Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 10. szám 2016. október

Őrizd meg tehetséged!
Légy boldog és sikeres! Olvass!

Október 5-én, az országos könyvtári
Ízelítő a tartalomból:
napok keretében az egyik legnépszerűbb magyar író; Nógrádi Gábor
Önkormányzati hírek
látogatott el Lajoskomáromba.
2. oldal
A Moziban gyűltek össze az iskola diákEFI eredmények 3. oldal
jai, hogy meghallgassák az író élménybeszámolóját, és kedvet kapjanak az olvaA reggeli fontossága
sásra. Ez alkalomra a Diákönkormányzat
4. oldal
tagjai színes, vidám faliújsággal készülÖtletpályázat; Zeneiskolai
tek, ami otthonossá, hangulatossá varákoncert
5. oldal
zsolta a termet. Nógrádi Gábor, mesélt
pályájának indulásáról, gyermekkori élSztárportré
ményeiről és legismertebb könyveiről.
Hírmozaik
6. oldal
A gyerekeket elvarázsolta az író előadása
Mesélt arról is, hogy a költészetet, az
Hirdetés - Könyvajánló
írást egyedül lehet megtanulni, ez belül7. oldal
ről jön, erre nincs iskola. Megtudhattuk azt is, hogy először verseket írt, aztán regényeket
gyerekeknek. Arról a gyűjtőmunkáról is hallhattunk, amely megelőzi egy könyv megírását. A Közérdekű információk
8. oldal
közben feltett kérdésekre jól válaszoló gyerekeket pedig kis könyvekkel jutalmazta. A Petepi- Hirdetések
te, a Hogyan neveljünk?, A mi Kinizsink és még sok ismert könyv szerzője örömmel tapasztalta, hogy néhány tanuló olvasta könyveit, érdeklődnek művei iránt. Néhány kulisszatitkot is elárult, például hogy saját fia hogyan alakította önmagát egy filmben, kiről formázta alakjait, melyik a kedvenc könyve, s hogy milyen gyerek volt ő. Nagyon
humoros, élményszerű stílussal beszélt a gyerekeknek életéről,az írásról, a könyvszeretetről, könyveiről, filmjeiről, a tanulás és
az olvasás fontosságáról. Reméljük ezzel a beszélgetéssel is sikerült felkelteni a gyerekek érdeklődését a könyvek iránt, hogy
szabadidejükben olvassanak, ezáltal képzeletük, szókincsük fejlődjön, s új világok nyíljanak meg előttük. A találkozón lehetőség
volt rövid személyes beszélgetésre végül dedikálta is saját könyveit.
Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely

Felhívás
Az inatlan tulajdonnal/használattal járó és az ingatlan előtti közterület karbantartásával, tisztításával járó legfontosabb lakossági
feladatok
Az ingatlanok használói, tulajdonosai kötelesek:
 ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól,
szeméttől, - különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani;
 az ingatlan körüli közterületen található járda- vagy gyalogútszakaszt, a mellette húzódó zöldterületnek az úttestig terjedő teljes területét köteles tisztántartani; köteles az ehhez a
területhez tartozó gyepfelület, virágágyás, fák gondozásáról;
a kapu- és garázsbejáró sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról gondoskodni;
 köteles az ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz
és úttest közötti folyókák és csatornanyílások (csapadékvízelvezető árkok) tisztításával, gyomtalanításával, továbbá a
járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartásával, tisztításával, gyommentesítésével a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítására.
Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok/ használók figyelmét, hogy az
ingatlanuk és a közterületek karbantartásával, tisztításával
járó feladatokat az őszi, téli időszakra figyelemmel
folyamatosan végezzék el!

Az Egészségfejlesztési Iroda

szervez Lajoskomáromban

Vizsgálatok:
Egészségház: kardiológiai vizsgálat, allergiaszűrés, urológiai szűrés, bőrgyógyászati szűrés, memória teszt, kislabor vizsgálatok
Mozi helyiség: csontritkulás szűrés
Gyógyszertár: gyógyszertári nyílt nap
Fogászat:
fogászati szűrés
Várjuk Önt is ingyenes
programjainkra!

Kutas Hírmondó

Önkormányzati hírek - Zártkert tulajdonosok figyelmébe
A zártkerti ingatlannal rendelkező tulajdonos

2016. december 31. napjáig kérheti
az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának
„művelés alól kivett terület”-ként történő átvezetését.
Az átvezetéssel a zártkerti ingatlan kikerül a földtörvény hatálya alól, ezáltal a tényleges funkciójának (pl. gazdasági épület, lakóingatlan, üdülő) megfelelően vehet részt az ingatlanforgalomban. Ennek következtében a zártkerti ingatlanok
adásvételének ügyintézési ideje jelentősen lerövidül, a zártkertek könnyebben megszerezhetővé és eladhatóvá válnak,
nem kell az adásvételeket kifüggeszteni. Építés esetén nem
kell a földterület más célú hasznosításából eredő költségeket
megfizetni. Hátránya, hogy az ingatlantulajdonos már nem
tudja a termőfölddel járó kedvezményeket – haszonbérbeadás, földalapú támogatás – érvényesíteni.
A jogszabályváltozások értelmében a zártkerti ingatlan egy
meghatározott részére is kérhető a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése.

Ehhez feltételként csupán a zártkerti ingatlan megosztása
szükséges.
Fontos tudni, hogy nem csak a felépítménnyel (pl. gazdasági
épülettel) rendelkező zártkertet lehet átminősíteni, hanem a
felépítmény nélkülit is. A különbség annyi, hogy a felépítménynyel rendelkező esetében a „zártkerti művelés alól kivett terület” minősítés mellett a fennálló épület fő rendeletetésének jellegét is (pl. gazdasági épület; üdülő) feltüntetik az ingatlannyilvántartásban.
Az átvezetés év végéig tehető meg díjmentesen, ha valaki
soron kívüli eljárást kér, akkor kell fizetni ingatlanonként
10.000,- Ft-ot.
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal
földhivatali osztályánál kell benyújtania. A formanyomtatvány
letölthető a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/
honlapról. A nyomtatvány neve: „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” .

Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző



Vízi létesítmények legalizálása
A 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízi létesítmények (pl. fúrt vagy ásott kutak) legalizálására biztosít kedvezményes lehetőséget a jogalkotó azzal,
hogy a jelenleg vízjogi engedély nélkül üzemeltetett létesítmény fennmaradását (legalizálását) bírságmenetesen lehetővé teszi.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7)
bekezdésével mentesül a vízgazdákodási bírság megfizetése
alól, ha a vízkivételt biztosító vízilétesítményre a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig
kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Az eljárással a bírságot elengedik, de maga az eljárás nem
költségmentes. Műszaki tervdokumentációt kell készíttetni,
még a lakosság által háztartási célokra használt kutak esetében is.
A jogszabály a vízgazdálkodási hatósági jogkört megosztja.
A lakosság által háztartási célkora használt kutak esetén a
jegyző jár el. E kategóriába tartozó kutak a nem ivóvízbázisvédelmi területen elhelyezkedő, magánszemély által, háztartási igények kielégítése céljából üzemeltetett, épülettel rendelkező ingatlanon található kutak, melyek 500 m3/év víz-

igénybevétellel talajvizet, vagy parti szűrésű vizet használnak
nem gazdasági célra. Ez az olcsóbb és egyszerűbb eljárási
kategória. Ezen kutak esetében a műszaki tervdokumentációnak a meglévő kút állapotfelmérését és paramétereinek dokumentálását kell tartalmaznia, költsége kb. 20000-75000,Ft + az eljárás illetéke 3000,- Ft.
A nem lakossági vagy az ivóvízbázis-védelmi területen elhelyezkedő kutak esetén a vízügyi hatóság jár el (jelenleg a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A fennmaradási engedélyezési eljárás bonyolultabb és költségesebb. A műszaki
tervdokumentációnak tartalmaznia kell egy talajtani szakvéleményt, öntözési- és/vagy kúttervet. Nagyságrendben
300000 – 800000,- Ft a fennmaradási tervezési költség, az
eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek
mértéke 20000 – 350000,- Ft-ig terjed.
Nem tudjuk mi várható 2018. december 31. után. Egyik lehetőség, hogy meghosszabbítják a legalizálás határidejét. A
másik a vízgazdálkodási bírság, ami természetes személy esetén 300000,- Ft-ig, egyéb esetekben a létrehozott építmény
értékének 80 %-áig max. 1 millió Ft-ig terjedhet. Tulajdonképpen most ezt biztosítja a jogalkotó kedvezményként a
legalizálással
Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző



Köztemetőkről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült az önkormányzati fenntartású KÖZTEMETŐK KÖRNYEZETRENDEZÉSI ÉS
FEJLESZTÉSI TANULMÁNYTERVE. A tanulmányterv megtekinthető a Községháza épületében lévő hirdetőtáblán és a települési web felületen (Lsd: www.lajoskomárom.hu).
Köszönettel fogadjuk a környezetrendezési tervvel kapcsolatos véleményeket, melyeket írásban a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatalba (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4. Email: lajoskom@lkomnet.hu) kérünk eljuttatni.
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Egészségfejlesztési program
eredményei az elmúlt időszakban
Az utóbbi hetekben többször hallhattuk különböző médiumokban Lajoskomárom nevét a korrupciógyanúba került
Public Sector Tanácsadó Kft. kapcsán, amely cég településünkön is tevékenykedett a 2013/14-ben megvalósult egészségfejlesztési programunk során. A félreértések elkerülése végett az
alábbiakban ismertetjük a projektet és annak eredményeit.
A "Rajtad múlik!" Életmódprogramok az Enyingi kistérségben
című pályázatot Önkormányzatunk, mint gesztor 2013 tavaszán nyerte el. A megvalósításra kiírt közbeszerzések egyikét
nyerte meg a fenti cég, melynek keretében az EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos szolgáltatásokat látott
el, többek között EFI működési rend és kistérségi egészségfejlesztési terv kidolgozása, betegklubok és szűrőnapok szervezése illetve rendezvényekhez kapcsolódó szűrések megtartása
volt a feladata. Ezen feladatokat a cég hiánytalanul elvégezte,
amit a projekt záróellenőrzése, valamint a projekt előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek támogató általi elfogadása is alátámasztott.
Az egészségfejlesztési iroda munkája 2013. szeptemberében
indult el. Ezzel egyidejűleg készült el a kültéri Fitnesz park a
Gesztenyefasorban, valamint az Önkormányzat melléképületében a tankonyha is. 2013 nyarán az Egészségház egy része is
megújult (egészségfejlesztési iroda kialakítása, vizesblokkok,
váróterem felújítása). Az enyingi kistérségben praktizáló háziorvosok közül az alábbi települések háziorvosainak biztosított
nagy értékben diagnosztikai eszközöket az EFI, melyek nagy
segítségre szolgáltak az Egészségnapok lebonyolításában:
Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Kisláng, Mezőkomárom,
Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég.
A projekt megvalósítása során igyekeztünk helyzetbe hozni és
ezáltal többlet jövedelemhez juttatni számos helyi szakembert, hiszen szinte minden programot lajoskomáromi vagy
környékbeli szakemberek valósítottak meg.
Szakmai programok:

Egészségügyi dolgozóknak szóló programok:
Program neve
Burn out tréning
Terápiás betegegyüttműködés javítását
támogató fejlesztések

Alkalmak
száma
3 alk.
10 alk.

Helyszínek
Enying, Lajoskomárom,
Lepsény
Enying, Lajoskomárom,
Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy,
Szabadhídvég

Lakossági programok:
Program neve
Egészségnap szűrővizsgálatokkal

Alkalmak
száma
10 alk.

Helyszínek
Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Kisláng,
Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy,
Szabadhídvég
Lepsény, Lajoskomárom
Lajoskomárom

Szűrőnap

2 alk.

Főzőklub

4 alk.

Táncklub

30 alk.

Cukorbeteg klub

13 alk.

Szív- és érrendszeri
betegklub
Testmozgás tanácsadás
Étrendi tanácsadás

13 alk.

Szülőklub

28 alk.

Iskolai előadások
(alkohol, dohányzás,
káros szenvedélyek)
Labdarúgás (iskolai)

minden általános iskolában 1-1-1 alk.
48 alk.

Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom,
Szabadhídvég
Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Kisláng,
Mezőszentgyörgy
Lajoskomárom

Kézilabda (iskolai)

48 alk.

Lajoskomárom

Tollaslabda (iskolai)

48 alk.

Lajoskomárom

Torna (iskolai)

24 alk.

Lajoskomárom

Nordic walking

24 alk.

Lajoskomárom

48 alk.
48 alk.

Enying, Lajoskomárom
-Középbogárd
Enying, Lepsény, Lajoskomárom
Enying, Lepsény, Lajoskomárom
Lepsény, Lajoskomárom
Enying, Lajoskomárom

A programok az enyingi járás településein zajlottak, ahol próbáltunk a lakosság minél nagyobb hányadát bevonni a programokba, ami az alábbi adatok szerint alakult:
•
2013-ban a programokba bevontak száma: 540 fő.
•
2014-ben a programokba bevontak száma: 1 200 fő.
•
Az egészségfejlesztési iroda munkatársainál tanácsadáson regisztrált lakosok száma: 164 fő
Az egészségfejlesztési iroda mai napig is működik, és számos
egészséges életre nevelő, valamint életmódformáló programot
szervez és támogat az érintett településeken. Önkormányzat

Az önkormányzat tankonyháján egészséges
finomságok
készültek a helyi
nyugdíjas klub
tagjainak
segítségével
A Nordic Walking sportot sikerült meghonosítani településünkön
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Kutas Hírmondó

A reggeli
fontossága
Akinek gyermeke van, nagy
eséllyel megtapasztalta, milyen az, amikor reggel indulni
kellene már, de gyermeke az ágyból is alig akart kikelni. Hiába tudjuk, hogy jó lenne, ha enne valamit indulás előtt,
lelki szemeinkkel látjuk, hogy mire megcsinálnánk az általunk egészségesnek tartott reggelit, és rávennénk, hogy legalább egy falatot egyen belőle, addigra pont elkésnénk.
Cikkünkkel szeretnénk megerősíteni a kedves olvasókat abban, hogy akármennyire is nehéz, tartsanak ki, és legyen
meg otthon a reggeli. Ötleteket adunk továbbá arra, milyen
egészséges és viszonylag gyorsan el is készíthető ételeket
lehet kínálni a gyermekeknek reggelire.
Sokan gondolhatják, hogy az otthoni reggelizés nem is anynyira fontos, hiszen az óvodában és az iskolában úgyis kapnak enni gyermekeink. Főleg az iskolában sok idő telik el a
reggeli felkelés és az első étkezés között. Minden közétkeztetésben a tízórai, amit először fogyasztanak- nem a reggeli
- tehát még otthon javasolt étkezni indulás előtt. Az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság , a gyermekkori elhízás kialakulásához egyik vezető tényezőkként állapította
meg, a reggeli elhagyását. Még , ha nem is a legfőbb indok,
de az 5-ös skálán 3-asra "értékelték".

A reggeli azért is fontos, hogy az éjszakai éhezés után tápanyagokhoz juttassuk gyermekeink szervezetét, aminek köszönhetően javulhat a koncentrációjuk, a teljesítményük,
jobb lehet a kedvük, kevésbé lesznek ingerültek, és ritkábban lehetnek betegek.
Gyakran hallom, látom, hogy az idő hiánya, a gyors kivitelezés és a könnyebb elfogadás miatt sokszor a kakaó, a karamell, a vaníliás ital vagy a tejeskávé a reggeli. Az ilyen reggeli olyan szempontból jó, hogy legalább fogyaszt valamennyi tejterméket a gyermek, ami az egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Ezeknek az italoknak azonban magas
a cukortartalma (mivel többnyire cukrozottan isszák), ami
bár rövid időre teltségérzetet kelt, de az általuk nyújtott
energia nem tart ki a tízóraiig. Ugyanakkor ezek mellett
már nem bírnak a gyerekek kora reggel tápanyagokban
gazdag ételeket enni. A natúr tejet viszont gyakran nem
Oldal 4

isszák meg a gyermekek. Érdemes még odafigyelni velük kapcsolatban arra, hogy a mai, egyébként is inger gazdag környezetben élő gyermekeket nem jó a kávéivásra szoktatni (a koffeinmentes kávé ízével sem).
Gyermekeink reggelije tartalmazzon:
 teljes kiőrlésű gabonákat, amelyek hosszabban tartó energiával, rosttal, vitaminokkal,
 tejet, tejterméket, amelyek fehérjével, kalciummal,
 friss zöldségeket, amelyek rosttal, vitaminokkal, ásványi
anyagokkal és flavonoidokkal látják el szervezetüket.
Fontos még kiemelni, hogy a gyerekek is egy pohár vízzel indítsák a napjaikat, az olajos magvak beiktatásával pedig kis menynyiségben hosszan tartó energiát biztosíthatunk számukra.
Amennyiben gyermeke nem hajlandó megenni a tápanyagokban gazdag zabkását vagy túrókrémet, javasoljuk, hogy tegye
változatosabbá reggeli menüjét.
Ízletes zabkása:
A hagyományos vízzel,
vagy tejjel főzött zabkása
sokkal finomabb és étvágygerjesztőbb, ha
adunk hozzá mogyoróféléket, szárított gyümölcsöket, mazsolát és mézet, esetleg belereszelünk egy friss zöldalmát.
Zabkása aszalt gyümölcsökkel:
Keverjen össze 5 felezett sárgabarackot, 5 szem aszalt szilvát és
egy marék mazsolát fél pohárnyi zabpehellyel. Öntse le friss
forró vízzel és hagyja állni 10-15 percig. Ezek után adjon hozza
egy kanál mézet. El is készült gyermekének a finom és tápanyagokban gazdag reggeli.
A hercegnő omlettje:
Az egy-két tojásból és tejből
álló omlett legjobb elkészítési módja, hogyha azt sütőben, különleges formákban
sütjük meg. Szolgálja fel
pirítóssal, amit gyermeke
kedvenc mesefigurájára farag. (süteményforma segítségével)
Egészséges hamburger
Gyermekének egyszerűen készíthet reggelit, ha csirke vagy
borjú szeletet, uborkát és sajtot „ékel” két teljes kiőrlésű
gabonából készített pirítós
vagy hamburgerzsemle közé, a
hagyományos majonézt pedig
joghurttal és zöldségekkel helyettesíti.
EFI Iroda
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Ötletpályázat 2016
Lajoskomárom Nagyközség Képviselő testülete
2016 tavaszán Ötletpályázatot hirdetett falufejlesztési célokra. A pályázat eredményhirdetésére a Pincefesztiválon került sor. 6 pályázat érkezett be,melyek tartalmát két
részletben fogjuk közölni:
Szalai Anikó pályázata
Középbogárdi játszótér melletti területre
Erre a területre a mikro-közösség szeretne felnőtt tornaeszközöket, egy sima (egyenletesen kialakított) felületet, mely tollaslabdázásra, kisebb gyermekeknek focira egyéb szabadban végezhető játékra alkalmas. A közút közelsége és beláthatatlansága
miatt, drótból vagy hálóból készült kerítést az út felöli részre.
Középbogárdi Nagykert területe
Erre a területre elsősorban a fiatalok szabadidős tevékenységét
kulturált helyen való eltöltésére szolgálna. Egy tető résszel és
padokkal ellátott szalonnasütő hely, mely szabadtéri társas öszszejövetelre alkalmas. Ahol a többi lakót nem zavarják, esetleges
zene hallgatással vagy hangos nevetéssel, de le tudnak ülni és
beszélgethetnek az őket foglalkoztató világról. Itt is a kis területű sima, egyenletesen kialakított felület, mely szabadtéri játékra
alkalmas.
Középbogárd-Lajoskomárom közötti területre
Az út mentén kialakítandó biciklis út...
Egyre többen gondolják, hogy ezt a távot biciklivel, rollerrel,
futva is meg lehet tenni. A többi embert és gyereket is ösztö-

nözne a mozgásra. A középbogárdi szülők nyugodtabban engednék gyermekeiket kerékpárral jönni Lajoskomáromba, akár
iskolába vagy egyéb szabadidős tevékenységre(foci, játék, baráti összejövetel). Nem kellene aggódni amíg haza érnek, esetleg el sem engedni...
A biciklis út megléte elősegítené azok közlekedését, akik a dégi
felújított kastélyparkot szeretnék felkeresni, megnézni.
A pályázatok beadásával a közösség tagjai(középbogárdiak)
egyetértenek, és biztattak a megírására. Aláírásaikkal ezt igazolják. Ők is szeretnék,hogy a terv megvalósuljon, amely mindenki épülésére, a helység szépülésére szolgál.

Kis közösség - nagy munkában
Példa értékű kezdeményezésbe fogott középbogárdon
Hintenbergerné Dobai Klára helyi képviselő. Szűkebb környezetük rendbe tételére hívta a lakosokat. A tavaly ősszel elkészült játszótér már „zöldült” a gaztól. Sajnos az egyik tujasor
nem eredt meg és elszáradt ezeket most kiszedték és remélik,
hogy pótolni tudják majd. A szervező sajnálja, hogy kevesen
vettek részt (7 fő) a munkálatokban. A szorgos kezek szinte
újjá varázsolták a kis közösségi teret. A kezdeményezés követendő lehetne az egész településünkön hogy az elkészült terek közösségi helyek mindig szépek, tiszták legyenek és rendeltetésüknek megfelelően funkcionáljanak.

szerkesztőség


dezésre kerülő koncerten. Az otthon lakói nagy szeretettel
fogadták a gyermekdalokat, népdalfeldolgozásokat, klasszikus
zeneszerzők darabjait. Bach C-dúr prelúdiumával Lázár Melinda nyitotta meg az alkalmat, Demény István az Alpokból
hozott havasi kürtön játszotta el a Székely himnuszt zárásként. Az otthon lakói Lindemann Mónika vezetésével
(lelkesen) énekelték a "Tavaszi szél vizet áraszt" népdalt.
Köszönjük az otthon vezetőségének a meghívást, a felkészítő
tanárok munkáját (gitár: Sándorné Takács Klaudia) és a közös
éneklést, zenei élményt!
Lindemann Mónika
A faluszépítésben nagyon kevés lakos vett részt


Idősek Világnapja - koncert az
Agape Szeretetotthonban
A zene tagozat növendékei (Bácsi Natália, Mágnusz Nóra, Boda
Anna, Sándor Luca, Kertész Benjámin, Kertész Dániel, Horváth
Anna, Horváth Simon, Reisz Rita, Vámos Nóra, Balogh Dániel,
Boda Luca) és a gitár szakkör tanulói (Gergely István Dániel,
Zámbó Vanessza, Vámos Enikő) vettek részt 2016. október 6-án
az Agape Evangélikus Szeretetotthonban a Zene Világnapja és
az Idősek Világnapja (okt.1.) alkalmából minden évben megrenA gyerekek évről-évre egyre ügyesebbek….
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A Magyar Mese Napja a Könyvtárban
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a
Magyar Mese Napját. Óriási mesekincset hagyott ránk a múlt.
Benedek Elek jókora csokrot gyűjtött össze és hagyott ránk
ebből a sok színben pompázó világból. Ebből az alkalomból
látogatott el a Kerekerdő Evangélikus Óvoda középső csoportja a könyvtárba. Egy közismert mese vetítése után megbeszélték a látottakat. Ezután megismerhették a könyvtárban található mesés és ismeretterjesztő könyveket. Együtt fedezték fel
a régi és új könyv közötti különbségeket. Megnézték, hogy
miről ismerhető fel a könyvtári könyv, és hogy hogyan zajlik a
könyvkölcsönzés. A pici gyerekeket elvarázsolták a könyvek.
Apró ajándékkal és reméljük szép élményekkel távoztak.
Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely

SZTÁRPORTRÉ
A Kutas Tv 2016. november 24-i adásában
Molnár Szabolcs, Zana Zoltánnal beszélget.
„Úgy kell csomagolni a súlyos dolgokat is,
hogy azok könnyed kis csokoládénak tűnjenek. Nem szeretek
semmit olyan nagyon komolyan venni, irtózom a nagyon
drámai dolgoktól. Szeretem az egész életemet egy kicsit elhülyéskedni. A gonoszsággal semmilyen közösséget nem
vállalok. A rosszcsontsággal igen! Szerintem az a gonoszság,
amikor úgy teszek a saját érdekemnek megfelelő dolgot,
hogy azzal másokat bántok, tönkre teszek.
Változni tud a szeretet, de elmúlni nem.
Valakit vagy szeretek, vagy nem.”
www.sztarportre.hu

A gyerekek közel 100 éves könyveket is lapozhattak

Tűzoltótechnikai kezelői tanfolyam

1956 október 23-ra emlékeztünk

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 2016. tavaszán kiírt pályázaton a Lajoskomáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18 vizsgaegységnyi képzést nyert el. A tűzoltó technikai tanfolyam zárásaként 2016. október 25 -én 5 fő tett eredményes vizsgát. A
tanfolyamot a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ képzési
programja alapján a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezte, a vizsgát az Oktatási Központ tanárai folytatták le. Ágota Márk,
Csabafi Attila, Horváth Alex és
Kecskési János vizsgázott le a
következő gépcsaládokból: motoros láncfűrész, korongos
gyorsdaraboló, átemelő szivatytyú és hidraulikus mentőeszköz
alapkészlet. Hozzájuk csatlakozott még a Daruszentmiklósi
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől
Krajcár Arnold, aki pneumatikus
emelőpárna alapkészletből is
levizsgázott. Ágota Márk IFA
gépjárműszivattyú illetve az
A tűzoltók gyakorlatban is áramfejlesztő kezelői vizsgát is
bemutatták felkészültségüket sikeresen teljesítette. A tanfolyamot végzők jogosulttá váltak műszaki mentések esetén az említett gépek, berendezések használatára.
Gratulálunk a vizsgázóknak!
Fodor Zoltán - tűzoltó százados

1989. október 23 óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep
Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének és az
1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.
1956 máig ható példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha
csak néhány napra is, de ki
tudta vívni szabadságát.
A Mozi helyiségében kezdődött a rendezvény. Nemzeti
ünnepünk alkalmából köszöntőt mondott Pirtyák Zsolt polgármester. Ezen gondolatok
után az egyházak képviseletében; Decmann Tibor tiszteletes, Balogh Márk Dávid lelkész,
és Szemere János tisztelendő
A 8. osztályosok ünnepi műso- közös imával emlékeztek meg
ra méltóképpen tisztelgett a
az '56-os forradalom hőseiről.
múlt eseményei és hősei előtt. A Gesztenyefasori Iskola tanulóinak műsorában elevenedett meg szóban és kivetítőn az
1956-os, Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet meg-szállás ellen folytatott szabadságharcának eseményei. A diákokat Decmann Erzsébet,
Lindemann Mónika és Sándorné Takács Klaudia készítette
fel. Az ünnepség befejezéseként, a megemlékezés résztvevői
a Lajoskomáromi Hősök emlékművénél kegyeleti koszorút
helyeztek el.
szerkesztőség
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Túl hideg a kis szoba vagy a fürdő ? Kényelmes és megbízható fűtést szeretne akár
5+5 év garanciával? Önnek a NOBO norvég fűtés a tökéletes választás !
Előnyei :
Nem igényel szakembert a beszerelése ; nem igényel gépészeti elő és utómunkát; fürdőszobában is alkalmazható (fröccsenő víz
elleni védelemmel ellátva); helytakarékos, mobillá is alakítható (Gurulós láb szettel); tiszta és zajmentes; szénmonoxid mérgezés
veszélye NULLA; igény esetén internetről
Teljesítmény Méret
Ajánlott fűtendő
vagy okos telefonról is vezérelhető; 5+5
Típus jelzés
Nettó Ár Bruttó Ár
Áram
(W)
(cm)
ter./légt (m3)
év GARANCIA (5év teljes körű + 5év fű250
40 x 43 27 953 Ft 35 500 Ft
1-3 m2 / 10
1,1 A
tőbetét); esztétikus megjelenés és forma NFC4N 02+1S
Bármilyen kérdése lenne bátran hívjon,
írjon, küldjön galambpostát !
Segítünk megtalálni az Ön számára
legcélszerűbb megoldást !

Web : www.solarpowersystem.hu
Email : info@solarpowersystem.hu
Molnár László
tel : 30/686-3185

NFC4N 05+1S

500

40 x 53

33 465 Ft 42 500 Ft

3-8 m2 / 20

2,2 A

NFC4N 07+1S

750

40 x 63

36 220 Ft 46 000 Ft

8-11 m2 / 30

3,3 A

NFC4N 10+1S

1 000

40 x 73

38 504 Ft 48 900 Ft

11-15 m2 / 40

4,3 A

NFC4N 12+1S

1 250

40 x 93

40 866 Ft

51 900 Ft

15-19 m2 /50

5,4 A

NFC4N 15+1S

1 500

40 x 103

44 724 Ft 56 800 Ft

19-23 m2 / 60

6,5 A

NFC4N 20+1S

2 000

40 x 133

46 850 Ft 59 500 Ft

23-31 m2 / 80

8,7 A



Könyvajánló: Weisz Fanni: Hallatlan vakáció
A huszonéves budapesti lánynak –
akinek egyetlen vágya, hogy író legyen – a sokadik próbálkozás után
sem sikerül elnyernie a megpályázott
irodalmi ösztöndíjat. A szüleitől furcsa vigaszdíjat kap: részt vehet egy
alapítvány által, a saját területükön
kimagasló eredményt nyújtó fiatalok
számára szervezett utazáson. Irány
Jamaica! Orsolya félve indul útnak, nem érti, mi keresnivalója
van a sok sikeres fiatal között; nem is akar menni, de a nővére
elmagyarázza neki, egy írónak élményekre van szüksége. A
csapat meglehetősen vegyes összetételű, de nem a szuper intelligens csillagász, nem is a győzelemmániás zeneszerző lány
a legfurcsább a tagjai között, hanem az a kedves tekintetű,
szép modell, aki nem szól senkihez, aki nem is próbál kommunikálni másokkal. Hamarosan kiderül: a lány nem azért különül el a többiektől, mert gőgös, hanem azért, mert siket. Orso-

lya összebarátkozik vele, és kialakul körülöttük egy kis csoport. hogy a fiatalok megérkeznek a szigetre, az események
felgyorsulnak. A karibi álomvakáció néhányuk számára rémálommá válik, néhányan pedig megértik: csak úgy lehetnek
boldog, önálló és független felnőttek, ha lerázzák magukról
szüleik akaratát, nem mások elvárásainak próbálnak megfelelni, hanem a saját útjukon haladnak – azon az úton, ahol
óriási jelentősége van a másság elfogadásának, az előítéletektől való megszabadulásnak. Ebben az állandóan mosolygó,
siket modell lány segít nekik a legtöbbet. Néhány nap után,
amikor úgy tűnik, rendeződnek a fejekben a gondolatok, a
természet közbeszól, és a csapat tagjainak szembe kell nézniük életük addigi legnagyobb kihívásával, egy olyan feladattal,
ami már korántsem játék; egy olyan szituációval, amiben
valóban emberek élete a tét.
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig
Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely
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Szerkesztőség címe: Lajoskomárom, Komáromi utca 4.
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E-mail: kutasteve@gmail.com
Nyomda: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hősök tere 12.
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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

„Az emlékezés lángja sohasem alszik ki”
November 1. Mindenszentek napja:
Amit kínálunk ez alkalomból:
 Mécsesek,
 Koszorúk

 Selyemvirágok
 Élő virág

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

A Gesztenyefasori Iskola és a
Kerekerdő Evangélikus Óvoda
Szülői Munkaközössége
szervez
2016. november 12-én 20 órai kezdettel az
iskola tornatermében

Belépőjegy: 800 Ft
Támogatói jegyek vásárolhatók 500 Ft értékben!
A bál batyus jellegű. Tombolatárgy
felajánlásokat szívesen fogadunk!
Asztaltársaságok jelentkezését várjuk:

Juhászné Kopácsi Brigitta: 30/ 612 94 04
Antal Szilvia:
20/ 505 26 37
Könyvtár:
25/ 240 719

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 polgármester: polgarmester@lkomnet.hu
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: 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

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:
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
Foglalkozás egészségügyi 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:: dr. Hasznos Judit (25) 240 374; (30) 474 62 23
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

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:

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

(30)943-3622

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

Péntek: 8 - 14,

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

Tel.:(25) 240 304

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

Körzeti megbízott: Hámori Attila 06 (20)350 09 45
Mezei őrszolgálat elérhetőségei:

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával
Balogh István e.v.
+36 70/314 15 75
25/462 - 094

Molnár László: 06 30 916 72 58, Stiedl Pál: 06 30 956 01 83

Polgárőr járőrszolgálat: 06 (30)621 4198
Polgárőr ügyeleti szolgálat (24 órás): 06 (30)621 4197
Általános segélyhívó számok: Rendőrség: 107, Mentők 104,
Tűzoltóság: 105, Lajoskomárom ÖTE: 06 (30) 277 01 99

