Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 1. szám 2016. január
önkéntes tűzoltó
Hivatalosan is önálló beavatkozó... Beavatkozó
egyesületként látja el a feladatait 2016. január 1-től a Lajoskomáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az erről szóló oklevelet
Bérczi László országos tűzoltósági főfelügyelő
december 31-én ünnepélyes keretek között adta
át Béczi Zoltán parancsnoknak Lajoskomáromban. A szervezet Fejér megyében másodikként
szerezte meg a jogosultságot, hogy kisebb kiterjedésű tüzeket, káreseteket egyedül, a hivatásos
egységek segítsége nélkül felszámoljon. A jövőben a gyors reagálás már kötelesség is, hiszen
az elmúlt időszak összefogásának, a szükséges
képesítések elsajátításának és egy eredményes
rendszerbeállító gyakorlatnak köszönhetően
négyezer-ötszáz ember védelmét vállalva adnak készenlétet. A szervezet január elsejétől huszonnyolc taggal évi háromezer óra készenlétet vállal. Lajoskomárom esetében ennek azért is
van kimagasló jelentősége, mert a nagyközségtől és a környező településektől az első hivatásos
tűzoltó-parancsnokság több mint húsz kilométerre található, ezért ez a terület a távolságból
adódó hosszabb vonulási idő miatt eleddig fehér foltnak számított. Ezzel a lépéssel a katasztrófavédelmi őrs kialakításának lehetőségét Lajoskomárom ÖTE elhárította.
Szerkesztőség
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Lajoskomárom
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

KÖZMEGHALLGATÁST TART !
Pirtyák Zsolt polgármester beszámol az elmúlt év
fontosabb eseményeiről, valamint tájékoztatást
ad a települést érintő aktuális helyzetről.
Ezt követően a képviselőtestület tagjai
várják a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.
Időpontok:
Február 16. kedd 16:30 Sáripuszta Lovarda
Február 16. kedd 18:00 Középbogárd Faluház
Február 17. szerda 18:00 Lajoskomárom - Községház
Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Képviselőtestület

BUSÓJÁRÁS - 2016
Az utazás időpontja: 2016. 02. 07
Az utazás díja: 3500/ fő
Indulás: 7:15 Enying, Művelődési ház
7:45 Lajoskomárom, Központi buszmegálló
8:00 Dég, Központi buszmegálló
8:15 Mezőszilas, Központi buszmegálló
Jelentkezni lehet: 06 30/617-26 68
LILITTA Bt

Kutas Hírmondó

Polgármesteri évértékelő
Kedves Olvasó!
Engedjék meg, hogy a következő oldalon összefoglaljam
az elmúlt év legfontosabb eseményeit.
A közszolgálati rendszer több éve tartó átalakításának
köszönhetően az önkormányzati szintű feladatok papíron
jelentősen mértékben csökkentek. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a járáshoz átkerült feladatok döntő részével az
elmúlt 25 évben sem kellett foglalkoznunk. Másik oldalon
viszont a közmunkaprogram térnyerésével, jelentős mennyiségű plusz adminisztrációs feladatot kell ellátnia munkatársainknak. Összességében a hivatal dolgozói feladataikat jó színvonalon, ügyfélbarát módon, a köz megelégedésére látták el.
A szociális területen is jelentős változások születtek a
múlt évben. Az állam megszüntette a lakásfenntartási támogatási rendszert március 01-vel. A lakosság nagy részének
rossz anyagi helyzetére való tekintettel, önkormányzatunk
saját forrásaiból megközelítőleg 2 millió forintot biztosított
„települési lakásfenntartási támogatás” jogcímen a keletkezett
hiány pótlására.

A szűrőnapon nagyon népszerű volt az allergia vizsgálat

A nehezebb anyagi körülmények között élők egészségének javítása érdekében az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az egészségügyi ellátás területén. Az
ingatlanok felújítása a gyógyszertári udvar térkövezésével
befejeződött, és ezt követően kiemelt figyelmet fordítottunk
az egészséges életmód népszerűsítésére. 2015. évben a fenti
célok mentén folytatta működését az egészségfejlesztési iroda, mely házi orvosunk szakmai felügyelete mellett számos
területen nyújt lehetőséget a falu lakosságának az egészséges
életmód elsajátításához. Különböző szűrések, folyamatos
szervezett sportolási lehetőség, és életmód vezetési előadások
is az EFI szervezésében valósultak meg az elmúlt esztendőben. Az alapellátásban dolgozók –háziorvos, fogorvos, gyógyszerész- feladataikat lelkiismeretesen, magas színvonalon
látják el. Önkormányzati támogatással a labor és a fizikoterápia működése a tavalyi esztendőben is zavartalan volt.
Falunk életének jelentős színfoltját biztosítják az aktív
civil szervezetek. Működésüket az élhető település fejlesztése
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érdekében sokféleképen támogattuk. Több egyesület pályázatát előfinanszíroztuk (LIKE, Szabadidő egyesület, Tűzoltó
egyesület, Történelmi kör egyesület, Polgárőr egyesület, Hor-

A tanösvény a környék és a település kedvelt kirándulóhelyévé vált

gász egyesület). Egyik ilyen projektünk a Béka–tó tanösvény
megépítése volt, amelyet a Szabadidő Egyesület segítségével
valósítottuk meg. Az egyesülethez köthető még az 50 éves
jubileumi tábor megszervezése, mellyel emléket próbáltunk
állítani egy országos viszonylatban is egyedülálló eseménynek, a nyári tábornak. Ezen felül megemlíteném, hogy egyesületeink aktívan hozzájárultak rendezvényeink - pl. Pincefesztivál, Adventi vásár stb. - színvonalának az emeléséhez is.
A Kutas Kulturális Egyesület a falu tévé és a Kutas Hírmondó szerkesztésében járul hozzá a színvonalas lakossági tájékoztatáshoz.
Fontosnak tartanám kiemelni településünk és a környék
egyik legmegbecsültebb civil szervezetét, az Önkéntes tűzoltó egyesületet. Életükben jelentős változás állt be 2016. január 1–el a „Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületi” cím megszerzésével. Ez egy nagyon komoly előrelépés a katasztrófa
védelem területén, ahol kötelezően vállalják az évi több ezer
óra ügyelet ellátását, a lakosság biztonságának a védelme
érdekében. Köszönet érte!

A focisták minden korosztálya eredményes évet zárt

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 1. szám 2016.
Sportegyesületünk az elmúlt évben is igen aktív volt. Felnőttek hosszú évek után ismét feljutott a megyei I. osztályba,
amely a település méretéhez képest dicséretre méltó teljesítmény. Utánpótláskorú csapataink nevelése kiemelt feladat
volt a tavalyi esztendőben is. A Társasági Adó felajánlásból
több mint 20 millió Ft-ot sikerült összegyűjtenünk a helyi
vállalkozásoktól - Győzelem Kft, Győzelem 2004 Kft., Simix
Kft., Kutasmenti-5határ Kft., Településfejlesztő Kft - amelyből
egy közepes méretű buszt vásároltunk. Ezen felül az utánpótlás nevelésre is jelentős forrást tudtunk fordítani. A busz
vásárláshoz az önkormányzat biztosította a szükséges önerőt,
ennek fejében együttműködési megállapodást kötöttünk a
felhasználás módjáról. Ennek értelmében civil szervezeteink
kedvezményes feltételekkel vehetik majd igénybe a busz
nyújtotta szolgáltatásokat.
A településrészeken élők életminőségének a javítása érdekében az önkormányzat megpályázott és megnyert egy Mercedes Vito kisbuszt. Ennek köszönhetően az önként vállalt
szállítási feladatokat a jövőben is biztosítani tudjuk.

Az új Vito kisbusz is falunk lakosságát szolgálja

Falunk közbiztonságát jó szintűre értékelem. Ehhez kellett az önkéntes feladat ellátás a polgárőreinktől, valamint
körzeti megbízottunk aktív jelenléte. Külterületeinken nyugalom van köszönhetően mezőőreinknek. Sajnálatos módon a
besurranó tolvajlás még mindig előfordul, de azon vagyunk,
hogy ezeket az eseteket minimalizáljuk. Ennek érdekében
folyamatosan egyeztetnek, és közös járőrözéseket tartanak az
érdekeltek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is jelentős volt a közfoglalkoztatás településünkön. 80 főt tudtunk teljes munkaidőben foglakoztatni éves viszonylatban, és 31 főt tudtunk
bevonni különféle egyéb rövidebb idejű közmunka programokba. Számos projektet végeztünk önállóan, mint például:
erdő telepítés, mezőgazdasági termelés, csapadékvíz-elvezető
árok építés. E mellett számos területen végeztünk kiegészítő
munkálatokat, mint például Béka-tó tanösvénynél, gyógyszertár parkoló építésnél stb. A teljes közfoglalkoztatásra 104
millió forintba került, amelyből cca. 86 millió Ft volt a bérköltség, és 18 millió Ft a dologi kiadások.
EU-s pályázataink közül a leglátványosabb az iskola, tornaterem,
óvoda
épületenergetikai
felújítása
volt
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149 000 000 Ft értékben. Ezzel egy 100 %-ban támogatott,
régóta várt projekt vált valóra. A tornaterem és az egészségház tető szerkezetére összesen 50 kw napelem került elhe-

A iskola komfortfokozata lényegesen javult

lyezésre, mely környezet barát módon megújuló energiával
biztosítja épületeink energia ellátást. A két projekt összköltségvetése 190 millió Ft volt, melyből 11 millió Ft önrészt kellett vállalnunk. Ehhez jött a tornaterem tető héjazat felújítása, amelyet önerőből valósítottunk meg. Erre a munkára a
napelemek rögzítése érdekében volt szükség.
Ezen költségek és munkálatok megvalósulása érdekében
több tervezett apróbb beruházást is el kellett halasztanunk.
A 2016. év feladatai közé került át: a temetőkert, ravatalozó
felújítása, Szolgáltatóház külső festése, Faluház belső festés
(Középbogárd), parkoló térkövezés (tűzoltószertár, orvosi
rendelőnél), Sáripuszta irányába buszmegálló cseréje. Ezen
felül tervezzük 2016-ra a középbogárdi orvosi rendelő és
óvoda külső felújítását, nyílászáró cseréit, valamint elkezdjük
a járda felújítási munkálatokat is.
Még egy fontos járási szintű előrelépésről szeretnék említést tenni, ez pedig a „Szabad Vállalkozási Zóna” cím decemberben történt megszerzése. Ennek jelentősége a beruházások, munkahely teremtés szempontjából kiemelten fontos,
mivel ezekben a zónákban jelentős többlet támogatást kaphatnak a pályázók és munkahely teremtők.
Mindezek tudatában várjuk a 2014-2020 EU-s pályázatok
kiírást, hogy minél több eredményes projektet tudjunk megvalósítani. Hosszabb távú terveink között szerepel intézményeink biomasszával történő, központi fűtése, települési közösségi ház építése, közvilágítási korszerűsítése, valamint
helyi piac kialakítása.
Végül szeretnék köszönetet mondani lakosainknak, vállalkozóinknak az önzetlen segítségért, a közmunkások értékteremtő munkájáért, Enyingi Agrár Zrt-nek Sáripuszta rendben
tartásáért, munkatársaimnak megfeszített munkájukért, képviselő testület egyöntetű támogatásáért és mindnyájuknak a
türelmükért, támogatásukért!
PIRTYÁK ZSOLT
polgármester

Zengett a tornaterem...
Az ünnepi lakomák után a szervezetnek felfrissülésre van
szüksége. Ebben segít minden évben a december utolsó napjaiban megrendezett Kiss Ferenc Röplabda Emléktorna és a
Sajt Kupa futballtorna.

A játékosok kalória égetés közben….

A röplabda tornára idén 7 helyi csapat nevezet. A mérkőzések szorosak voltak. Sok esetben az eredményt a harmadik
játék félidő döntöttek el. A tornát Gege csapata nyerte meg,
második a Patkó Söröző csapata a harmadik pedig a Hifi
csapata lett. Az eredményhirdetést követően a szervezők
idén is vendégül látták a közel 50 résztvevőt.
A Sajt kupára idén 10 csapat jelentkezett. Részt vett Enying,
Előszállás, Kisbér, Ercsi, Dég egy-egy csapattal. Sportszerű és
színvonalas játékot láthatott aki nézőként végig nézte a tornát. Idén vidékre került a vándor kupa; a Kisbériek emelhet-

Itt a labda… Hol a labda?

ték fel, ezüstérmes a Kritikán aluliak (Lajoskomárom) bronzérmes pedig a tavalyi győztes Laj- Tej (Lajoskomárom) csapata lett. Mindkét sportesemény 2016-os megrendezéséről is
biztosították a rendezők a résztvevőket.
Szerkesztőség
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Kutas Hírmondó
Mint az elmúlt években, idén is megrendezésre került a falukarácsonyi ünnepség. Az iskola folyosóin
több asztalt felállítottak számtalan süteménnyel, édességgel
megrakva. Ezt a sok mindent az iskola szülői munkaközösségének tagjai hozták. A folyosó másik végén forralt borból kaphattak kedvükre a felnőttek. A gyerekek meleg teát ihattak.
Felhősi Tünde megbízott intézményvezető karácsonyi köszöntőjével kezdődött az ünnepség. Az est első felében az Gesztenyefasori Iskola alsó tagozatos diákjai, és a zeneiskolások adták elő ünnepváró produkciójukat. Falunk egyházi képviselői,
ünnepi gondolatokkal világítottak rá a lelki megújulást hozó
karácsony igazi jelentőségére. A szünetben a kézműves szakkör diákjainak munkáiban gyönyörködhetünk.

Adventi koszorú

Vonatozó Mákszemek...

Az est második fele a néptáncos gyerekeké volt, akik színes
műsorsorozattal örvendeztették meg a közönséget. A fergeteges hangulatú este közös énekléssel zárult. Kellemes, ünnepekre hangolt lélekkel indultak haza az ünnepség résztvevői.
Szerkesztőség

Ünnepi hangulatban...
A Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Bizottság karácsony
közeledtével, mintegy 80 családnak osztott ki élelmiszercsomagokat. Dr. Labossáné Sánta Anikó ünnepi köszöntőjében
elmondta, hogy immár az ötödik alkalommal nyújtanak segítő
kezet a rászoruló családoknak. Pirtyák Zsolt polgármester
kiemelte a Lajoskomáromra annyira jellemző összefogást,
amit jól tükröz, hogy 380 000 Ft értékben vásároltak tartós
élelmiszereket a csomagokba. Ezen felül a községünkben lakó
70 év feletti lakosok is kaptak az önkormányzattól „karácsonyi
ajándékot”. Megköszönte a Történelmi Körnek, hogy útjára
indította ezt a kezdeményezést az önkormányzat támogatásával, mely mögé felsorakozott a Lajoskomáromi Ifjúsági Egyesület is, melynek önkéntesei több héten át gyűjtötték az
ajándékokkal teli „cipős” dobozokat, és az élelmiszer csomagok összeállításában is segédkeztek. A falu elöljárója kifejezte
reményét, hogy jövőre azért lesznek kevesebben az ünnepség
résztvevői, mert kevesebb lesz a rászoruló.
Szerkesztőség

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 1. szám 2016.

"A dal bűbája megragad." - Erkel Ferenc
A Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc
tagozata közel 15 éve, a klasszikus zene tagozata több mint 20 éve működik. Az elmúlt években a tanulók számos megyei versenyen szereztek
arany, ezüst vagy bronz minősítést. Országos versenyeken kapott arany és
ezüst minősítésekkel öregbítették az intézmény és Lajoskomárom hírnevét.

Az énekkar évről évre bővülő létszámmal működik
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Zenei élet az iskolánkban

A 2014/15-ös tanévben a zene tagozaton két végzős növendék tett sikeres
művészeti alapvizsgát, amellyel lehetőséget szereztek továbbképző évfolyamokon folytatni hangszeres tanulmányaikat billentyűs illetve rézfúvós
tanszakon. (Tanáraik: Teleki Miklós és Demény István) Az elmúlt tanévben
hangszeres és népdaléneklő versenyeken vetek részt tanulóink. A Pesovár
A humorest után 22 órától
Ferenc Megyei Népdaléneklő Verseny előválogatójából a két csoport és egy
szólóénekes kategóriából Horváth Antal jutott a döntőbe. Itt bronz minősítéssel jutalmazták. Az enyingi körzeti népdalversenyen Decmann Ella
kizárólag a 80'-as 90'-es évek slágereivel.
arany, Horváth Antal ezüst, Antal és Csiszi Eszter énekkettőse bronz, a
A belépődíj 500 Ft.
Népdalos Négyes éneklőcsoport (Sándor Luca, Vámos Nóra, Reisz Rita,
A Stand Up-ra jegyet váltóknak ingyenes!
Horváth Simon) szintén bronz oklevéllel és sok tapasztalattal tért haza.
A helyszínen büfé üzemel.
A 2015/16. tanévben október 1-jén rendeztük meg hagyományos zeneiskolai
koncertünket az Evangélikus Szeretetotthonban a Zene Világnapján és az Idősek Világnapján. Az otthon lakói nagy szeretettel foK ÖZLEMÉNY
gadták a zene tagozat növendékeinek műsorát, valamint Béleczki
Péter szívhez szóló szavalatát. December 5-én a Gyógyszertár
Országos Egészségügyi Információs
udvarán megrendezett Adventi Vásáron, december 16-án a zeneisés Betegsegítő Központ
kolások karácsonyi koncertjén, majd iskolánk Adventi Koszorú
rendezvényén (december 18-án) léptek fel nemcsak a zene tagozat Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút
növendékei, hanem az énekkaros és a - Sándorné Takács Klaudia
Egyesület egészségesek és betegek részére információs
által felkészített - gitár szakkörös gyerekek is.
központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a
2016 tavaszán két növendék tesz művészeti alapvizsgát, akiknek
gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatsikeres felkészülést kívánunk! Megyei és körzeti népdaléneklő verbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosenyekre idén is benevezünk, bízunk az eredményes felkészüléssítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az
ben csakúgy, mint az egyházmegyei Ki Mit tud?-ra készülő tanuinformációs központ iránytű az egészségügyi ellátó
lók esetében.
rendszerben történő eligazodáshoz.
Köszönjük a szülők, nagyszülők, pedagógusok támogatását, valamint, hogy figyelemmel kísérik a gyerekek fellépéseit, versenyeit,
bemutatóit.
Lindemann Mónika
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www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879; 70-389-4178
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SZTÁRPORTRÉ
A Lajoskomáromi Győzelem Kft.
megkezdte OMV adalékos

Februártól bankkártyás-, valamint
vállalkozóknak gyűjtőkártyás
fizetés lehetséges!
Téli nyitva tartás:
Hétfő- Vasárnap 6:30 - 17:00
Nyári nyitva tartás:
Hétfő- Vasárnap 6:30 - 18:00

A Kutas Tv 2016. február 11-i adásában
Molnár Szabolcs,
R. Kárpáti Péterrel beszélget.
Halálközeli élmények: Az ismert színész R.
Kárpáti Péter a téma kapcsán filmet készített, melyből 3 kötetes kiadvány is született. Átélők, szakértők, közismertek, és
nem mindennapi esetek tárják elénk a téma rejtelmeit, melyről a jelek szerint már több ezer éve is hasonlóképp vélekedtek, mint most. A témához kapcsolódik az életkapu jelenség
is: „Azért életkapu a neve, mert az élet elején és a végén
érhető tetten. A kisgyerek 3 évesen olyan dolgokról számol
be, hogy ő lát bizonyos elhunyt hozzátartozókat, hogy ott
vannak, vigyáznak rá. Állítólag mindannyian ezzel a képességgel születünk, csak 4-5 éves korban, más kutatások szerint 8-9 éves korban elveszítjük ezt a képességünket. Az élet
végén is nagyon gyakori, hogy a halálos ágyán fekvő – tiszta
tudatú ember -, elkezd kommunikálni általa látott, elhunyt,
szeretett családtagokkal…”
www.sztarportre.hu

Szeretettel
várunk minden
kedves régi és
új vásárlót!

Horváth Antal:
Szomorúság
Egyedül vagyok
magányos vagyok
Ülök a medence alján
körülöttem mindenki pajzán.
csak én ülök a medence alján.
Ülök és gondolkodok,
hogy a barátom miért hagyott
egyedül,árván
mint a pásztor nélküli bárány.
Ülök a medence alján.
Becsaptak, otthagytak,
az életem romban,
a barát elárult, mondván:
Ülök a medence alján.
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De felcsillan egy remény,
bár kicsike, s szerény,
mégis úgy ragyog, mint egy csillag,
egy aprócska, reményszikra.
Haza! Haza! Haza!
Ott vár életem egyetlen boldogsága:
Anya,Apa,Mama, egyszóval: Haza!
Pajzán testvérek közül hiányzik egy,
ki itt hagyott, elárult, s közöttünk
végtelen út
szakadatlan hosszabbul.
Csend süvít az éjszakában,
én engem már a bánat,
a magány,mint a halál,
már belopta magát,
S már örökké ülök a medence alján.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Az értelemig és
tovább....
A Történelmi Kör meghívására
Január 15-én Prof. Dr. Simon
Kornél, a test, a szellem és a
lélek egységéről, harmóniájáról
tartott nagysikerű előadást az önkormányzat
nagytermében. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a mai tudásalapú társadalmunkban a szellem,
az értelem a legfontosabb. Hangsúlyozta a hit
fontosságát; „A hit egyfajta híd az emberi lélek
és a szellemvilág között…..”
„A tudomány elsőrendű feladata nem az ismeretek növelése, hanem a lélek rendjének megteremtése. Ez világít rá a hit és a tudomány
valódi viszonyára...”
A rendezvénysorozat következő állomása
január 29. 18 óra. Dr. Szabó József János történész, „Az Árpád vonal 1940-1944.” témában
tart előadást az önkormányzat dísztermében.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 1. szám 2016.
ELSŐ OSZTÁLYÚ MINŐSÉGI

FŰSZERPAPRIKA
kapható az önkormányzatnál

3000 Ft/kg

DIÓBÉL
kapható az könyvtárban

2000 Ft/kg

Fogadó órák a Plébánián:
Hétfő: 09.00 – 12.00 – ig;
Csütörtök: szabadnap
Bejelentkezés: (0625-240-230) számon

CSÍPŐS FŰSZERPAPRIKA

Keresztelés, esketés és temetés ügyében
bejelentkezés szükséges.

kapható!
3000 Ft/kg
Csiszi István Jókai utca 30.
06 30/ 264 77 39

8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2.
Kovács Zoltán plébános
Tel.: 06/30-396-4368
kozokpaszto@freemail.hu

Nőnapra és
Valentin napra
ajándékozzon
virágot!
Amit kínálunk:
 Alkalmi csokrok
 Esküvői csokrok
 Cserepes virág, vágott virág,
 Különleges cserepes virágok
 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
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Könyvajánló: Andy Weir: A marsi
Hat nappal ezelőtt Mark Watney az
elsők között érkezett a Marsra.
Most úgy fest, hogy ő lesz az első
ember, aki ott is hal meg. Miután
csaknem végez vele egy porvihar,
ami evakuációra kényszeríti az őt
halottnak gondoló társait, Mark
teljesen egyedül a Marson ragad.
Még arra is képtelen, hogy üzenetet
küldjön a Földre, és tudassa a világgal, hogy életben van – de még ha üzenhetne is, a készletei
elfogynának, mielőtt egy mentőakció a segítségére siethetne.
Bár valószínűleg úgysem lesz ideje éhen halni. Sokkal valószínűbb, hogy még azelőtt vesztét okozzák a sérült berendezések,
a könyörtelen környezet vagy egyszerűen csak a jó öreg
„emberi tényező”. De Mark nem hajlandó feladni. Találékonyságát, mérnöki képességeit, és az élethez való hajthatatlan,
makacs ragaszkodását latba vetve, rendíthetetlenül állja a sarat

a látszólag leküzdhetetlen akadályok sorozatával szemben.
Vajon elegendőnek bizonyul-e leleményessége a lehetetlen
véghezviteléhez?
"Azt hiszem, még soha nem akartam ennyire nagyon, hogy

egy könyvnek jó vége legyen, hogy sikerüljön a lehetetlen,
hogy működjön a kommunikáció, és hogy lehessen krumplit
termeszteni a Marson… mit nekem kémia, fizika és matek,
amiket utálok, megbűvölve olvastam még az erről szóló oldalakat is és szétizgultam a fejem Mark Watney sorsáért. Imádtam a karakterét, a humorát, az egész hozzáállását a dolgokhoz, ahogy elkezdett agyalni, gondolkozni, cselekedni… most,
hogy befejeztem, legszívesebben kezdeném újra, úgy érzem,
hiányzik Watney és a Vörös bolygó, a csapat többi tagja, a
Venkat Kapoor név, minden… kell még nekem ebből!"
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

LAPZÁRTA IDŐPONTJA: FEBRUÁR 18.
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 és 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: B3 Takarék Szövetkezet
8136 Lajoskomárom, Enyingi u 3. Telefon: 25/506-760

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

