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Mestereket, szakembereket díjaztak Fejér megyében!

Ízelítő a tartalomból:

Szakács, pincér és szerszámkészítő
Minden a kéményseprésről
szakmákban 14 új mestert avattak a
Járdát mindenhová!2. oldal
Kormányhivatal dísztermében. Az
Tökfaragó délután
ünnepségen átadták az FMKIK által
Sporthírek
3. oldal
alapított gróf Zichy Jenő Szakképzés
Díj és az Iparos Mester Vállalkozói
Bárki lehet életmentő
Díj elismeréseket is. Előbbit az ipari
4. oldal
tanuló képzésben, a duális képzésNyugdíjas találkozó
ben jelentős szerepet vállaló, Fiers
Informatika tanfolyamok
Gyula, a Fiers Mechanika Kft. ügyve5. oldal
zető tulajdonosa vehette át. Iparos
Sztárportré
Mester Vállalkozói Díjjal 28 szakem- „A jó kenyér titka a szívünkben rejlik!”- vallja Géza bácsi
Hírmozaik
6. oldal
bert díjaztak.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara újonnan alapított díja az Iparos Mester Vállalko- Könyvajánló
7. oldal
zói Díj. Idén 28 vállalkozót díjaztak. A díjazottak olyan egyéni vállalkozók, akik évtizedek óta
Közérdekű információk
valamelyik klasszikus szakmában tevékenységükkel szakmai rangot értek el, elismerést vív8. oldal
tak ki, munkájuk példaértékű. A díjazottak az FMKIK-hoz beérkezett ajánlások alapján kerül- Hirdetések
tek kiválasztásra. A lajosi sütőmester életét és munkásságát is elismerésre méltónak találták.
Wanderer Géza Pál, pék mester: Egy két évszázados történetre visszatekintő pék dinasztia
gyermeke. Édesapjától már kisgyermekként hallott a hivatás szeretetéről, általános iskolás évei alatt is sokat segített a pékségben, több mint fél évszázada szakmájának kiváló mestere.
A falunkban élő emberek érdekében hosszú időn át végzett hasznos tevékenységéért és szerény, jólelkű segítőkész emberi
magatartásáért méltó az elismerésre.
szerkesztőség


Programok:
színes kirakodó vásár (helyi termelők, intézmények, civil
szervezetek portékáiból), kulturális műsorok:
14:00 Köszöntő - Ökumenikus istentisztelet,
14:30 Manófölde lakói - a Kreatív Színpad
Mikulásváró előadása
15:00 Érkezik a Mikulás
15:50 Meidlinger Tamás néptánc produkciója
16:00 Tilinkó Zenekar 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! Várjuk az otthon már
nem használt, felesleges bögrék felajánlását is!
A fenti programok mellett mindenkit vár a közkedvelt tombola, játék- és könyvvásár. A felajánlott tombolatárgyakat a
Könyvtárba szíveskedjenek leadni munkanapokon december 8-ig. A Vásáron lehetőség nyílik támogatói jegyek vásárlására 200-, 500-, 1000– Ft-os címletekben. Továbbá
2016. december 18-ig lehet támogatói jegyet vásárolni Fülöp
Adrienn élelmezésvezetőnél és Szücsné Zsuzsa könyvtárosnál.

Kutas Hírmondó

A legfontosabb tudnivalók a
kéményseprőről
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a
kéményeket, a sormunkát változatlanul
kéményseprő szakemberek végzik. Az
újdonság csak az, hogy ahol a megyei
jogú városok nem vállalták a feladatot,
ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az
egyes települések utcáit. Ez gázüzemű
és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb
fűtőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15
nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha
a a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a
kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A
harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint),

de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha
ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az
ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szénmonoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A
sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka
között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki
kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi
hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon.
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Katasztrófavédelem


Jogos az igény mindenki
részéről, hiszen a közel
ötven éves járdák egyre rosszabb állapotba kerültek az évek
során Lajoskomáromban és Középbogárdon is. A megsülylyedt lapok, vagy a fák gyökerei által felpúposodott aszfalt
miatt sok helyen balesetveszélyes a közlekedés gyalogosan,
vagy akár babakocsit tolva.
A falu vezetői ismerik a problémát, és szeretnék is megoldani, de a felmerülő óriási költségek miatt ez csak kis lépésekben valósulhat meg. Egy kilométer járdát szélességtől függően megközelítőleg 6-8 millió forintból lehet megépíteni. Ebben a hatalmas összegben az alaphoz szükséges murva és a
szegélyezés teszi ki a költségek közel két harmadát. A régi
járólapok visszarakása csak akkor lenne célszerű, ha ugyanolyan alapot és szegélyt kapna, mint a térkő.
A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft kivitelezésében az idén elkezdődött a nagy munka, de az erre az
évre betervezett költségek csak a rövidebb utcák egyik oldalára, vagy éppen csak a felére voltak elegendőek. Sok szempontot kell figyelembe venni, amikor egy ilyen munka elkez-

Járdát mindenhová!
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dődik. Elsőbbséget élveznek azok a területek, ahol a legtöbben járnak, vagy a balesetveszélyesebb útszakaszok járdái.
Ezek közé tartoznak például a faluközpont, az Agape szeretetotthon, a templomok környéke. A fontossági sorrend elején volt a nagyon rossz állapotú parkolókkal és bejárókkal
rendelkező orvosi rendelő és tűzoltó szertár, s ha már itt elkezdődött a munka, célszerű volt ezzel az utcával megkezdeni a felújítást, hiszen az Ozorai a legrövidebb. Ennek is csak
az egyik felére került járda, mint ahogyan ez a jövőben is így
lesz. Első lépésben minden utca csak egyik oldalon kap majd
új burkolatot, és talán az is előfordul majd, hogy a tervezett
összeg abban az évben egy utca feléig lesz csak elég.
Az elkövetkező években lehetőség szerint mindig különítünk
majd el pénzt a folytatásra, amely több évig is eltarthat, hiszen a falu és településrészek járdáinak hossza megközelíti a
35 km-t. Célunk, hogy Középbogárdon épp úgy, mint Lajoskomáromban legalább egy oldal minden utcán jól járható
legyen. Gyors megoldást csak egy sikeres pályázat jelentene,
mert önerőből szinte lehetetlen rövid idő alatt minden járdát
felújítani, ezért türelmet kérünk mindenkitől.
Puskás Tiborné - képviselő
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Tökfaragó délután
2016. október 30-án közel 30 kreatív tökfaragó részvételével
zajlott a LIKE jóvoltából megrendezett tökfaragó délután. Az
elkészült alkotások a falu központját díszítették. Vidám hangulatban telt a délután, az asztalok köré rendeződött résztvevők
nevetgélve, csacsogva faragtak késsel, fűrésszel, csavarhúzóval
és egyéb kreatív eszközökkel. Volt aki egyedül birkózott meg a
tökkel, de leginkább egész családok, baráti társaságok dolgoztak
közösen. Minden résztvevő apró ajándékot, és oklevelet vehetett
át a szervezőktől. A kifaragott tökök, hangulatos díszletként
szolgáltak az esti fergeteges Halloween-i buliban. A szülők és a
gyerekek is nagyon jól érezték magukat. A délután, a közös tevékenység, élmény volt minden résztvevő számára.
A faluközpontban rémületesen hangulatos légkört varázsoltak az alkotások

szerkesztőség



Sporthírek
Az őszi Bozsik torna fordulói a hétvége
folyamán véget értek. A legkisebb, U7es korosztályunkat 2011-ben született
gyerekek alkotják, ők az elmúlt 2-3 hónapban ismerkedtek meg a labdarúgás alapjaival, esetükben a
játékmegszerettetése a cél. A gyerekek mind a négy őszi tornán részt vettek, számos élménnyel és tapasztalattal lettek
gazdagabbak. A jövőben szeretnénk a létszámot is növelni,
hiszen eddig négy igazolt kis focista alkotja a csapatot, Kovács Adrián, Kovács Tibor, Gargalics Gábor és Pordán Zoltán.
Szulimán Norbert kezei alatt pallérozódó U9-es korosztály szépen szerepelt az ősszel. A 2009-es születésű gyerekek
egy tehetséges csapatot alkotnak, egyre inkább tudatosan
játsszák ezt a játékot. Az ősz folyamán Mezőszilasról is csatlakozott hozzájuk öt focizni vágyó gyerek, azonban ők egyenlőre csak az edzéseket látogatják. Amennyiben továbbra is
szorgalmasan és alázatosan teljesítenek, úgy a tavasszal már
ők is részt vehetnek a Bozsik tornákon.
Az U11-es és U13-as csapatainknak öt fordulóból álltak az
őszi tornák, rendre egy évvel idősebb korosztály ellen kellett
megállni a helyüket. Szilágyi Szabolcs és Vései Martin edzők
elégedettek lehetnek a szerepléssel, hiszen mind játékban,
mind eredményben is sikeresen teljesítettek a fiatalok. A tél
folyamán ennek a két korosztálynak kevés ideje lesz a pihenésre, hiszen három teremtornán is részt vesznek, ugyancsak
a Bozsik program keretein belül.
U16-os csapatunk egy teljesen új kerettel vágott neki a
bajnokságnak, hiszen a tavalyi serdülő csapatból csak Németh Ákos maradt. A keretet a nyár folyamán létrejött, Mezőszilassal való együttműködésnek köszönhetően nyolc új
igazolás, valamint a tavalyi U13-ból korosztályt lépő játékosok
alkotják. A játékosok heti két edzésen vesznek részt, ez a hétvégi bajnokikon meg is látszik, tudatosan, szépen játsszák a
futballt, azonban ez eredménnyel nem mindig párosul, hiszen ebben a korosztályban is idősebbek ellen lépnek pályára,
ennek is köszönhető a tabellán elfoglalt helyezés.
László István által vezényelt ifjúsági csapatunk nem tudja
a tavalyi formáját hozni. A nyár folyamán itt is nagy változáOldal 3

sokon ment át a csapat kerete, hiszen több húzóember is
„kiöregedett”. Helyükre a serdülőből léptek fel játékosok, valamint jött egy-két új igazolás is, azonban a csapatnak még öszsze kell szoknia és fel kell venni az osztály iramát. Jelenleg a
tabella hátsó felében tanyáznak a fiatalok, de egy tavaszi jó
szerepléssel megközelíthető lenne a középmezőny.
A helyi fiatalok kezdeményezésének és a sportegyesület
vezetőségének köszönhetően a nyár folyamán megalakult Lajoskomárom II. csapata. A nagyrészt helyi fiatalokból-, vagy
korábban az egyesület színeiben játszó játékosokból álló gárda újoncként vágott neki a megyei III-as bajnokság küzdelmeinek. A csapat irányítását Fejérpataky Ákos látja el, minden
héten edzést vezényel a fiúknak. A csapat az őszi szezonban 2
győzelmet, 4 döntetlent és hat vereséget ért el, így a 12. helyen telelnek, kis szerencsével előrébb is végezhettek volna. A
csapat a tavaszt már nagyobb rutinnal kezdheti meg, így a
tabellán is biztosan meg fog látszani a szezon végén.
Felnőtt együttesünk háza táján sok változás történt. Új
edző és új játékosok is érkeztek a csapathoz. A nagy várakozásokhoz képest, a csapat sajnos rosszul teljesített. Simon János alakulata idén is a bennmaradásért küzd, ami nagy feladatnak ígérkezik, hiszen az őszi 15 mérkőzésből 2 győzelmet
és 2 döntetlent tud felmutatni a csapat. A csapatban ennél
jóval több a potenciál és a hátrány sem nagy a táblázaton előrébb helyezkedő csapatokkal szemben. Egy sikeresebb,és
eredményesebb tavaszi szerepléssel ki kell harcolni a jövő évi
megyei 1-es tagságot.
Az Öregfiúk több helyi kötődésű, új játékossal vágott neki
a szezonnak. Több bravúros győzelmet is aratott a csapat, így
jelenleg 7. helyen állnak a táblázaton. Számukra a bajnokság
még mindig tart, hiszen két elmaradt meccset kell pótolniuk
Szabadbattyán és Polgárdi csapataival szemben. Amennyiben
mind a két mérkőzést győzelemmel zárják, úgy felzárkóznak a
dobogós helyet elfoglaló csapatokra.
A jövőben szeretnénk minden korosztályunk tudatos építését folytatni és eredményekben gazdag tavaszt produkálni.
Minden kedves szurkolónak, sportbarátnak szeretnénk
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni!
Hajrá Lajos!
Vései Martin

Kutas Hírmondó

Bárki lehet életmentő - újraélesztő tanfolyam Lajoskomáromban
Az Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében Láng Imre mentőtiszt, és a Székesfehérvári SZC Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola
tanára érkezett településünkre. A szakember a Gesztenyefasori Iskola mintegy 30 diákjával, és 30 fő, különböző
munkaterületről érkező dolgozóval ismertette a szakszerű
újraélesztés folyamatát.
A hirtelen szívmegállás előrejelzése gyakorlatilag lehetetlen,
ezért a gyors beavatkozás életmentő lehet. Magyarországi
adatok alapján naponta 70-en vesztik életüket hirtelen szívmegállás miatt, ráadásul az emberek csupán 10 százaléka
tud megfelelő segítséget nyújtani. Ahhoz, hogy a szívmegállás, illetve az abból fakadó károsodás ne legyen visszafordíthatatlan, szükség van olyan laikusokra, akik hatékonyan segíthetnek a környezetükben lévő bajbajutottakon.
A mentőtiszt rövid bevezetőjében a létfontosságú életjelekről, és azok vizsgálatáról beszélt. A klinikai halál állapota és
a biológiai halál közötti különbséget elmagyarázva közelítette meg témánkat; az újraélesztést. Tömören összefoglalta azokat a teendőket, amelyeket tennünk kell, ha eszméletlen állapotban lévő embert látunk a földön feküdni.
A gyakorlati részben minden résztevő bemutatta; hogyan
ismerhető fel a keringésmegállás, majd a segélyhívás után,
speciális oktatóbabán gyakorolhatták az újraélesztés folyamatát mely a hatékony mellkas kompresszióból és a helyes
befúvásos lélegeztetésből tevődik össze.

A diákok nagyon ügyesek és fogékonyak voltak a
helyes technika elsajátításában



Ha nem reagál segítséget hívunk
Szabaddá tesszük a mellkast, átjárható légutat biztosí-tunk (szájban lévői idegen test ellenőrzése,
fej hátra szegése)
 Megvizsgáljuk, hogy van-e légzése; 3-as érzékeléssel,
hallom- látom-érzem
 Ha nincs a segítőnket megkérjük hívja a 104-et, vagy a
112-őt, megkezdett újraélesztéshez
 Megkezdjük a szívkompressziót, a szegycsont középső
szakaszán ,melyet mindenki kimért, 30 kompresszió után 2 befúvás( 2015 óta újra a szájból szájba
a hivatalos, de az orrba fúvást is gyakoroltuk)
 3-szori ismétlés után folytatjuk, 2 perc után pihenünk,
 Befejezzük ha kiérnek a mentőszolgálattól, vagy ha van
segítség, aki 2 perc után levált, vagy magához tér a
beteg,
A következő munkahelyek dolgozói vettek részt a képzésen:
Gesztenyefasori Iskola 8. osztályos diákjai, Kerekerdő Evangélikus Óvoda dolgozói, CBA, Posta, Önkormányzat, Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., Győzelem Kft., Wanderer Pékség, Lavender
Dental - fogászat, Hubertus Vadásztársaság, Lajoskomáromi
Sport Egyesület,
A tanfolyamok legfőbb célja az volt, hogy a résztvevők szükség
esetén képesek legyenek az eredményes újraélesztés végrehajtására.
EFI Iroda

Az anatómiailag hű kialakítású gyakorló bábu gyors tanulási lehetőséget biztosított a résztvevők számára.

Összefoglalva a teendők:
 Helyszín biztonságának ellenőrzése, ha nem biztonságos (pl:áram alatt van) Tűzoltókat hívunk
 Megszólítjuk a földön fekvő személyt, megrázva a
vállát
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Nyugdíjas találkozó
A zord időjárás ellenére nagy szeretett mellett, igen kellemes
hangulatban, zajlott november 12-én a Naplemente Nyugdíjas
Klub hagyományos találkozója, melyen a magyarkeszi és a
mezőszilasi időseket látták vendégül. A Művelődési Ház nagytermében közel 70 szépkorú gyűlt össze. Molnár Leventéné
lajoskomáromi, Tóth Elemérné magyarkeszi, Kovács Erzsébet
magyarkeszi polgármetere és Horváthné Gógán Jolán
mezőszilasi klubvezetők köszöntése után változatos produkciókkal szórakoztatták egymást az idősek. Színes népdalcsokrot,
majd néptáncot láthattunk, Kutasi Dániel szintén népdalokat
énekelt, Nagy Kálmánné Margitka harmonika játékára pedig
A korosodó klubtagok vidám produkciókkal szórakoztatták egymást
dalra fakadt a vendégsereg. A lajoskomáromi klubtagok, immár
hagyományos módon humoros tánccal és komédiával fokozták a jó hangulatot. A kora esti vacsorát jóízűen fogyasztották el. A
közös programot tombolahúzás színesítette, ezt követően az együttlét és az újra találkozás örömével és kötetlen beszélgetéssel,
tánccal és mulatsággal töltötték el a délutánt.
szerkesztőség


Tanulni sosem késő! - Ingyenes informatika tanfolyamok Lajoskomáromban!
2017. januártól lehetőség nyílik a számítógép-használói alapkompetenciák fejlesztésére az állam által támogatott képzések keretében.
A GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű
projekt várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot. A Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely, amely
eMagyarország Pontként is működik segítséget nyújt a programba bekapcsolódni kívánó érdeklődők számára, itt közreadva a legfontosabb információt.
Mi a program célja?
Az elsősorban gazdasági szempontból hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok felzárkóztatása, a digitális alapkompetenciáik fejlesztése, annak érdekében, hogy gazdasági versenyképességük növekedjen, munkaerő-piaci esélyeik javuljanak. A program konkrét célja, hogy a résztvevő:
 tudja használni az infokommunikációs eszközét
(számítógép, tablet, notebook, okostelefon),
 tudjon egyszerű szöveget írni,egyszerű mentési műveleteket végezni
 tudjon az interneten tájékozódni, tudjon elektronikus levelezést bonyolítani.
Ki vehet részt a programban?
A jelentkezés feltétele egyszerű,az a magánszemély kérheti a
támogatást, aki:
 a tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,
 kevésbé fejlett régióban, például Közép -Dunántúli lakóhellyel rendelkezik,
 jelenleg nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménynyel tanulói/hallgatói jogviszonyban,
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 párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós

forrásból megvalósuló digitális kompetencia fejlesztésre
irányuló informatikai képzésben.
Mennyibe kerül a képzés?
A támogatás értéke összesen legfeljebb 70.000 Ft/fő. A jelentkezők önrész nélkül, díjmentesen vehetnek részt a képzés
(ek)en.
Mikor indulnak a képzések? Milyen óraszámban?
A képzések megvalósítása 2016. szeptember 2017. október közötti időszakban várható. Kétszer 35 órás képzést, összesen
70 órás támogatott tanfolyamot lehet majd igénybe venni.
Milyen előzetes ismeret szükséges?
A képzésbe való bekapcsolódáshoz informatikai előismeret
nem szükséges.
Hogyan lehet jelentkezni?
A képzésbe bekapcsolódni kívánónak először a
www.ginop612.nive.hu oldalon regisztrálni kell a projekt háttér-informatikai rendszerébe (HIR). A jogosultság elbírálását
követően a felületen található képzési kínálatból választható
ki majd a tanfolyam. A regisztrációban segítséget kérhetnek
az eMagyarország Ponton dolgozó eTanácsadótól; Szücsné
Sándor Zsuzsannától.
Ha nehezen boldogul a számítógéppel vagy az okostelefonnal,
ha néha úgy érzi okosabb, mint Ön, akkor kezdje el most a
felzárkózást! Bármilyen kérdése van a támogatott képzéssel
kapcsolatban a Lajoskomáromi Könyvtárban - eMagyarország
Ponton választ kaphat rá!
Nyitva tartás: hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

eMoP

Kutas Hírmondó

Cipősdoboz adománygyűjtés
"Volt egyszer egy angol nagymama, aki (..) összecsomagolta ajándékát 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 cipős dobozok mellett idén is gyűjtünk tartós élelmiszert
ugyanúgy, mint a tavalyi évben!
AZ AJÁNDÉKOK A FALUBAN TALÁLNAK GAZDÁRA!

Várunk sok szeretettel:
2016.12.03-án 14:00-16:00 között a MOZI-ban
2016.12.10-én 15:00-17:00 között a MOZI-ban!
Szervezők: Lajoskomáromi Ifjúsági Közhasznú Egyesület az
Önkormányzattal együttműködve
Somogyi Anita
06-30/884-74-10
Más időpontban történő ajándékátadásra
megbeszélés alapján van lehetőség!

SZTÁRPORTRÉ
A Kutas Tv 2016. december 15-i
adásában Molnár Szabolcs, Freddie-vel,
Fehérvári Gábor Alfréddel beszélget.
Gerinctől nyakig…
Én egy olyan beállítottságú ember vagyok, aki a lassú dalokat
szereti, ebben tudok kiteljesedni. Nagyon szeretem a lélekszaggató dolgokat, valahogy ezekre a dalokra áll rá a kezem,
amikor megfogom a gitárt, ezeket szeretem a leginkább énekelni, és még több szenvedélyt tudok belevinni. Ezekre tudok
és szeretek a leginkább dalszöveget írni. Amikor alkalmasint
tudok ilyen dalokat énekelni, márpedig kerítünk rá lehetőséget, és meglátom a közönség soraiban, hogy érzik azt, amit én
érzek közben, az páratlan érzés. Ilyenkor jön a bizsergés gerinctől nyakig – és olyan, mint ha kirázna a hideg. Én ezt már
tudatosítottam magamban, hogy bízom benne ez azért van,
mert nagyon jó, ami ilyenkor történik a színpadon. Addig,
amíg ez minden koncerten előfordul egyszer-kétszer, addig
bízom benne, hogy ez azt jelenti, jó úton járunk.
www.sztarportre.hu
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Hirdetmény
Meghívó
Alulírottak, mint a Fejér Megyei Kormányhivatal vadászati
hatóságának 07401850 kódszámú vadászterület határvonalára vonatkozó jogerős határozattal megállapított területére
vonatkozóan - mely terület a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg- az összes földtulajdonosnak, a tulajdoni hányada arányában számított, legalább 1/5-eként, mint földtulajdonnal, illetve a földtulajdonosok meghatalmazásával rendelkezők, földtulajdonosi gyűlést hívunk össze.
A földtulajdonosi gyűlés helye: Lajoskomáromi Győzelem Kft.
nagytanácskozó terme (Lajoskomárom Ozorai u. 5.)
A gyűlés ideje: 2016. december 19.(hétfő) 15 óra
A vadászati joggal rendelkező földtulajdonosi gyűlés
napirendi pontjai:- Döntés
 a képviselet formájáról, a képviselő személyéről;
 a vadászterület határának a Vtv. módosított 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, törvényben
foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről;
 - a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról,
feltételeiről;
 - a földtulajdonosi közösség működési szabályzatának elfogadásáról, ideértve, de nem csak erre korlátozva a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módját, feltételeit;
 - a tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről, a képviselő javadalmazásának, és elszámolási kötelezettségének tartalmáról, és mértékéről;
 - a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj
felhasználásáról.
A napirendi pontok tárgyában döntés - a tulajdonosi közösség gyűlésén megjelent földtulajdonosok tulajdonában álló
földterület aránya szerint számított szavazattöbbséggel hozható.
A jogszabályi mellékletek, illetve a 07401850 kódszámmal
jelölt vadászterület térképe a
Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetők!
Kérjük pontos és felkészült
megjelenésüket!
Puskás Zoltán Tibor
Steidl Pál József
Szabó Ferenc Attila
Szabó Imre Kornél

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 11. szám 2016.

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: Jeffrey Archer: A szerencse fiai
1949-ben egy connecticuti kórházban ikrek születnek. A szomszédos
szobában a kórház dúsgazdag
támogatójának a felesége fekszik,
akinek a kisfia nem sokkal a születése után meghal. A halott gyermek dajkája egy hirtelen ötlettől
vezérelve az ikerpár egyik tagját
becsempészi a milliomos csemete
helyére. Így Nat és Fletcher a másikról mit sem tudva nőnek fel, mígnem felnőttként útjaik
ismét keresztezik egymást. Nat egyetemi tanulmányait megszakítva Vietnámba kerül, ahol emberszeretetből és bátorságból kitűnőre vizsgázik. A háborúból visszatérve befejezi tanulmányait és banki pályára lép. Testvére, Fletcher nagy sikerrel
végzi el az egyetemet, s már befutott sztárügyvéd, mikor
Natot ártatlanul gyilkossággal vádolják, és mit sem sejtve testvérét kéri fel, hogy legyen a védője. Barátság szövődik közöt-

tük, és ez akkor is megmarad, amik a politikai élet szereplőiként szembekerülnek egymással: egyikük demokrata, a másik
pedig republikánus színekben indul a szenátori posztért. Az
ikrek nem ismerik születésük titkát, mígnem egy napon a
véletlennek köszönhetően fény nem derül az igazságra…

„ Jeffrey Archer most is kitűnően csűrte-csavarta az eseményeket. Szívszaggató amiket képes elkövetni! Tiltakozom! :D
Nat És Fletcher élete szívbemarkoló, ugyanakkor tényleg a
szerencse fiai.”
„Aki elolvassa a könyvet, az nem fog csalódni, mert egy remekbe szabott családregényt kap, ami évtizedeken át követi
a két fiú mozgalmas történetét. Meleg szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik a minőségi lektűrt, akik szeretik, ha egy
történet több szálon fut, és több szereplő szemszögéből áll
össze a történet egésze.”
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

LAPZÁRTA IDŐPONTJA: DECEMBER 18.
Kutas hírmondó – Főszerkesztő: Szücsné Sándor Zsuzsanna Szerkesztő: Szilágyi László,
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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Kutas Hírmondó
Enyingi Járási Hivatal Kormányablak Osztály ügyfélfogadása:
8130 Enying Szabadság tér 16/A
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:
- Egyéni vállalkozói igazolvány -, járműigazgatási ügyek, moz
gáskorlátozottak parkolási igazolványa: 06 (22) 795 - 349
- Lakcímigazolvány -, lakcímváltozási -, személyi igazolvány
ügyek, NEK adatlap felvételezése:
06 (22) 795-346
- Útlevél ügyek, ügyfélkapu regisztráció, vezetői engedély
ügyek:
06 (22) 795-346
- Egyéb ügyek:
06 (22) 795-347

Közérdekű 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 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

Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely
Hétfő: 8-12, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8-12, és 13-17
Telefon/fax: 06 (25) 240-719 E-mail: telehazlk@lkomnet.hu

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

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 - csütörtök: 13:00 - 18:00,
Kedd - szerda - péntek: 8:00 - 12:00

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:

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

(30)943-3622

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

Péntek: 8 - 14,

AGAPE Evangélikus Szeretetotthon Iroda :

(25) 240-304
Cím: Lajoskomárom, Jókai M. u. 8, Nővérszoba: (25) 516-700

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.

Virágok a mindennapokra, Virágok alkalmakra




Ballagási, nőnapi és egyéb alkalomra
vágott és cserepes virág
Alkalmi és temetői csokrok kötését 40 év tapasztalatával
baráti árakkal, továbbra is biztosítom.
Koszorúk ingyenes kiszállítását és
minőségi kötését vállalom.
Hívjon bizalommal:
Horváth Tivadarné 06 30/624 64 79
Horváth Tivadar: 06 30/358 74 32

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:
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

