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Ízelítő a
tartalomból:

„Földi létünk talán egyik legfontosabb célja, hogy ünnepet
szervezhessünk magunknak, és egymásnak. Életünk apróbb
győzelmeit közösen, együtt meg kell ünnepelnünk. Az ünnepek
erősítik hitünket, összetartozásunkat, közösségünket.
Gyújtsunk fényt, mondjunk igent az életre, a szeretetre!
Rendezzünk örömteli, tiszta nemzeti ünnepeket!”
(Böjte Csaba)

A közelgő Ünnepek alkalmából örömteli készülődést,
BÉKÉS, SZERETETTELJES KARÁCSONYT és egy
SIKERES, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván a falu minden lakójának
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Képviselőtestülete és a Szerkesztőség
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Mindenki ünnepe
Karácsony melegétől még ott is felenged a fagy, ahol a zord tél megdermesztette az emberek
lelkét. Sejtelmes titok lappang a levegőben. Nem beszélnek róla, de mindenki vár. Mindenki
érzi Valakinek az érkezését.
Akik nem hisznek Istenben, kitalálnak maguknak egy mesét, egy különös emberről szóló történetet, hogy oltsák szívük szomjúságát, melynek szüksége van a vidámságra, az örömre.
Ilyenkor mindenki igyekszik megjavulni. Ezt fejezi ki a sok ajándék is, mellyel az emberek
meglepik egymást. Szép szokás.
Milyen lenne az év Karácsony nélkül? Úgy érezzük, hogy valami hiányzik a mai társadalomból… még Karácsonykor is. Az ünnepi külsőségek, csillogó díszek, a csengő dallamok mögött,
mintha eltűnne a Karácsony igazi mélysége. De hát kit ünneplünk? Gyermekeinket, Önmagunkat? Vagy mást? Ki más lenne a központja, egyetlen főszereplője az év nagy ünnepének,
ha nem Jézus Krisztus? Igenis Ő. Azt akarjuk, hogy az emberek felfedezzék a külsőségek mögött rejtőző Jézust és leboruljanak előtte. Hogy nevének csengése hangosabb legyen minden más zenénél. Ragyogása pedig
elhomályosítson minden mesterséges fényt. A Karácsony arról a szeretetről beszél, mellyel Isten szeret bennünket. A Karácsony ezt kiáltja nekünk: ISTEN SZERET BENNÜNKET! ISTEN A SZERETET! Nem vagyunk hiteles keresztények, ha nem
fogjuk fel a Karácsony eredeti értelmét. Ha nem látjuk meg a sallangok mögött azt az igazságot, amit ez a lenyűgöző titok
rejt. Visszhangozzuk hát a csodát, amit az angyalok ujjongva adtak hírül a pásztoroknak. Ne mulasszunk el egyetlen alkalmat sem, hogy hirdessük testvéreinknek, szomszédainknak, az egész világnak: a Szeretet eljött a földre és magához ölelt
mindnyájunkat, hogy Karácsonykor senki se érezze magát elhagyatottnak, magányosnak, árvának, kitaszítottnak. Jézus nem
csak a kiválasztottakhoz, nem csak X – hez, Y – hoz jött el, hanem mindenkihez. Isten az egész emberiségért, tehát
mindannyiunkért megtestesült.
A KARÁCSONY TEHÁT MINDENKI ÜNNEPE: örömöt, szabadulást és békességet hozott a föld minden emberének.
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS
BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
Kovács Zoltán plébános

Kutas Hírmondó

DÖK-nap a Gesztenyefasori Iskolában
December 12-én, szombaton a Gesztenyefasori Iskola Diákönkormányzata szórakoztató sor- és váltóversenyt szervezett a
lajosi diákoknak és nevelőiknek.
A napot Hartmann Gabriella DÖK vezető pedagógus nyitotta
meg köszöntve a diákságot. Ezután átadta a szót Balogh Adriennek (DÖK elnök) és Bencze Lizának (DÖK titkár), akik
kihirdették a DÖK által szervezett, egész novemberben tartó,
vers- és novellaíró verseny eredményét, mely a következőképpen alakult:
1. helyezett
Horváth Antal (6.o.)
2. helyezett
Dancs Ágnes (4.o.) és Sigmond Virág (6.o.)
3. helyezett
Horváth Simon (5.o.)
A helyezettek tapsvihar közepette jutalmat vehettek át. Ezután a DÖK-ösök felsorakoztatták a 10 fős versenyző osztályokat, ill. nevelőiket és megkezdődött a tanár – diák mérkőzés. A délelőtt folyamán a remek hangulathoz a nézőközönségtől jövő fantasztikus buzdítás is társult. Látványos és változatos sor- és váltóversenyek követték egymást, melyeket a
csapatok koncentráltan és óriási találékonysággal küzdöttek
le. Fő szerepet játszott az ügyesség, leleményesség és a csapatjáték. Volt dióhordás, labda két fej között, átfűzős váltóverseny, páros mocsárjárás, üvegadogatás térdről térdre és
még számos nem mindennapi versenyszám. Az utolsó játék,
döntő jelentőségű volt a végeredmény tekintetében. Minden
csapatnak egy láncot kellett alakítania kézfogással, az első
játékosok kaptak a kezükbe egy hullahoppot és úgy kellett
végigvezetni a karikát a csapaton, hogy ne szakadjon szét a

„lánc”. A versenyt figyelő és segítő tanító és tanár nénik igyekeztek szorgalmasan jegyezni az eredményeket, ill. pontszámokat, ami nem volt egyszerű feladat, ebben az érzelmektől
felfokozott forgatagban. Majd 10 óra előtt pár perccel kihirdetésre került az eredmény egy kis jutalom édesség kíséretében:
1. helyezett
Tanárok csapata
2. helyezett
6. évfolyam
3. helyezett
8. évfolyam
A diákönkormányzat tagjai mindent megtettek, hogy erre a
napra öröm legyen visszagondolni. Mindenki kellemesen elfáradt, egy szórakoztató és izgalmakkal teli délelőtt eltöltése
után.

A sorversenyeken ötletes feladatokkal találkoztak a versenyzők
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Nagy sikerrel zajlott az Adventi Vásár!
December 5-én délután szép számmal gyűltünk össze a gyógyszertár udvarán, ahol adventi vásárral várták a falu lakosságát. Advent a karácsonyi várakozás ideje. Az a négyhetes időszak, amely felvezeti az ünnepet, ráhangol, felkészít a karácsonyra. Az Önkormányzat és a Történelmi Kör a hetedik alkalommal szervezte meg a nagy sikerű vásárt, ahol évről évre
egyre több helyi kézműves terméket, finom italokat, ételeket és süteményeket vásárolhattak meg az érdeklődők.
A program elején Pirtyák Zsolt polgármester és Marikucza Péter a Történelmi Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket és
kiemelték, hogy a rendezvény bevételét a rászoruló gyermekek és családok támogatására fordítja a Családsegítő Szolgálat.
Marikucza Péter megköszönte támogatók és az adományozók felajánlását, és azoknak a segítségét is, akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A köszöntő után ökumenikus istentisztelet keretében a történelmi egyházak képviselői is megfogalmazták ünnepi gondolataikat. A programot színesítette a Gesztenyefasori Iskola, a Kerekerdő Evangélikus Óvoda,és az Evangélikus
Rézfúvós Zenekar hangulatos előadása.
A szervezők a legkisebbekre is gondoltak; a Kreatív
Színpad mesejátékának keretében érkezett meg a várva
várt Mikulás, aki minden kisgyermeket csomaggal ajándékozott meg. Az est leszálltával kigyúltak az ünnepi
fények, és a Kákics Együttes varázslatos népzenei előadását élvezhettük.
A jó hangulatú vásár ideje alatt mindenkinek lehetősége
adódott a tábortűz mellett meghitt, baráti beszélgetésekre. Az adventi vásárral évről évre igyekszünk felidézni a karácsonyi készülődés hangulatát, fényeit, illatait,
közösségformáló erejét.
A Családsegítő Szolgálat a rendezvény közel 300 ezer
forintos bevételével gazdálkodhat.
SzSZs
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A Mikulás több mint 100 csomagot osztott ki a gyerekeknek
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Anyakönyvi hírek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Adamik Jánosné
Barcza Margit Julianna
Czéh György
Csuthy Jenő
Dörögdi Istvánné
Dörögdi József
Dr. Tulcz Istvánné
Drescher György
Eckhardt Istvánné
Ernek András
Farkas Józsefné
Fekete Jánosné
Horváth Károlyné
Kalauz Istvánné
Krutzler Pálné
Omischl Sándor
Omischl Sándorné
Sáfrány Gézáné
Schmuck József
Sulák István Rudolf
Szabó Istvánné
Tóth Károlyné
Tulcz Éva
Vései Tibor Károly
Wanderer József
Wéber Jánosné
Winkler Ferencné
Zele Zoltán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nyugodjanak békében!

Erdélyi Márk Vándor
Hardi Zsófia
Bertók Dániel
Hegyi Zoé
Mandurics Gréta
Pogány Áron
Bernáth Tamás Benjamin
Kecskési Natasa
Pirmann Zétény
Juhász Bendegúz
Wanderer Bence
Kökönyei Kincső
Balogh Botond
Bácsi Laura
Bácsi Bence
Mágnusz Léna
Stróbl Bettina
Szűcs Bíborka Bella

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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Hazafelé
Jön a busz s felszállok a buszra.
Úgy ölel körül fémkarokkal,
Ahogy rávetül terrorista a túszra.
A paletta színfoltjai az ablakon játszanak
elmosódva. Zöldfehér, sárgapiros keveredik.
Jégen tácoló tündéreknek látszanak.
Farkas Flóra
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Kispadról jelentjük...
A tavalyi kiváló szereplés eredményeképpen labdarúgó csapatunk a 2015/16-os a
szereplést (12 év után) a megyei első
osztályban kezdhette meg.
Az egyesület vezetése a nyári holtszezonban gőzerővel dolgozott a csapat
megerősítésén, hisz egy osztállyal feljebb
már sokkal felkészültebb csapatok ellen kellett helytállnunk.
Sajnos a kiszemelt játékosok nem mindegyike tartotta be az
adott szavát, így nem volt teljes siker az átigazolásokban.
A felkészülést július 3.-án kezdtük meg, heti három edzéssel,
és hétvégi edzőmérkőzésekkel, melyek közül meg kell említeni a nagyon jó hangulatú tornát, ahol az erdélyi Madéfalva
csapata is részt vett, akikben igazi jó székely embereket,
sportolókat ismertünk meg, és én személy szerint remélem,
hogy a kapcsolat hosszú távú lesz.
A vezetés biztosította az anyagi fedezetet egy Bánkon eltöltött rövid edzőtáborra, ahol nagyon jó hangulatban telt el a
négy nap. Persze nem csak a szép környezetet, a tóstrandot
élvezte a csapat, hanem dolgoztunk is, hisz szombaton egy
mérkőzést játszottunk, vasárnap pedig egy hármas tornán
vettünk részt.
A felkészülési időszakban megfelelő létszámmal, és nagy odaadással dolgozott a csapat.
Két kupa mérkőzés után ( Sárszentágota 10:0, Kisláng 1:3)
kiestünk, és következett az első bajnoki mérkőzés a tavalyi
ezüstérmes Velence ellen.
Hetven percig ellenálltunk a sokkal jobb erőkből álló, rutinosabb csapatnak, de végül vereséget szenvedtünk. A következő
mérkőzésen; Tordason nyerési esélyünk is volt, de hiába támadtuk végig a második félidőt, elvéreztünk...
Ezután jött három győzelem (Polgárdi, Bicske,Mezőfalva),
amelyből a Mezőfalva elleni második félidő emelkedik ki a
mérkőzések sorából, és a hatodik helyre kerültünk.
Ezután sajnos következett négy vereség (Gárdony 3:6, Sárszentmiklós 2:4,Ercsi 2:3, Puskás Akadémia III 3:4), amelyek
közül különösen fájó az Ercsi elleni mérkőzés, ahol 2:1 vezetésünk után háromszor vezettük kapusra a labdát, de kihagytuk a helyzeteket, s az utolsó percekben két elkerülhető góllal kikaptunk. Ilyen fájó volt a Puskás Akadémia III elleni
hazai vereség, ahol az ellenfél a 19. percben 4:0-ra vezetett, s
4:3 után emberfölényből sem tudtunk gólt elérni.
Ezután következett számunkra az ősz legnagyobb sikere,
hiszen Martonvásárban tudtunk nyerni 5:1-re, ahol mindenki
kiválóan játszott, példaértékűen küzdött, és az Ercsiben kimaradt helyzeteket is belőttük.
A következő mérkőzéseken hullámzott a csapat eredménye,
de inkább lefelé (Iváncsa 1:3, Szár 2:3, Pusztavám 1:0, Mór
0:4. Sárosd 0:0). Az Iváncsa ellen egy viharos mérkőzésen
még jól játszott, hiszen a 94. percben kaptuk a harmadik
gólt, viszont a Szár elleni fiaskót nem lehet megmagyarázni!
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Összességében elmondható, hogy az élcsapatok ellen felvettük a kesztyűt, becsülettel küzdöttünk, helyenként jól is játszottunk, vereséget szenvedtünk, de emelt fővel jöhettünk le
a pályáról!
Volt viszont néhány olyan mérkőzés (Puskás, Szár, Pusztavám, Sárosd), ahol nem érződött a csapaton a mindenáron
való győzni akarás. Végül le lehet még egy következtetést
vonni: a felkészülésben, és az első öt mérkőzés közötti edzéseken 80% volt a részvételi arány, és szereztünk 9 pontot
második 5 mérkőzés 40-50% 3 pont
utolsó 5 mérkőzés 40-50 % 4 pont
Azt hiszem ezek az adatok magukért beszélnek!
Összegezve: 16 ponttal a 11. helyen zártuk az őszt, ez mindenképpen alapot adhat tavaszra, hogy célunkat a gondtalan
bent maradást elérjük.
Szólnunk kell feltétlenül az ifi és a serdülőcsapatról, akik
magasan felülmúlták az első csapat teljesítményét.
László István fiai kimondottan jól, és főleg eredményesen
kezdték a bajnoki szezont, egy osztállyal feljebb is! Például az
ötödik forduló után első helyen álltak, de az őszi hatodik
hely elérése is komoly fegyvertény, csak gratulálni lehet nekik. A szép eredmény mellett nagyon fontos dolog, hogy a
csapat egyben egy baráti társaság is, egy jó közösség. Néhány
játékos már az első csapat küszöbére lépett, de hogy átlépjék
többet kellene tenniük, nekik is.
A serdülőcsapat teljesítményéről csak felsőfokban lehet beszélni, s a két szakember Vései Martin és Szilágyi Szabolcs
munkáját a csapat teljesítménye minősíti!
Minden ellenfelét legyőzve az első helyen várják a tavaszt,
amihez tényleg csak a legnagyobb gratuláció illik.
Nekünk edzőknek, sportvezetőknek egy feladatunk van, hogy
azok a tehetséges fiatalok, akik oroszlánrészt vállaltak ezekben a szép sikerekben, nehogy elkallódjanak a futball számára, s a közeljövőben lássuk őket a felnőtt csapatban, vagy
éppen magasabb osztály csapataiban!
Ehhez a munkához, és a tavaszi felkészüléshez kívánok mindenkinek jó egészséget, megfelelő harci szellemet, áldott karácsonyt, és sok-sok 3 pontban gazdag új esztendőt!
Kecskés József - edző

Az ifi és a serdülőcsapat magasan felülmúlták a felnőtt csapat teljesítményét...
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A cukorbeteg diéta gyakorlati megvalósítása
Az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, a főzőklub keretein
belül Csisziné Reizinger Anikó a
Cukorbeteg klub vezetője a Naplemente Nyugdíjas klub vállalkozó kedvű tagjaival egy a cukorbetegek részére összeállított menüsort készített el az önkormányzat tankonyhájában.

Ebéd: 50g CH, Brokkoli krémleves, Töltött káposzta (rizzsel /
zabpehellyel/ kölessel), 4dkg kenyér
Uzsonna: 20g CH, süti: narancsos joghurtkocka
Vacsora: 30g CH, virslis zöldbabsaláta, 4 dkg kenyér
A fenti menüsorból karácsonykor is szemezgethetünk: a
brokkoli krémlevest gombakrémlevessel helyettesíthetjük, a
virslis zöldbabsalátát a maradék hideg sülthússal is elkészíthetjük, karácsonyi édességnek fogyaszthatjuk a narancsos
joghurtkockát.

Narancsos joghurtkocka elkészítése 4 főre:

Még egy kis só kell a gombócba….

A cukorbetegség kezelésének három alappillére van: a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás (diéta), illetve a
gyógyszeres és/vagy inzulinkezelés, kiegészítve a rendszeres
vércukor-önellenőrzéssel.
A cukorbetegek számára javasolt diéta az átlagos táplálkozási
szokásoknak többnyire szerény, az egészséges életvitel irányába történő módosítását jelenti. Kettős célja van: csökkenteni a vércukor ingadozását, ill. a testsúlyfelesleg növekedésének megállítása, és a normális testsúlyú cukorbetegek megóvása a nemkívánt súlygyarapodástól. A korszerű diabéteszes
étrend ma már gyakorlatilag megegyezik azzal, amit egészséges táplálkozásként tartunk számon, tehát ez az egyik legfőbb megelőzési eszközünk a cukorbetegség esetén is. Ne
holnaptól diétázzunk, hanem mától étkezzünk egészségesen!
Ami a cukorbeteg számára ’diéta’, az minden egészséges
ember számára a kiegyensúlyozott táplálkozás, ezért nem
kell külön főzni, étkezzen együtt a család.
- Étkezzünk naponta többször: a három főétkezést egészítsük
ki szerény tízóraival és uzsonnával. Nem csak az alapanyagok
számítanak, hanem az elkészítési mód is: bő zsiradékban
sütés helyett pároljunk kevés zsiradékkal és vízzel; használjunk alufóliát, sütőzacskót, amelyekben minimális zsiradékkal
lehet sütni; főzelékeket kevesebb főzőlével készítve kevesebb
liszt kell a sűrítéshez; vagy a sűrített főzeléket hígabbra készítsük és együnk késsel-villával; tejföl, tejszín helyett az alacsonyabb zsírtartalmú joghurtot, kefírt válasszuk; füstölt
szalonna helyett ízesítésre használható sovány füstölt hús.
Mintaétrend kb. 1200 Kcal, 150 g szénhidráttal
Reggeli: 30g CH, 6dkg kenyér (barna), kőrözött 5dkg, 5dkg
paprika, tea (édesítővel)
Tízórai: 20g CH, 3 db Korpovit keksz, 15dkg alma
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Hozzávalók: 4 dl joghurt, 1,5 dl tejszín, 3 db tisztított narancs (kb. 40 dkg), 4 ek zselatinpor, folyékony édesítőszer,
díszítéshez 10 dkg narancs, vanília aroma
Egy kisebb tepsit folpack fóliával kibélelünk. A díszítésre
szánt narancsot vékony karikákra szeljük, az edény aljára
leterítjük. A tejszínhabból kemény habot készítünk. A narancsok levét kifacsarjuk, és 1 dl vízzel összekeverjük, majd lassan melegítve feloldjuk benne a zselatint, a vaníliával és folyékony édesítővel ízlés szerint édesítjük. Ha kihűlt, hozzákeverjük a joghurthoz, végül beletesszük a felvert tejszínt. Ezt
a masszát a tepsibe öntjük a narancskarikákra. Hűtőben
megdermesztjük.
Felhasznált irodalom: Dr.Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona: Cukorbetegek
nagy diétáskönyve

EFI iroda

Kutas Hírmondó

Vranszki: a dobogó a cél ….

SZTÁRPORTRÉ

Vranszki Lajos, a Lajoskomárom ifi kapusa megkeresésünkre elárulta: sokra
hivatott az U19-es együttes, így tavaszszal megcélozzák a dobogót.
Milyen érzés, hogy az olvasók az ősz
legjobb megye egyes ifi kapusának választottak meg?

A Kutas Tv 2015. december 31-i adásában
Molnár Szabolcs, Vastag Tamással beszélget.
Vastag Tamás nem pihen. "Az én családom
sosem járt nyaralni, egész életemben egyszer
voltunk. Ez 4 éves koromban volt, fürdőztünk Borgátán. Arra
emlékszem, hogy Édesapám közben azon gondolkozott, hogy
a szomszéd adott-e eleget enni a nyulaknak. Sosem tudtunk
elmenni nyaralni, mert mindig volt annyi munka... A gyermekkorom nekem főképp úgy telt, hogy hétfőtől péntekig
iskola, pénteken este elmentem valahova a srácokkal, utána
szombat reggel Apám ébresztett, hogy fiam, aki éjjel legény,
az nappal is - és mentünk kapálni a telekre. Abban szocializálódtam, hogy az ember nem pihen, nem nyaral, és ebből
adódóan én sem nagyon vagyok nyaralós."
www.sztarportre.hu

Vranszki Lajos (Lajoskomárom, ifi, U19bajnokság): Nagyon megtisztelő, tényleg
nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan
voksolnak rám. Remek érzés, hiszen az ember szeret nyerni.

Csapatoddal, a Lajoskomárommal a 6. helyen zártatok. Sikerült a célkitűzéseket teljesíteni?
A szezon elején bőven rábólintottunk volna erre a helyezésre, viszont pár mérkőzés után látszott, hogy ez a gárda jóval
többre hivatott, mint a középmezőny. Mindezek tudatában
picit szomorúan zártuk az őszt.

Tíz mérkőzésen léptél kezdőként pályára. Saját teljesítményeddel mennyire vagy elégedett?
Erős csapat, így nehéz a kezdőbe kerülni, nagy harc folyik
minden egyes játékpercért. Magammal nem vagyok teljesen
elégedett, úgy érzem, sokkal többet tudok még kihozni magamból, ami látszott is az ősszel.

Melyik volt számodra az ősz legemlékezetesebb mérkőzése?

Adventi és Karácsonyi ünnepi
alkalmak az evangélikus
gyülekezetben
December 22-én
December 23-án
December 24-én
December 25-én
December 26-án
December 31-én
Január 1-én

16.30-tól Adventi istentisztelet a
gyülekezeti teremben
10 órától úrvacsorai istentisztelet
az Agape Otthonban
17 órától Szentestei istentisztelet
a hittanos csoportok jeleneteivel
10 órától Karácsony ünnepi,
úrvacsorai istentisztelet
10 órától Karácsony második
ünnepnapi istentisztelet
18 órától Óév esti istentisztelet
10 órától Újévi istentisztelet

Mindenképp a Felcsút elleni hazai találkozó, hatalmas mérkőzésen sikerült nyernünk. Az utolsó pillanatokban egy gyönyörű fejes gólt szereztünk, úgy, hogy az ellenfélnek rengeteg helyzete és kapufája volt, szóval a szerencsével sem álltunk hadi lábon azon az összecsapáson.

Télen gondolkozol a váltáson?
Nem, fel sem merült ez, a csapat most nagyon összeállt,
együtt nőttünk fel a srácokkal, gyerekkorunk óta együtt futballozunk. Mindez most már megérett arra, hogy a tavasszal
dobogós célokért küzdhessünk.

A téli holtszezonban milyen kapcsolatod marad a focival?
Néha előkerül azért a labda?
Persze, megyünk teremtornákra, illetve hétvégente is rúgjuk
a bőrt a tornateremben.

Kedvenc játékosod, klubcsapatod?
Kedvenc játékosom Neymar, aki eszméletlen ügyes játékos és
nagyon nagyra tartom. Klubszinten viszont már hét éve
Chelsea-drukker vagyok.

Van valamiféle különös kapus-babonád?
Igazából nincs különösebb. Bízok a társakban, tudom, hogy
mindenki megpróbálja maximumot nyújtani, emellett az
edzők is rendre remek taktikát találnak ki, így nincs miért
aggódnom hátul.
rangado.hu
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S ZENTMISÉK

KEZDETÉNEK IDŐPONTJAI

L A J O S K O M ÁR O M B A N
December 24. csütörtök
December 25. péntek
December 26. szombat
December 27. vasárnap
December 31. csütörtök
2016. január 1. péntek
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24:00
11:00
11:00
11:00
16:30
11:00

AZ ÜNNEPEK ALATT:

Éjféli mise
Urunk születése - ünnepi szentmise
Szent István első vértanú - ünnepi szentmise
Szent család vasárnapja - ünnepi szentmise
Év végi hálaadás
Szűz Mária Isten anyja - ünnepi szentmise

Fogadó órák a Plébánián:
Hétfő: 09.00 – 12.00 – ig;
Csütörtök: szabadnap
Bejelentkezés: (0625-240-230) számon
Keresztelés, esketés és temetés ügyében
bejelentkezés szükséges.
8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2.
Kovács Zoltán plébános

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 12. szám 2015.

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

kapható az önkormányzatnál

készítése és kiszállítása

3000 Ft/kg

ELSŐ OSZTÁLYÚ MINŐSÉGI

FŰSZERPAPRIKA

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

DIÓBÉL
kapható az könyvtárban

2000 Ft/kg

Könyvajánló: Jung Chang: Vadhattyúk
A Vadhattyúk – a huszadik századi
lidérces kínai történelem három aszszony sorsában elmesélve. Memoár
és családtörténet: háromnemzedéknyi
nagycsalád históriája.
A szerző nagyanyja életének elbeszélésével kezdi, aki egy kínai hadúr
ágyasa volt, majd egy bölcs és türelmes mandzsu orvoshoz ment feleségül, anyja történetével folytatja, aki a
hívő kommunisták generációjához tartozott, s végigjárta a
lelkesedés, a gyötrődés, majd a meggyötretés és a végső kiábrándulás stációit. Férjével, a hajlíthatatlan kommunistával ellentétben ő túléli azt a temérdek iszonyatot, amit a kínai szocializmus és a kulturális forradalom még a pártelit tagjai számára is tartogatott. Az író pedig fiatal leányként maga is megtapasztalja, mit jelent vörösgárdistaként felvonulni Pekingben,
mint „bírálati gyűlés”-en társainak céltáblája lenni, vagy

„mezítlábas doktor”-ként falura menni… Mao Ce-tungnak
sikerült a világ egyik legrégebbi kultúrájának emlékeit majdnem teljesen megsemmisíteni, a hatalmas országot egyetlen
összefüggő, sajátosan kínai lágerré alakítani.
A Vadhattyúk szenvedések láncolata és apró, ritka örömök,
kiszolgáltatottság és lélegzetelállító bátorság, megaláztatások
és lelkierő. Hihetetlen, de hiteles történetek, személyes élményből fakadók, vagy hallottak, hol érzelmesek, hol szikárak.
„Nyugodt és mértéktartó kínai történelem, de sikerkönyvként
olvastatja magát. Egyszerűen letehetetlen.” – írja a könyvről
egyik amerikai kritikusa. A Vadhattyúk valóban világsiker:
eddig huszonöt nyelvre fordították le, Angliában elnyerte Az
Év Könyve díjat, és csak a papírfedeles kiadásból egymillió
példány fogyott.
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

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
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Közérdekű információk
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

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!

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

Gesztenyefasori Általános Iskola: Telefon: (25) 241-824
E-mail: lkomisk@gesztenye.sulinet.hu

Kerekerdő Evangélikus Óvoda: Telefon:

(25) 240-377

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

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

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete
Hétfő-Szerda 8-12 óra, E-mail: mosberger.matyas@nak.hu

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje:

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
+36 20 / 282-5159

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

AGAPE Evangélikus Szeretetotthon
Cím: Lajoskomárom, Jókai Mór u. 8,

Tel.:(25) 240 304

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16, Szerda: 8-18, Péntek: 8 - 14,

MINDEN AMI KÁRPIT
MOHAI 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

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.

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

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

