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Ízelítő a tartalomból:Ízelítő a tartalomból:   

Mit is ünneplünk Mit is ünneplünk   
karácsonykor?karácsonykor?  

  

Az emberek tudatában karácsony a szere-

tet ünnepe. Szokásos módon megajándé-

kozzuk egymást ilyenkor. Nemcsak család-

tagok és barátok között szokás ez, hanem 

nagyobb körben, társadalmi szinten is, hi-

szen a karitatív szervezetek is fellépnek, hogy felhívják az 

emberek figyelmét a nélkülözőkre, meghirdetik adomány-

gyűjtéseiket, amelynek bevételét szétosztják a rászorulók 

között. A statisztikák szerint jelentősen lecsökken ezen a 

napon a bűncselekmények száma is. Egyszóval tényleg a 

szeretet ünnepe kell, hogy legyen karácsony, ha ennyi jó 

történik ezen a napon. Ekkor azonban felmerül a kérdés, 

hogy a szeretet vajon csak egy napra korlátozódik? A szere-

tet gyakorlása csak kijelölt napokon kötelez minket? A sze-

retet kifulladhat egyszeri ajándékozásban? Mit jelent valójá-

ban, hogy karácsony „a szeretet ünnepe”? 
 

Az egyház rámutat ennek a szeretet ünneplésnek az igazi 

hátterére. Arra a szeretetre, amely akkor igaz, ha minden 

körülmények között teljesül. Nemcsak akkor, amikor jó 

kedvünk van, nemcsak akkor, amikor megsajnálunk valakit, 

nemcsak akkor, amikor tehetős állapotunkban adhatunk a 

fölöslegünkből. 

Hanem amikor az édesanya minden nap vállalja gyermeke 

Ünnepre várva  

Motoros Mikulások 

        2. oldal 

Wanderer János: Télapó 

        3. oldal 

Szűrőnap 

Anyakönyvi Hírek    4. oldal 

Influenza híradó 

Karácsonyi koncert  5. oldal 

Sztárportré 

Hírmozaik       6. oldal 

Könyvajánló       7. oldal 

Közérdekű információk 

Hirdetések       8. oldal 

gondozását, amikor az édesapa minden nap 

magára veszi a felelősség terhét, amikor a 

munkánkat akkor is becsülettel elvégezzük, ha 

jobban esne másnapra halasztani, amikor a 

ránk bízott hatalommal akkor is szolgálunk, ha 

könnyebb lenne másokat félreállítva a magunk 

kényelmét megteremteni. Ez a szeretet. Ez a 

szeretet viszont szenvedés, mert a szeretet 

küzdelem. Micsoda paradoxon, micsoda ellentmondás! Bár-

mennyire is menekülünk azonban ettől a gondolattól, szívünk-

ben érezzük, hogy csak ez a szeretet tud nyugalmat adni, csak 

ez a szeretet tud erőt adni a folytatáshoz, mert csak ennek a 

szeretetnek van értelme, csak ez a szeretet lehet termékeny, és 

csak ez a szeretet adhat célt életünknek. 
 

Karácsony éppen ezért nem állhat meg önmagában. Kará-

csony csak a kezdet. Karácsony mint ünnep emlékeztet és bá-

torít minket az igazi szeretetgyakorlásra, a teljes ön-

odaajándékozásra, amely húsvétra mutat. Karácsony célja te-

hát húsvét, mert húsvétkor mutatkozik meg a szeretet tökéle-

tes arca, amelyet Jézus Krisztus kereszten kitárt karjával elénk 

tárt. A méltatlanul elszenvedett halálban is magához karolja a 

világot, részt vállalva minden kor emberének szenvedésében, 

amelyet feltámadás követ. A mi húsvétunkban – a hétköznap-

okban mindenkor felvállalt küzdelmeinkben – is megmutatko-

zik, hogy szeretetünk nemcsak egy napra korlátozódik, hanem 

lelki tulajdonságunkká vált, amelynek forrása a karácsonykor 

testet öltött isteni Szeretet.  Szemere János - plébános  

 

 

 

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első  

hóesésre vár - jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel.  

Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt,  

ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen  

éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami  

a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó,  

szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a  

mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel  

se kevesebb annál, amire vár.  

(Pilinszky János) 

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 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!  
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Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 

 

Az Önkormányzat és a Történelmi kör az idén decemberben 

is megtartotta az Adventi vásárt a karácsonyi díszbe öltözött 

faluközpontban. A már hagyományossá vált rendezvény eb-

ben az évben is nagy siker volt. 

A fellépő szereplők mellett eljött a Mikulás is, aki sok cso-

maggal kedveskedett a kicsinyeknek. A jó vásári hangulathoz 

hozzájárultak a finom ételek, és italok mellett a helyi kézmű-

vesek szemet gyönyörködtető, vagy ízes és illatos termékei: a 

karácsonyi ajándék-ötletek, asztali díszek, illatpárnák, házi 

szappanok, kézi szövésű szőnyegek, valamint a sajt és a méz.  

A rendezvény sikeréhez a Középbogárdi Nyugdíjasok süte-

mény-csomagokkal járultak hozzá, de népszerű volt tombola-

sorsolás és a játékvásár is. 

Ez a hagyomány azzal a nemes céllal jött létre évekkel eze-

lőtt, hogy a bevétele segítse a nagycsaládosokat, rászorulókat.  

Az összegből vásárolt csomagokkal, valamint a LIKE Ifjúsági 

Egyesület által gyűjtött cipős dobozokkal a szervezők, segítők 

és adakozók szeretnék szebbé tenni számukra a karácsonyt. 

Mindezek mellett a Községi Önkormányzat a hetven év feletti 

nyugdíjasoknak és a közmunkásoknak szintén ajándékcso-

magokkal kedveskedik az ünnep közeledtével. 

Ünnepre várva!Ünnepre várva!  Az Adventi vásár sikeréért sokat tesznek azok a segítő szándé-

kú emberek, akik fejenként 10-20 liter borral, tejjel, kenyérrel, 

apróbb felajánlásokkal, vagy egy délutánra szóló munkával se-

gítenek. Az idei vásárra több új, lelkes segítő jelentkezett, de 

elkelne mellettük még több dolgos kéz! 

Akik kedvet kaptak, és velünk együtt végig dolgozták a délu-

tánt, - reméljük, jövőre is segítenek majd! Hálásak vagyunk an-

nak a néhány fiatalnak is, akik, - levéve az idősebbek válláról a 

terhek egy részét, - segítettek a munkában!  

Köszönő szavaink mellett kívánunk nekik, és minden  

Lajoskomárominak Áldott, Békés Ünnepeket! 

Puskás Tiborné  

A kicsik csillogó szemmel vették át az ajándékot a Mikulástól 

Motoros Mikulások Lajosban!Motoros Mikulások Lajosban!  
Advent első hétvégéjén motoros mikulások lepték meg a 

lajosi gyerekeket. Közel 40 motoros érkezett mikulás, és 

krampusz ruhában a Gyógyszertár udvarára. A motorosok 

sok csillogó szemű kicsit találtak, akik szüleikkel együtt nagy 

örömmel fogadták, a szán-helyett, berregő igazi nagy moto-

rokkal érkező  motoros mikulásokat. A Mikulás Manói autó-

val érkeztek, csomagtartójuk teli volt finomságokkal. Sok kis-

gyermek gyűlt össze, hogy megcsodálja a kétkeréken guruló 

télapókat és a motorokat. Közös éneklés után apró ajándéko-

kat, finomságokat osztottak mindenkinek. Ezután ügyességi 

játékokat játszottak a picikkel; mikulások-gyerekek kötélhú-

záson drukkolhattunk, majd a Mikulás kiürült zsákjába do-

bálhattak kislabdákat a lurkók. A legnépszerűbb a motor-

lovaglás volt, a sok gyerkőc, a neki legjobban tetsző motorra 

ülhetett egy rövid ideig. Ezután a Mikulások elbúcsúztak, hi-

szen a szomszédos falvakban is várták őket. Köszönjük! Sok 

gyermeknek sikerült emlékezetessé és széppé tenni ezt a na-

pot!      szerkesztőség 

A gyerekek legjobban annak örültek, hogy felülhettek a motorokra 

A sport mindenkié!A sport mindenkié!  
Az Egészségfejlesztési Iroda 

által szervezett Szűrőnap má-

sodik felében Monspart Sarolta 

tájfutó világbajnok, maratonista, 

Prima-díjas kiváló sportoló tartott előadást. 

Az exsportoló „Mozdulj minden-kor és minden-hol!” című 

előadásában a tőle megszokott lendülettel és humorral fű-

szerezve árult el hétköznapi praktikákat. Az egészséges élet-

mód prófétája arra hívta fel a figyelmet, hogy mozogjunk 

sokat, például a munkahelyi stressz levezetésére is az egyik 

legjobb megoldás a sport. A világbajnok tájfutó az előadása 

alatt sem hagyta nyugodtan ülni közönségét, ugyanis rög-

tönzött testnevelés órát tartott mindenkinek. szerkesztőség 
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A karosszék halkan 

megnyikordult, 

amint mozdult benne, de e parányi nesz alig hallatszott a 

változatos zsongásban. A szobában gyermekek játszottak, két 

kislány és két fiúcska. Babáztak, könyvet lapozgattak, kisau-

tókat tologattak a szőnyegen. Később egyikük odalépett elé: 

- Papa, vedd le nekünk a társast légy szíves! - mutatott apró 

ujjával a polc irányába. 

Nehézkesen felkelt a mély bútordarab marasztaló öleléséből, 

s eleget téve a kicsik kívánságának, visszaült. 

Előkerült a dobozból a tábla s mindannyian körbeülték. Kéz-

ről-kézre járt a dobókocka, néha kisebb vita támadt köztük a 

szabályokat illetően, de hamar tisztázták és tovább folyt a 

verseny, bábuik apránként közeledtek a célhoz. 

Odakint egészen besötétedett már, s ami ritkaság számba 

ment a múlt évtizedben, erős havazás kezdődött, a gyerekek 

másnapi nagy örömére. De erről még nem tudtak, s nagyap-

juk csendesen, elmerülve szemlélte őket. 

Saját gyerekkorára gondolt, mennyire más volt szinte min-

den, változtak, szaporodtak a játékok s ők még naponta csa-

patokba verődtek az utcabeliekkel s úgy játszottak indiánost 

vagy rabló-pandúrt, télen csúszkáltak, szánkóztak, hógolyó 

csatákat vívtak, míg szüleik haza nem parancsolták a résztve-

vőket. Se mobil, se számítógép, még tévé sem a faluban sen-

kinek. 

Eszébe ötlik egy kép, óvodás korú volt, amikor édesanyja 

megkérdezte tőle: 

- Mi leszel, ha nagy leszel? 

Szokatlan válasszal állt elő, mert nem vadász, katona, vagy 

valamilyen gép vezetője akart lenni, esetleg más, akkoriban 

népszerű foglalkozást nevezett meg, hanem: 

- Télapó! 

Az öreg elmosolyodik ezen az emléken, s arra ocsúdik, hogy 

szobába lép lánya és az esti ceremónia - úgymint összepako-

lás, fürdés, vacsora, fogmosás, lefekvés - megkezdésére kéri a 

gyerekeket, akik természetesen túl korainak tartják mindezt. 

- A cipőiteket, csizmáitokat kikészítettétek? Mit szól a Miku-

lás, ha nem találja? 

Ez hatásos s az asszony hamarosan terelgeti kifelé a csemeté-

ket. 

A papa újfent elgondolkozik, most az elnevezésen, de aztán 

később - a picik már nyugodtan szuszognak takaróik alatt - 

óvatosan szemrevételezi a kirakott apró lábbelik sorát. 

Reggel aztán ismét eszébe jut az esti téma, ami foglalkoztat-

ta. Most is karosszékében ül, előtte a lányok, fiúk csomagjaik-

kal zörögnek, ajándékaikkal vannak elfoglalva. 

- Papa, papa, nézd, mit hozott a Mikulás! 

Mert végül is teljesen mindegy, hogy egy-egy korszakban ho-

gyan nevezik saját szájízük szerint a dolgokat. Íme, aki az 

egyik gyereknek Télapó volt egykoron, ma a másiknak Miku-

lás. A lényeg úgyis megmarad és mindig ez a fontos, már-

mint, ami mögötte van: a türelmetlen várakozás, a felfedezés 

varázsa, a csomagbontás izgalma. A gyerekek megajándéko-

zása, az öröm és boldogság az arcokon, a szeretet. 

S ami a ráadás, lám, egy gyermekkori vágy is teljesült... 

Wanderer János: TélapóWanderer János: Télapó  
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Szűrőnap LajoskomárombanSzűrőnap Lajoskomáromban  
Nagy érdeklődés mellett rendez-

ték meg a lajoskomáromi szűrő-

napot! 

Az Egészségfejlesztési Iroda által 

szervezett programon az ötféle 

szűrés mellett tanácsadással és 

előadással várták az érdeklődő-

ket. Az Egészségház várótermét gyermekrajzok díszítették, 

"Legfőbb kincsünk az egészség" témában. 

Sokan érkeztek már a 9 órás kezdésre, hogy részt vegyenek 

a programon. A fiataloktól az idősekig minden korosztály 

képviseltette magát. A szűrőnapon számos egészségmegőr-

ző és betegségmegőrző vizsgálattal, szűréssel várták a 

lajosiakat. Legtöbben a bőrgyógyászati vizsgálaton, a vér-

cukorszint- és vérnyomásmérésen vettek részt, de sokan 

érdeklődtek az urológia, a csontsűrűség és kardiológia 

szaktanácsadás iránt is. Öröm látni, hogy évről évre egyre 

többen tulajdonítanak fontosságot a szűrésnek, a megelő-

zésnek. 

Szűrőnap összes résztvevője: 91fő 

Csontritkulás szűrés:   46fő 

Bőrgyógyászati szűrés:   33 fő 

Urológiai szűrés:   17fő 

Memória teszt:   24fő 

Kardiológiai szűrés:  25fő 

Kislabor vizsgálatok:   56fő 

Fogászat:   17 fő 

Az egészségmegőrzés területén fontos a megelőzés, ezeket 

fejleszteni kell; a programok tehát jövőre is folytatódnak! 

EFI Iroda 

Többen igénybe vették a gyógyszerészeti tanácsadást is 

 

Gólyahírek 2016.Gólyahírek 2016.  
 

1. Kasza Roxána Karolina -  január 6. 

2. László Kata Erzsébet -   február 2. 

3. Kovács Amanda Anita -  február 29. 

4. Kozma Zsófi -   március 11. 

5. Litauszki Anna Kata -   március 11. 

6. Németh Zsombor Csaba -  március 17. 

7. Csulik Borbála -   március 29. 

8. Balogh Bence Gábor -   április 06. 

9. Eckhardt Nándor -   május 18. 

10. Vései Eszter -    május 19. 

11. Durmics Kevin Milán -   május 30. 

12. Szolga-László Benett Olivér -  június 09. 

13. Schrei Levente -   június 19. 

14. Huszár Tihamér -   július 08. 

15. Balogh Jázmin -   július 19. 

16. Németh József -   július 27. 

17. Bernáth Bianka Boglárka -  szeptember 1. 

18. Balogh Bende Bátor -   október 16. 

19. Szakács Dániel -   október 17. 

20. Gombos Panna -   november 2. 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

1. Csiszi Julianna 

2. Rácz László 

3. Krutzler Pál 

4. Papp Lajosné 

5. Schrei András 

6. Kovács Gáspár Józsefné 

7. Nagy Vilmos 

8. Zsednai Pál 

9. András Imréné 

10. Kelemen Józsefné 

11. Kovács Józsefné 

12. Schmikl György 

13. Dózsa Andrásné 

14. Schmuck Józsefné 

15. Balogh Ferencné 

16. Völgyi Józsefné 

17. Kasza Józsefné 

18. Mitró Györgyné 

19. Gál Lajos 

20. Szabó Jánosné 

21. Simon Józsefné 

22. Nagy László 

23. Sági Ferencné 

24. Rapatyi Ferencné 

25. Nagy Mihályné 

26. Stiedl Andrásné 

27. Stróbl István 

28. Béres Mihályné 

29. Tóth Jánosné 

30. Bajcsi Ildikó 

Elhunytak 2016.Elhunytak 2016.  

Nyugodjanak békében! 

Szemétszállítás időpont változás!Szemétszállítás időpont változás!  
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016. december 26-án (hétfő) ünnepnap miatt a lakossági kommunális hulladékszállí-

tás elmarad! A hulladékgyűjtők 2016. december 24-én (szombat) kerülnek kiürítésre. Megértésüket köszönjük! 

Vertikál Zrt. 
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Még nem találtak influenza Még nem találtak influenza   
vírust a megyébenvírust a megyében  

Nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya, 

egyedül a Székesfehérvári Járásban csökkenő a tendencia. 
 

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései 

alapján végzett becslés szerint 2016. december 05. és decem-

ber 11. között (2016. 49. hetében) a megye területén 483 fő, az 

előző hetinél 33,0%-kal több beteg fordult orvoshoz influen-

zaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei 

megbetegedési arány 115,4 %ooo volt.  
 

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illeté-

kességi területén 201,8%ooo; (előző héthez képest 122,2%-os 

emelkedés), a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály illetékességi területén 98,1%ooo (előző héthez képest 

11,7%-os csökkenés), a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi 

osztály illetékességi területén pedig 22,7%ooo (előző héthez 

képest 300,0%-os emelkedés). A megye egész területén a 100 

ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 4 

hétben folyamatos emelkedést mutat, de még nem érte el a 

járványos küszöb értéket, alacsony aktivitást mutat.  
 

Az orvoshoz forduló betegek 35,0%-a a 0-14 éves; 29,9%-a a 

15-34 éves; 25,6%-a a 35-59 éves és 9,4%-a a 60 éves, illetve 

az e feletti korosztályból került ki. 
 

A jelentés írásáig 2016. 40. hetétől megyénkből beküldésre ke-

 Járási Népegészségügyi  

Osztály illetékességi területe 47.hét 48.hét 49.hét 

Dunaújváros, Sárbogárd 97,5 90,8 201,8 

Mór, Bicske 11,3 5,7 22,7 

Székesfehérvár 61,1 111,0 98,1 

FEJÉR MEGYE 63,1 86,8 115,4 

rült légúti mintákból influenzavírus jelenléte nem igazolódott. 
 

Közösségi halmozódásról nem érkezett jelentés. 

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 

ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyé-

ben 

Az influenza megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb 

eszköze a védőoltás. Az influenza elleni védőoltások elsődleges 

célja a súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések és influ-

enza halálesetek megelőzése. A védőoltást ajánlott minden 

szezon előtt évente megismételni a vírus rendkívüli változé-

konysága miatt. 
 

Az influenza megbetegedés súlyos lefolyása szempontjából 

fokozottan veszélyeztetettek a krónikus betegek, a szív- és ér-

rendszeri, légúti, máj és vesebetegek, anyagcsere betegségben 

szenvedők, cukorbetegek, daganatos betegek és immungyen-

geségben szenvedők, rehabilitációs, ápolást, gondozást nyújtó 

egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak, gon-

dozottak, várandós kismamák, 60 év felettiek. Számukra az 

influenza elleni védőoltás térítésmentesen a háziorvosoknál 

rendelkezésre áll. Az influenza védőoltás élővírust nem tartal-

maz, betegséget nem okoz, beadása nem jelent veszélyt a fej-

lődő magzatra. 
 

Térítésmentes influenza védőoltásra jogosultak az állattartó 

telepeken dolgozók, akik baromfi, sertés tartásával foglalkoz-

nak, illetve ezen állatok szállításával, feldolgozásával, megsem-

misítésével foglalkoznak. 

Fontos, hogy az influenza védőoltás mielőbb beadásra kerül-

jön, hogy a megbetegedések emelkedésének időszakára már 

védelmet nyújthasson. A védettség 10-14 nap alatt fokozatosan 

alakul ki.   Székesfehérvár, 2016. december 14. 
(Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály) 

Karácsonyi hangversenyKarácsonyi hangverseny  
Ünnepi koncerttel kedveskedtek a közönségnek a Gesztenye-

fasori Iskola zenetagozatának növendékei. Fúvós hangszerek, 

gitár, zongora és az énekkar hangjától volt hangos a Polgár-

mesteri Hivatal díszterme. A koncerten az Zeneiskola elmúlt 

évi munkájának gyümölcséből láthatott válogatást a nagyér-

demű. A koncertet az ének-

karosok nyitották meg téli 

dalcsokrukkal. Ezután felvált-

va szerepeltek különböző 

hangszerekkel a gyerekek. A 

koncertet - mintegy keretbe 

foglalva - az énekkar zárta, 

mai karácsonyi dalok feldol-

gozásával. A családok szépen 

kivárták a produkciókat, türelmesen meghallgatva azt is, aki 

még csak két hangot tudott dallammá formálni kis hangsze-

rén, azt is, akinek egyelőre nagy feladat sok ember előtt meg-

szólalni és hangszert megszólaltatni, meg azt is, aki már "régi 

motoros" és hosszabb művet játszott. Csendben hallgatták 

végig azt a közel 30 kezdő és haladó fellépőt, akik megmutat-

ták, hol tartanak most a hangszer-

tanulásban. A gyermekek felkészítő 

pedagógusai: Lázár Melinda, 

Lindemann Mónika, Sándorné Ta-

kács Klaudia és Demény István. A 

gyerekek csillogó tekintetéből lát-

szott, hogy a felkészítőknek sikerült 

átadni valamit abból, hogy miért 

érdemes zenét tanulni! 

szerkesztőség 
Évről -évre több kisgyermek választja hangszeréül a gitárt 



A Kutas Tv 2016. december 29-i  

adásában Molnár Szabolcs,  

Böjte Csabával beszélget. 
 

Eszünkbe juttatja, amit mondani akar... 

 

„Hogy szól Isten hozzánk? Eszünkbe juttatja, amit mondani 

akar… A legfontosabb dolog, hogy keressük meg a helyüket az 

életben. Lao-ce mondta valahol, hogy ha az ember megtalálja 

azt, amire született, ha a maga útján megtalálja, akkor soha 

többé nem kell dolgoznia, mert minden munka, szórakozássá 

válik. Tényleg így hiszem, hogy ha a helyén vannak a forgók, 

akkor a menés, az sétálás, egy jól eső érzés. Ha nincs a helyén, 

akkor bicegünk, és minden lépés fáj. Arra biztatok mindenkit, 

hogy merje megkeresni azt a feladatot, azt a helyet, azt a sze-

mélyt, amit és akit Isten neki kirendelt, és akkor boldog lesz.”  
    www.sztarportre.hu 

SZTÁRPORTRÉ SZTÁRPORTRÉ   Elkezdődött a környezetrendezés Elkezdődött a környezetrendezés   
a temetőbena temetőben  

Miként az októberi számunkból értesülhetek olvasóink elké-

szült az önkormányzati fenntartású köztemetők környezet-

védelmi és fejlesztési tanulmány terve. A terv megvalósítása 

elkezdődött november hónapban. Az első lépésben a leendő 

parcellákat elválasztó fasorokat alakítottunk ki. Elültetésre 

került 15 különböző fajtájú mindösszesen 127 db fa, valamint 

a temető kerítése mentén 10 különböző cserjéből egy sövényt 

ültettünk ez meghaladta a 700 m-et. A munkálatokhoz a 

terveknek megfelelően kellet kivágni már meglévő fákat, amit 

még folytatni kell majd, valamint kivágtunk a ravatalozó mö-

götti „öreg” nyárfákat is mivel azok már veszélyeztették a 

ravatalozó épületét valamint a temetőbe kilátogató lakossá-

got is. Az akác ligethez vezető út jobb-bal oldalán murvás 

parkoló kialakítását kezdtük meg ahol majd 40 autó tud par-

kolni. A munkálatokat tavasszal a jó idő beköszöntével foly-

tatjuk, addig is tanulmányterv megtekinthető a Községház 

épületében lévő hirdetőtáblán és a települési web felületen 

(www.lajoskomarom.hu).    szerkesztőség 

Kutas Hírmondó 
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Mikulás és DÖK nap az iskolában!Mikulás és DÖK nap az iskolában!  
December 6-án a Gesztenyefasori Iskola alsó tagozatos kis-

diákjaihoz is ellátogatott a Mikulás, és feketébe öltözött 

krampusz segítőivel ajándékokat osztogatott a gyerekeknek, 

akik vidám téli dalokkal köszönték meg a csomagokat. 

Az első osztályosokat Marikucza Péter, a Székesfehérvári 

Lions Klub képviselője külön köszöntötte, és szervezete ne-

vében mikulás csomagokat osztott ki a legkisebbek között. 

A felső tagozatosok napja sporttal, és kreatív foglalkozások-

kal telt. A gyerekek körbe állták a ping-pong asztalt és a 

csocsó asztalt, felváltva szurkoltak egymásnak. A retro dart-

sot is lelkesen űzték a diákok, és a sakktáblák fölött is szá-

mos gyermek tornáztatta az elméjét. A kreatív beállítottsá-

gúak gyöngyöt fűzhettek. A kémia teremben érdekes kísér-

letekkel keltette fel a gyerekek figyelmét a pedagógus. Délu-

tán az immár hagyományossá vált Mikulás Kupa Focitorna 

zajlott, melynek csúcspontja a tanár-diák összecsapás volt.  

Ezen a napon csupa mosoly és jókedv volt iskolánkban a 

Diákönkormányzat jóvoltából. Köszönjük!  szerkesztőség 

A picik örömmel fogadták a plusz ajándékot 

A kivágás után látszott igazán, hogy milyen  
életveszélyesek voltak valójában ezek a fák. 
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Könyvajánló: Schäffer Erzsébet: Egyszer  voltKönyvajánló: Schäffer Erzsébet: Egyszer  volt 
„Szemérmetlenül privát gondola-

tok, amelyekre talán rímel egy-egy 

találkozás. Bizonytalan vagyok. A 

kéziratot odaadtam egy barátnőm-

nek, aki szigorú, s akinek adok a 

véleményére. Egy sajtcédulán ezt 

írta: 'Köszönöm a paksamétát. 

Tegnap este és ma hajnalban is ezt 

olvastam. Nagyon jó, hogy így 

együtt van ez a sok gondolat és 

érzés. Tragédiák és örömök, ismert 

és ismeretlen emberek életmeséi. Kell, hogy az ember egy ki-

csit kilépjen önmaga intrikái és mosolyai mögül és rácsodál-

kozzon egy másik földi halandóra. Őszintén tetszik. És tudd, 

ezt nem írhatta volna meg más, egyedül csak te. Benne vagy. 

És ez jó. Gitta' ” Schäffer Erzsébet újságíró, a Nők Lapja kivéte-

les hangú szerzője. A lap hasábjain egyéni hangú műfajt te-

remtett, amely ötvözi a tárcaírás, a riport és a novella hagyo-

mányait. Interjúi különleges beszélgetések. Lázár Ervin írta 

róla: „Olyan erővel árad belőle a bizalom, hogy szabaddá 

teszi az embert. ” Ez a bizalom van jelen ebben a kötetben is. 

Mint előző két könyvét, ezt is úgy veheti kézbe az olvasó, 

hogy számíthat rá, lélektől lélekig tartó találkozásokban lesz 

része. A kiadó az ő kötetével indítja útjára a Nők Lapja Mű-

hely könyvsorozatot. 

"Nagyon szép. Csupa olyasmi, amit jólesik olvasni, amit kell 
olvasni, amit nem csak olvasni kellene, hanem megélni… sok-
féle riport, szerteágazó életutak, miközben mindenki őriz 
valamit, valamit amire nagy szükségünk lenne… Köszönöm." 
"Megindító, értékes beszélgetések, sodró gondolatok, amik 
órákkal az elolvasásuk után sem engednek messzire maguk-
tól. A Történet a vonaton katarzis volt, telesírtam a párná-
mat." 

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 

 

 
 
 
 

 
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  
vagy okos telefonról is vezérelhető; 5+5 
év GARANCIA (5év teljes körű + 5év fű-
tőbetét); esztétikus megjelenés és forma  

 

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 

Típus jelzés  
Teljesítmény 

(W)  
Méret  
(cm) 

Nettó Ár  Bruttó Ár  
Ajánlott fűtendő 

ter./légt  (m3) 
Áram  

NFC4N 02+1S 250 40 x 43 27 953 Ft 35 500 Ft 1-3 m2 / 10 1,1 A 

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 



Kutas Hírmondó 

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

Közérdekű információkKözérdekű információk  
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal 
Telefon: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376 
E-mail: lajoskom@lkomnet.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek : 8 - 12  
 szerda: 8 - 12 és 13 - 16 
Pirtyák Zsolt polgármester: polgarmester@lkomnet.hu 
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: jegyzo@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 

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 

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

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje: 
Telefon:06 (25)506-708; Mobil: 06 (30)9390 833 
Lajoskomárom Hétfő 8-11    Kedd: 8-12  
Szerda: 14-18  Csütörtök: 11-13   Péntek: 8-12  
Középbogárd:   Hétfő: 12-14 Csütörtök: 8-10 
Tanácsadás:   Kedd- 14-15 
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 

Körzeti megbízott: Hámori Attila 06 (20)350 09 45 
Mezei őrszolgálat elérhetőségei: 
Molnár László: 06 30 916 72 58, Stiedl Pál: 06 30 956 01 83 

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

Kerekerdő Evangélikus Óvoda: Telefon:  (25) 240-377 

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:  (30)943-3622 

Bank automaták: 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 

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

Polgárőr járőrszolgálat: 06 (30)621 4198 
Polgárőr ügyeleti szolgálat (24 órás):  06 (30)621 4197 

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával 

Balogh István e.v.  

+36 70/314 15 75 

25/462 - 094 

 

  
  
  

Virágok a mindennapokra, Virágok alkalmakraVirágok 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 

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 

 
 
 

Áldott Békés Ünnepet kívánunk mindenkinek! 
Az új évben is várjuk Önöket: 

 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 


