMI KÁRPIT   
 

MOHAI VILMOSMOHAI VILMOS  
kárpitos 

 

Járművek, bútorok,  
mezőgazdasági gépek, 

egyedi, speciális kárpitok készítése 
 

Telefon:   06 30 /305 92 17 
vagy     06 30/691 61 17  

Lajoskomárom Köztársaság u.7. 
www.facebook.com/minden ami kárpit 


