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Felhívás!Felhívás!  
Lajoskomárom Nagyközség  

Önkormányzat Képviselőtestü-

lete adománygyűjtést szervez a 

településen. A Ravatalozó fel-

újítása során elkészült harang-

toronyba a Gombos Miklós 

harangöntő mester által készí-

tett harangot tesszük. Ennek 

megvalósításához kérjük a kö-

zség lakóinak támogatását!  

Felajánlásukat a Lajoskomáro-

mért Közalapítvány  

B3 TAKARÉK Szövetkezetnél  

vezetett 58100082-10011317 

számú számláján vagy 

készpénzben, a Gyógyszertár-

ban megtalálható adomány-

gyűjtő dobozba helyezhetik el. 
 

Segítő támogatásukat  

köszönjük! 
 

Lajoskomárom Nagyközség  
Önkormányzat Képviselőtestülete 

Az Európai Virágos Városok és Az Európai Virágos Városok és   

Falvak versenyén szerepelFalvak versenyén szerepel  
LajoskomáromLajoskomárom  

ENTENTE FLORALE EUROPEENTENTE FLORALE EUROPE  

2017. évben a Virágos Magyarország verseny falu kategória fődíjazottja Lajoskomárom 

település lett. A verseny Szervező Bizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség felkérte 

településünket, hogy 2018. évben képviselje Magyarországot az Európai Virágos Városok 

és Falvak versenyében. 

A megmérettetés során egy 15 fős nemzetközi zsűri 10 szempont figyelembe vételével, 

helyben meghatározott útvonalon értékeli a települést. Információk bővebben a  

http://www.entente-florale.eu oldalon és az előzményekről www.facebook.com/efeurope/ 

felületen találhatók. 
 

A lajoskomáromi Bírálati Nap 2018. június 28-án lesz. 
 

A verseny Európában az egyik legnagyobb, a közösségek bevonásával megvalósuló ese-

mény. Lajoskomárom számára a meghívás megtisztelő, a kihívás és a felkészülés során 

elvégzendő feladatok előremutatóak a komfortos, rendezett településkép kialakításában. 

A felkészülésben a települést az MTU által delegált mentoráló bizottság segíti. Lajosko-

márom település február elején a bizottságon keresztül eljuttatta a meghívó levelet és a 

települési bemutatkozó anyagot a nemzetközi zsűrinek. Mottóként a Vas Gereben által a 

„Legelső rendes falu” megfogalmazást választottuk. 

A felkészülés során egy helyi munkacsoport fogja össze a feladatok összeállítását és meg-

valósítását, továbbá számítunk az egész település lakosságára a saját lakókörnyezet rende-

zésében, virágosításában, az előkertek gondozásában, csinosításában. Ennek ösztönzésére 

a Képviselő-testület versenyt hirdet – a mottóhoz igazodva - „RENDES PORTA” címre és 

díjazásra.  
 

1. Várjuk azok jelentkezését, akik saját lakóházuk és előkert részük virágosításában tevé-

kenykednek. A jelentkezők között kerül kiosztásra a „Rendes Porta” cím, közülük az 

első három helyezett pénzjutalomban részesül 50 000; 30 000; 20 000 Ft összeggel. 

2. 2. Úgyszintén várjuk csoportok, közösségek, civil szervezetek, baráti társaságok 

jelentkezését, akik vállalkoznak egy-egy közintézmény környezetének, közterületi ré-

szének rendezésére, virágosítására vagy felkészülés során elvégzendő felújítás megva-

lósítására a munkacsoport irányításával. A legaktívabb csoportok részére felajánlott 

pénzjutalom 150 000; 100 000 és 80 000 Ft. 
 

A településen kiültetésre kerülő egynyári virágokat az Önkormányzat egyben rendeli meg 

a termelőtől, ehhez a lakosság is csatlakozhat. Előzetes igények felmérését követően hely-

ben a Hivatalhoz kérjük majd a kiszállítást, ahonnan kiültetésre elvihetők a virágok. 

A részvételre a jelentkezéseket, az egynyári virág igényeket a Polgármesteri Hivatalba kell 

eljuttatni Csidáné Margó részére (Tel: +36 30 292 6932). 

Szívesen vesszük a lakosság részéről érkező minden olyan észrevételt, javaslatot ami fel-

hívja figyelmünket megjavítandó, felújítandó, karbantartást igénylő feladatokra!!! 

Előre is KÖSZÖNJÜK mindazok részvételét, akik  

segítik falunkat az európai megmérettetésben! 
Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző 



Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  
Tájékoztató a temetőrend változásokrólTájékoztató a temetőrend változásokról  

A 2017. évben történt temetői ellenőrzések megállapításai és a temetők fenntartására 

vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében Lajoskomárom Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a hatályos temető rendeletet. A 

megállapítások értelmében a temető fenntartójának kell gondoskodni a temető be-

kerítéséről, a vízvételi lehetőségről, illemhelyről, a köztisztaságról, a megfelelő nyil-

vántartásokról, tájékoztató táblákról. Ennek megfelelően az Önkormányzat a temető 

fenntartására és a temetkezés rendjére vonatkozóan 2018. július 1. napjától új szabá-

lyozást vezet be. Kérjük, hogy a megváltott sírhelyek esetében mindenki nézzen utá-

na, hogy elhunyt hozzátartozóját érintően mikor történt a sírhely megváltása! Ha 

már a 25 éves megváltási idő letelt javasoljuk, hogy még az új szabályozás életbelé-

pése előtt (2018. július 1. előtt) intézkedjen a sírhely újraváltásáról, melyet ezen idő-

pontig még a régi áron megtehet (sírhely/5000,- Ft/eltemetett személy). A Közteme-

tőben lévő sírok esetén ezt a Polgármesteri Hivatalban kell kérelmezni a megfelelő 

nyomtatványon. Az egyházi temetőkben az érintett felekezet képviselője ad erről 

tájékoztatást. 2018. július 1-től a Sírhely megváltási díjak 25 év időtartamra: 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási 
díj, behajtási díj, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 
temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: 

Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző 

Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 
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S.Sz Sírhely típus Nettó díj Áfa (27 %) Bruttó díj 

1. Egyes sírhely 11811,- Ft 3189,- Ft 15.000,- Ft 

2. Kettes sírhely 23622,- Ft 6378,- Ft 30.000,- Ft 

3. Négyes sírhely 47244,- Ft 12756,- Ft 60.000,- Ft 

4. Urna sírhely 11811,- Ft 3189,- Ft 15.000,- Ft 

5. Urnafülke 62992,- Ft 17008,- Ft 80.000,- Ft 

6. Sírbolthely kettes 94488,- Ft 25512,- Ft 120000,- Ft 

7. Sírbolthely négyes 
188976,- 

Ft 
51024,- Ft 240000,- Ft 

8. 
Minden további sírbolthely a kettes méretével  

és díjával növekszik. 

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási díja 

  Tevékenység megnevezése Nettó díj Áfa (27 %) 
Bruttó 
díj 

1. 

Vállalkozók alkalmankénti temető igény-
bevételének használati díja (Síremlék 
állítási munkákhoz igényelt terület ) 
minden megkezdett nap után (Ft/nap) 

3937,- Ft 1063,- Ft 5.000,- Ft 

2. Egyes sírhely ásási díja (Ft/alkalom) 11811,- Ft 3189,- Ft 15.000,- Ft 

3. Kettes sírhely ásási díja (Ft/alkalom) 14173,- Ft 3827,- Ft 18.000,- Ft 

4. 
Behajtás napi díja vállalkozás és temetke-
zési szolgáltató részére (Ft/nap) 

394,- Ft 106, Ft 500,- Ft 

5. 
Ravatalozó épületének, eszközeinek és a 
ravatalozó előtti fedett területnek  
használati díja (Ft/alkalom) 

7874,- Ft 2126, Ft 10.000,- Ft 

6. 

Nem Lajoskomáromban temetés esetén 
(tranzit) hűtés díja (Ft/nap)  
Minden további megkezdett nap  
(Ft/nap) 

1575,- Ft 
394,- Ft 

425,- Ft 
106,- Ft 

2.000,- Ft 
500,- Ft 

Tisztelt Lakosság! 
        A Lajoskomáromért Közalapítvány  

tudatja, hogy a magánszemélyek által 

felajánlott adóalap 1 %-a  

2016 évben 161 132 - Ft volt,  

melyet kulturális, sport és civil  

szervezetek támogatására használt  

fel a Közalapítvány Kuratóriuma. 

Ez úton mondunk köszönetet a  

felajánlóknak és továbbra is  

számítunk támogatásukra. 

Kérjük, hogy adóalapjának 1 %-át a 

„Lajoskomáromért”  

Közalapítvány javára 

(adószám: 18480414-1-07) 

szíveskedjen felajánlani. 
Köszönettel: Pirtyák Zsolt - polgármester 

AADÓDÓ  1 %1 %  
Adományozni öröm,  

adni egyszerű.  

Ön próbálta már? 

A Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület 

vezetése és önzetlen tagjai ezúton kérik 

Önt, hogy támogassa adója 1%-ával az 

egyesület működését. Az ebből befolyt 

összeget a közbiztonság megszilárdítá-

sára fordítjuk. 

Kérjük, amennyiben lehetőségei enge-

dik, adó 1%-ának felajánlásával illetve 

adományaival támogassa egyesületün-

ket és ezzel Ön is hozzájárul Lajosko-

márom közbiztonságának javításához. 

Hogy jó helyre menjen az adónk 1%-a!! 

Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület 

Székhely: Lajoskomárom  

Komáromi utca 4. 

Adószám: 18498222-1–07  

Tisztelt Lakosság! 
Az adó 1%-ról idén is nyilatkozni kell.  

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület 

köszöni az elmúlt évek felajánlásait,  

és reméljük megint megtisztelnek  

bizalmukkal.  

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület  

2016 évi adó 1%-a, 50 000Ft volt,  

melyet technikai felszerelések  

beszerzésére fordítottunk 

Felajánlását a következő  

adószámon teheti meg:  

18488663-1-07 
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Farsangoztak az iskolásokFarsangoztak az iskolások  
A hagyományokhoz hűen a Gesztenyefasori 

Iskola diákjai az idei évben is színvonalas ze-

nés-táncos produkciókkal szórakoztatták egy-

mást és szüleiket, vendégeiket. 

A hangulatot az első osztályosok nagyon ötle-

tes produkciója alapozta meg Nyuszi-bugie 

tánccal. Ezután következett a Római leves! A 

második évfolyamosok vidáman ropták a tán-

cot. Ki szakácsként, ki konyhalányként terel-

gette a sárgarépának, zöldborsónak öltözött 

társait a közös fazékba.A vagány harmadik osztályosok érkezetek Nyári kaland című pro-

dukciójukkal, melyben a Grease című film hangulatát idézték fel. A negyedik évfolyam kis-

lányai Pillangótáncukkal, és csodálatos jelmezükkel varázsolták el a zsűrit és a közönséget 

is. Ötödikként az ötödik osztály Emojiként lépett porondra. A hatodik osztály vállalkozó 

kedvű tagjai szintén egy látványos zenés-táncos produkcióval készültek. A csoportos pro-

dukciók után az egyéni jelmezesek következtek. A zsűri nagyon szép kivitelű, egyéni -

házilag készített- jelmezeket láthatott. A bemutató végeztével a farsangozók tombolán te-

hették próbára a szerencséjüket. Sok értékes nyeremény talált gazdára. A büfékben a szü-

lők finomságokkal kínálták a táncban megfáradt bulizókat. Köszönet mindenkinek, aki 

bármilyen formában hozzájárult a diákok farsangi mulatságának sikeréhez.     szerkesztőség 

 

Nyuszi - bugie az első osztályosokkal  

FELHÍVÁS! 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

tagsága köszönetét fejezi ki  

mindazoknak, akik személyi  

jövedelem adójuk 1 %-át a  

Lajoskomáromi tűzoltók javára 

ajánlották fel. A 2016 rendelkező 

évben felajánlott szja 1%-os össze-

ge 450 000 Ft volt, melyet a  

gépjárművek fenntartására  

fordítottunk. 

Kérjük 2018-ban is gondoljon 

ránk! 2017 évi adóbevallása  

elkészítése során is támogassa  

civil szervezetünket! 

Lajoskomárom Nagyközség  
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A D Ó S Z Á MA D Ó S Z Á M :  1 9 0 9 3 4 1 1:  1 9 0 9 3 4 1 1 -- 11 -- 0 70 7   
S Z Á M L A S Z Á MS Z Á M L A S Z Á M   :  5 8 10 0 08 2:  5 8 10 0 08 2 --

1 0 0 0 8 5 7 31 0 0 0 8 5 7 3 . 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  
Tájékoztató a Mezei Őrszolgálat működésérőlTájékoztató a Mezei Őrszolgálat működéséről  

Lakossági igények alapján került sor a mezei őrszolgálat meg-

szervezésére. 2013. év során több fórumon keresztül zajlott a 

közvélemény kutatás.  Egyeztetések történtek a gazdákkal, 

polgárőrséggel, civil szervezetekkel. Külön felmérő ív került 

kiküldésre a gazdák és földtulajdonosok részre. A létrehozás 

melletti nyilatkozatok 87 %-os támogatottságot mutatott a 

Földhasználók részéről, használt földterület mértéke tekinte-

tében 53 %-ot. A felmérés során az érintetteket a mezőőri 

járulék fizetési kötelezettségről is tájékoztattuk a kiküldött 

felmérő adatlapokon.  

Egy biztos, 87 %-os támogatottság ismerete alapján kezdte el 

a szolgálat megszervezését az Önkormányzat. Megalkotta az 

ehhez szükséges helyi rendeletet, döntött a képesítéssel ren-

delkező 2 fő mezőőri álláshely létrehozásáról, pályázat útján 

megtörtént az álláshelyek betöltése, a mezőőrök felszerelése. 

Az Önkormányzat a létrehozáshoz és a működtetéshez is 

igénybe vette és veszi a Földművelési Hivatal részéről nyújtott 

állami támogatást. Állami támogatás az alapításkor  

1 000 000,- Ft volt, negyedéves működési támogatás a műkö-

dési költség 50 %-a, maximum 540000,- Ft. A két mezőőr 

foglalkoztatásával és a jármű + egyéb dologi költségekkel a 

maximális támogatási mértéket minden negyedévben lehív-

hattuk. Földhasználók részéről az eddigi mezőőri járulék fize-

tési hajlandóság 96 %-os mértékű volt, mezőőri járulékból a 

kintlévőség 779 eFt. A kintlévőség adók módjára behajtható 

köztartozásnak minősül. Nyilvántartásban 480 kivetést 

(Földhasználót) tartunk nyilván. 

2018. januárjában a mezőőri járulék megszüntetésére irányuló 

kezdeményezést nyújtottak be 58 kérelmező aláírásával. Az 

indítványt olyan személyek is aláírták, akik nem érintettek a 

kivetésekben (nem Ők a tulajdonosok, vagy Földhasználók); 13 

ilyen aláírás van a gyűjtőíven. A kezdeményezőnek száma: 45 fő 

tekinthető, akik a Földhasználói közösség 9,4 %-át jelentik. A 

kezdeményezéssel érintett Földhasználók által használt földte-

rület megoszlása szerint: 
 

Szántó: 816 Ha (össz: 5957 Ha-ból) a szántót használók 13,69 % 
Legelő: 85 Ha (össz: 491 Ha-ból); a legelőt használók 17,31 %-a, 
Zártkert: 86 db (össz: 792 db); a ZK használók 10,86 %-a. 
 

A megszüntetésre irányuló kezdeményezés nem fedi le az érin-

tett személyek, érintett földterületi nagyság több mint 50 %-át, 

amivel a többségi vélemény megalapozott lenne. 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

- a gazdák és földtulajdonosokkal folytatott egyeztetést követő-

en – arról határozott, hogy a jövőben is fenntartja a Mezei Őr-

szolgálatot a 2 fő mezőőr alkalmazásával. 

A mezőőrök a Polgári Védelmi Szolgálattal és a Rendőrséggel 

együttműködve a település közbiztonsága érdekében nagy je-

lentőséggel bír, visszatartó erő mind a lopások, mind az illegális 

szemétlerakás tekintetében. A mezőőrök további feladatát je-

lenti  

- a külterületi földutak minőségének megóvása, közreműködés 

karbantartásukban;  

- a fakivágások ellenőrzése, illegális fakivágások megelőzése; 

- kéthetenkénti fogadó idő bevezetése a gazdákkal történő fela-

dat egyeztetése érdekében. 
Pirtyák Zsolt - polgármester 
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A háló fogságában / ahogy én látom/A háló fogságában / ahogy én látom/  
Persze nem a pók, vagy a halászok hálójára gondolok, hanem 

arra a szövevényes rendszerre, melyet csak „világhálónak, vagy 

internetnek hívunk.  

Tudjuk azt, hogy a XXI. század elképzelhetet-

len nélküle, hiszen a mindennapjaink részé-

vé vált, hatalmas mennyiségű információ-

halmazt nyújtva számunkra. Használata 

nagy segítség az élet minden területén. Vi-

szont van egy másik oldala is, ahol belelát-

hatnak a magánéletünkbe, többféle módon 

manipulálva, irányítva azt, s így a hatása 

akár romboló is lehet, mivel az információ 

már nem csak a számítógépeken, hanem a 

táblagépeken, mobil telefonokon, technikai 

vívmányok egész során keresztül érkezik 

hozzánk az életünk minden pillanatában.  

Így aztán az emberi kapcsolatok átalakulásá-

ra is óriási hatással van. Amíg régebben minden-

naposak voltak a személyes találkozásaink rokonokkal, bará-

tokkal, addig ma már szinte el is felejtjük ezt. Huszonöt, har-

minc éve még összejöttünk egy-egy ünnepen, születés,- vagy 

névnapon, vagy csak beszélgetni, kártyázni néhanapján. Keres-

tük és vártuk az ilyen alkalmakat, hiszen hangulatosan, vidá-

man teltek el. Jeles ünnepeken képeslapokkal, levelekkel ked-

veskedtünk a hozzánk közel állóknak. Aztán jöttek a mobiltele-

fonok, s küldtük az SMS-eket/mert olcsóbb volt, mint a beszél-

getés/, vicces és kedves versikékkel köszöntöttük egymást ka-

rácsony, szilveszter és húsvét alkalmából. Ma már ezeket is 

 

elfelejtjük, csak jönnek – mennek a mosolygós sárga göm-

böcskék, a farkukat, fülüket mozgató malacok és nyulak, 

hogy csak a szalonképesebbeket említsem. Köszönni sem 

kell már, hiszen ott van a kis kék kéz, amely megteszi ezt 

helyettünk: integet az ismerőseinknek. 

A nekünk tetsző, vagy fontos dolgok-

ról sem érdemes már beszélni, elég, 

ha csak „lájkolunk”a Facebook-on, /

aminek vannak hasznos oldalai is/. 

Pénz, egészség, boldogság is attól jön 

majd a házhoz, ha minél többen to-

vább”osztjuk”a közösségi portálokon 

megjelent „bölcseleteket”. Megfordult 

már bárki fejében az, hogy egy-egy 

tetszést kinyilvánító lájkolással, vagy 

osztással letesszük a voksunkat vala-

mi mellett, vagy valami ellen, és tulaj-

donképpen ezzel világgá kürtöljük a 

véleményünket, holott az lehet, hogy 

senki másra nem tartozik. Ha mégis szétosztjuk, azáltal ma-

gunkat is minősíthetjük. Nem beszélve arról, hogy ezzel bi-

zonyos témák esetén a még meglévő jó kapcsolatokat is 

rombolhatjuk. Az ilyen fajta kitárulkozás nem szerencsés. 

Mint ahogy az sem, hogy közszemlére tesszük a saját ma-

gunkról, gyerekeinkről készült képeket, s így már mindenki 

beleshet az életünkbe, s közben nem gondolunk arra, hogy 

esetleg ki, és hogyan használhatja fel illetéktelenül, jó-, vagy 

akár rossz szándékkal a felrakott fotókat? Még belegondolni 

is hátborzongató, hiszen nap, mint nap szembesülünk azzal, 

hogy mennyi gátlástalan ember él vissza mások jóhiszemű-

ségével. 

Már legtöbbször az igazságot sem keressük, mert kételkedés 

nélkül elfogadunk mindent, amit a világhálón olvasunk. Pe-

dig egyre többször tapasztaljuk, hogy mennyi félrevezető, 

vagy álhírt, próbálnak elhitetni velünk.  

Az egyik újságban épp a minap hívta fel a figyelmet a rend-

őrség arra, hogy a az interneten terjedő információkat kezel-

jük fenntartással. Mégis, a sokkal fontosabb emberi kapcso-

latokat elfeledve merülünk el inkább a médiumok által köz-

vetített virtuális-, vagy „való világban”, pedig az élet közel 

sem olyan. Gyakran előfordul mostanában, amikor buszon 

utazva azt látom, hogy a felszálló diákok leülnek egymás 

mellé, aztán hosszú kilométereken keresztül semmit sem 

szólnak a másikhoz. Nyomkodják, hallgatják az okos telefont, 

és talán a még pár méterrel hátrébb ülőnek is csak üzenget-

nek jelekkel, rövidített szavakkal. Mi meg csodálkozunk, ha / 

tisztelet a kivételnek/nem tudnak már rendesen írni, nem 

tudnak megfogalmazni egy levelet, nem tudnak egész mon-

datokkal beszélni, és számunkra valami érthetetlen nyelvet 

használnak. Így szakadnak meg lassan a még meglévő embe-

ri kapcsolatok a már szinte függőséget okozó internetnek 

köszönhetően. Vajon mi jöhet még? – elgondolkodtunk már 

ezen?     Puskás Tiborné - képviselő 

Állt a bál a Állt a bál a 
óvodábanóvodában  

Fergeteges hangulat-

ban zajlott a Kereker-

dő Evangélikus Óvoda 

által rendezett télbú-

csúztató farsangi mu-

latság. Miután az óvodás csoportok egy rövid mondókával, 

dalocskával bemutatkoztak, minden kisgyermek bemutatta 

jelmezét,majd elkezdődött az igazi mulatság. A közös seprű-

tánc és limbó-hintó után az óvó nénik fánkevő versenyt hir-

dettek, majd keresték a leggyorsabb szörpivó gyerkőcöt. Aki-

nek még maradt kedve a versengéshez, egy halom tejszínhab 

alól bányászhatott pici cukorkákat a szájával, természetesen 

kézhasználat nélkül. Az utolsó feladat csoportszinten zajlott. 

A feladat: egyik tálból a másikba átrakni szívószállal egy ha-

lom pattogatott kukoricát. A télűző délelőtt zárásaként a 

gyerekek felszabadultan ugráltak, táncoltak a sok színes lufi-

val. Egy szőke kislány hatalmas szemekkel nézett ki a zuhogó 

esőre, és azt kérdezte tőlem;  

 - Szerinted sikerült elűzni a telet?      szerkesztőség 
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2018. március 3.  

Sportbál 19:00-tól 

(helyszín: Tornaterem) 

 

2018. március 3.  

Kolbásztöltő fesztivál 

(helyszín: Rétimajor) 

 

2018. március 15.  

Nemzeti Ünnep és  

fáklyás felvonulás 17:00  

(helyszín: Mozi) 

 

 

 
 

2018. március 17.  

Nordic Walking  

Szezonnyitó túra 

(helyszín: Béka-tó) 

 

 

 

2018. március 24.  

Sörkóstoló 18:00 

(helyszín: Mozi) 

 

 
2018. március 31.  

Íjászverseny 

(helyszín: Béka - tó) 

 

 

 

 
2018. március 31.  

Locsolóbál 

(helyszín: Tornaterem) 

 

 

 
 

2018. április 4.  

Dr. Kádár Annamária  
Pszichológus előadása 

18:00 óra 
(helyszín: Mozi) 

Felnőtt csapataink számára megkezdődött a 

felkészülés a tavaszi szezonra. Megye I. és 

Megye III. együttesünk is részt vett az MLSZ 

által kiírt Téli műfüves bajnokságon. Január 27.-től minden hétvégén Székesfehér-

váron zajlottak a mérkőzések a felnőtt labdarúgás szabályainak megfelelően. El-

mondható, hogy a két csapatunk közül a Lajoskomárom II. került a nehezebb cso-

portba, hiszen két megyei I. osztályú ellenféllel szemben is helyt kellett állniuk. Hiába nem sike-

rült bravúros eredményt elérni, ezek a mérkőzések is a játékosok fejlődését szolgálták, hiszen 

megtapasztalhatták milyen egy magasabb osztályú csapat ellen játszani. A csapatot érintő hír 

továbbá, hogy Sonkoly Szilveszter újra a csapatot erősíti, ő Dégről tér vissza.  

Lajoskomárom I. csapata viszont magabiztosan nyerte meg a csoportját alsóbb osztályú ellen-

felei ellen, majd a helyosztó mérkőzésen is felülmúlta Enying csapatát, így elhódítva a torna 

győztesének járó serleget.  A tél folyamán változások történtek a keretben, 5 új játékos igazolt a 

kerethez. Kiss Norbert már az ősszel is a csapat mellett tevékenykedett, mint kapusedző, a jö-

vőben már a csapat második számú kapusának is vallhatja magát. Boldog Zoltán az Iváncsáról 

érkezett, ahol éveken keresztül állt a bajnokcsapat kapujában. Kókány Péter a Veszprémből, 

mint középpályás, Hushegyi Csaba és Vida Tamás pedig a Szabadegyházáról csatlakozik. Előbbi 

bal oldali védő, utóbbi belső középpályás poszton lesz bevethető. Távozókat tekintve kapusunk, 

Sári Márk a Pátka együttesénél folytatja 

pályafutását, ezúton is sok sikert kívá-

nunk neki! Összegezve a csapat meg-

erősödve, újult erővel vághat neki a baj-

nokság második felének, remélhetőleg a 

csapatot elkerüli az ősszel tapasztalt 

sérüléshullám. További jó felkészülést 

és eredményes szereplést a tavaszi sze-

zonra!   Hajrá Lajos! 

Helyosztó mérkőzések:  

 Lajoskomárom I. - Enying  3-2 

 Lajoskomárom II.- Videoton Baráti Kör 1-2    Vései Martin 

SporthírekSporthírek  

Téli Műfüves Bajnokság 
Székesfehérvár Ikarus 
Sportpálya A csoport 

Enying 

Téli Műfüves Bajnokság 
Székesfehérvár Ikarus 
Sportpálya B csoport 

Lajoskomárom I. 

Sárosd Szabadbattyán 

Kőszárhegy Lepsény 

Lajoskomárom II. Videoton Baráti Kör 

A kézműves sörök szerelmeseinek remek  
program kínálkozik Lajoskomáromban!  

Sörkóstoló és előadás keretében ismerkedhetnek  
meg az érdeklődők a kézműves sörök világával.  

Részvételi díj: Részvételi díj: 2 000 Ft/fő2 000 Ft/fő, mely magába , mely magába   
foglalja az est folyamán kóstolható foglalja az est folyamán kóstolható   
6 fajta sört és egy tál pörköltet6 fajta sört és egy tál pörköltet  

2018. március 242018. március 24--én szombatonén szombaton  
18:00 órai kezdettel a MOZI18:00 órai kezdettel a MOZI--baba  

A programra előzetes jelentkezés és a A programra előzetes jelentkezés és a   
részvételi díj befizetése szükséges!részvételi díj befizetése szükséges!  

Szándékát kérjük jelezze Szándékát kérjük jelezze 2018. március 222018. március 22--igig  
Szakáts Péternél a Polgármesteri Hivatalban, Szakáts Péternél a Polgármesteri Hivatalban,   

a Patkó Sörözőben vagy a Könyvtárbana Patkó Sörözőben vagy a Könyvtárban  
A jelentkezéseket korlátozott számban fogadjuk! A jelentkezéseket korlátozott számban fogadjuk!   

Idősek Idősek   
farsangjafarsangja  

Zenés-táncos farsan-

gi bált tartottak a 

Naplemente Nyugdí-

jas Klub, és a Mező-

szilasi Nyugdíjas 

Klub tagjai. Közösen 

búcsúztatták el a 

telet, és várják a tavasz eljövetelét. A 

megjelenteket Molnár Leventéné klubve-

zető köszöntötte, majd Pirtyák Zsolt, a 

község polgármestere biztatta a további 

aktív közösségi életre a nyugdíjasokat. 

Ezután ötletes jelmezekben vonultak fel 

vállalkozó kedvűek, majd a megjelent 

klubok mutatták be műsoraikat. Az est-

ebéd székely káposzta volt, és nem ma-

radhatott el a farsangi csöröge fánk sem. 

A tombolasorsolás után kezdődött a far-

sangi mulatság kifulladásig. 
szerkesztőség 

Ötletes jelmezekben 
nem volt hiány 
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                                      A sürgősségi A sürgősségi   
                                          betegellátásrólbetegellátásról  

 

Kedves olvasók!  
A Lajoskomáromi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) különböző 
témákban, egészségünk megőrzésével kapcsolatban hasznos 
cikkeket közöl, ezzel segítve a lakosságot az egészségtuda-
tos magatartás kialakítása felé. 
 

Fogalma : sürgős, szükség esetén a beteg életének megmen-

tésére irányuló egészségügyi szolgáltatás. Minden betegnek 

joga van sürgős, szükség esetén az életmentő, illetve a sú-

lyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését bizto-

sító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához.. 
 

Triage – osztályozás 

A triage egy általános állapotfelmérés, mely tartalmazza a 

paraméterek mérését, EKG készítést és a beteg fájdalmának 

felmérését ( ezt általában VAS skálán mérjük ). 

A mért paraméterek alapján a betegek ún. triage kategóriát 

kapnak, mely 1 és 5 közötti lehet. ( az 1 a legsúlyosabb, míg 

az 5-ös a halasztható kategória. ) 

Triage után a betegek kartonja az ügyeletvezető vizsgálójá-

ba kerül, ahonnan a többi vizsgálóba történik a szétosztás.  

Triage kategória szerint a betegek vizsgálóba történő behí-

vása után panaszai alapján vizsgálatokra való küldés törté-

nik. ( vérvétel, hasi UH, mellkas RTG esetlegesen CT illetve 

különböző konzíliumok pl. sebészet ) 
 

Akut kórképek 

STROKE 

Definíció : ( WHO szerint ) 

Az agyműködés vérellátási zavara által okozott , gyorsan 

kialakuló tünetegyüttes, mely több, mint 24 órán keresztül 

fennáll vagy halált okoz, és amelynek bizonyíthatóan nincs 

más oka, mint az agy érrendszerében kialakult változás.  

Rizikó faktorok :  

• kezeletlen hypertonia, életkor, nem, alkoholfogyasztás 

Típusai: 

• iscaemiás stroke ( vértelen stroke ) 

- rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzárja az agy 

egyik erét  

• vérzéses stroke 

- az agy valamelyik ere megreped 

A stroke főbb tünetei:  

• az arc, a kar vagy a láb általában egy oldalon fellépő hirte-

len érzéketlensége, az egyik testfél zsibbadása, az egyik ol-

dali végtagok gyengesége vagy bénulása 

• hirtelen kialakuló beszédértési, szótalálási vagy hangkép-

zési zavar -- aphasia 

• szédülés, egyensúlyvesztés, mozgási zavarok 

• zavartság, memóriazavar 

• hányinger, hányás, erős és hirtelen jelentkező fejfájás → ez 

vérzéses stroke-ra utalhat  

Diagnosztika 

• labor : vércukor, Na, K, vesefunkció, vérkép, INR 

• koponya CT : akut stroke esetében legfontosabb annak 

eldöntése érdekében, hogy mi okozza a tüneteket -- vérzés 

vagy ischaemia 

• kontrasztanyagos koponya CT ( amennyiben felmerül a 

thrombectomia lehetősége ) 

• átfogó neurológiai vizsgálat 

Akut stroke ellátása 

• a legoptimálisabb lenne, a mentésirányítás előzetes értesí-

tését követően a beteget egyből a CT-be lehetne szállítani 

• mihamarabbi neurológia vizsgálat 

• amennyiben a beteg instabil, elsődleges cél a beteg állapo-

tának stabilizálása pl.: GCS 8 alatt intubálás 

• azonnali szükséges vizsgálatok :  

- koponya CT 

- vérvizsgálat : vérkép, INR, vércukor 

• a legfontosabb szervezési feladat akut stroke ellátás során 

az időveszteség minimalizálása, melynek 2 szakasza van :  

1. a stroke kialakulásától a kórházba való érkezésig eltelt idő  

2. a kórházba érkezéstől a kezelés megkezdéséig tartó idő-

szak 
 

Intravénás thrombolysis 

• akut ischaemiás stroke esetén 

• ha a lysis elkezdésére lehetőség van a tünetek kezdetétől 

számított 4 és fél órán belül ( ELENGEDHETETLEN A TÜ-

NETEK KEZDETÉNEK BIZTOS ISMERETE!! ) 

• ha az akut koponya CT vizsgálattal kizárható a vérzés, 

illetve az egyéb kóreredet -- Lysis jön szóba 
Slett Krisztina 

Székesfehérvári sürgősségi osztály ápolója 

Pedikűr, manikűr, műköröm,  
gél lakk, szolgáltatásokkal 

Bejelentkezés: 06 30/985 31 87 

Szeretettel várom vendégeimet  
Lajoskomárom Batthyány u. 6 szám alatt. 
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Életem első csókjába kis híján belehal-

tam… 
Akár így is kezdődhetne a fiatal lány, 
Jubilee Jenkins élettörténete, aki igen 

ritka és veszélyes betegségben szen-
ved. Allergiás, és nem is akármire: az 
emberi érintésre. Miután a középisko-

la utolsó évében emiatt csaknem az 
életét veszti, és kisvártatva az édes-

anyja is elköltözik hazulról, jóformán 
remeteként éli az életét. Kilenc hosszú éven át ki sem lép az 
otthonából, tökéletes elszigeteltségben éli a mindennapjait. Az 

édesanyja halálakor azonban teljesen kicsúszik a lába alól a 
talaj. Jubilee kénytelen lesz szembenézni a világgal – és vele 
együtt a benne élő emberekkel is –, hogy gondoskodni tudjon 

magáról. A megpróbáltatásai sora ezzel azonban nem ér véget. 
Egy nap, amikor épp hazafelé tart a munkából, a szemtanúja 
lesz annak, amint egy fiúcska a sebes folyóba ugrik. Gondolko-

dás nélkül a habokba veti magát, holott tudja jól, ha a fiúhoz 

ér, azzal a saját életét kockáztatja. A szerencsés megmenekü-

lést követően pedig ideje sincs felocsúdni, mert ismét száz-
nyolcvan fokos fordulatot vesz az élete. A kórházban megis-
meri ugyanis a fiú apját, az ugyancsak hányatott sorsú Ericet, 

akivel, úgy tűnik, a legkevésbé sem közömbösek egymás iránt. 
De milyen jövő várhat két olyan emberre, akik a kölcsönös 
vonzódás ellenére tudják: sosem érhetnek egymáshoz, és so-

sem csókolhatják meg a másikat? 
A Nem hagylak egyedül szerzőjének legújabb, egyszerre meg-

rendítő és felvillanyozó, megmosolyogtató és könnyekre fa-
kasztó könyve egy nem mindennapi vonzalom történetét 
tárja elénk, hogy tanúbizonyságát adja annak, a szerelem va-

lóban nem ismer határokat. 
"A maga egyszerűségével ez egy olyan kedves kis történet 
volt. Egy kisváros, két fura ember, egy különleges árva kisfiú, 
és mégis sokat tanít ez a történet. Merjünk szeretni, kockáz-
tatni, elengedni, és értékeljük azt, hogy bármikor megérint-
hetjük, megölelhetjük a szeretteinket." 

 

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 

Könyvajánló: Colleen Oakley: KarnyújtásnyiraKönyvajánló: Colleen Oakley: Karnyújtásnyira 

 

 Lakásfelújítás -, átalakítás,  

 Faszerkezetű teraszok, előtetők,  

 Faszerkezetű kocsi beállók  

 Térburkolatok,  

 Gipszkartonozás,  

 Aljzat és oldalfal  

kerámia burkolás,  
 Festés - mázolás  

A helyszíni felmérés után korrekt 
árajánlat! Az összes építőipari  

munkakörben dolgozunk! 

egyéni vállalkozó 

  
  

Jelentse közvetlenül az észlelt Jelentse közvetlenül az észlelt   
közvilágítási hibákat!közvilágítási hibákat!  

Közvilágítási hibabejelentés: 
Telefonon:  06 (23) 540-430 vagy a  

www.multienergie.hu honlap hibabejelentő felületén! 
(a "Hibabejelentés" ikonra kattintva, regisztrációt nem igényel) 

A hibabejelentés során a következő adatokat kell megadni: 

  a hiba előfordulásának pontos helye 
(település, utca, házszám vagy oszlopszám) 

  a hiba jellege (például: nem világít, villog,vibrál, eltört a búra,  

leesett valami a lámpatestről, lóg a kábel, faágak dőltek a kábelre, 
az oszlop kidőlt vagy dőlésnek indult, szikrázik a vezeték stb..) 

  a hibával érintett lámpatestek pontos (vagy körülbelüli) száma 
(több hiba esetén: egymást követően helyezkednek el?) 

A hibabejelentés az Ön nevének és telefonos  
elérhetőségének megadásával lesz teljes.  

 



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: (30) 400 34 54 
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 

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:  06(25)241-804 
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 

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 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                   (20) 775 35 93 

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 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal  

Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje  

2017. október 15-től :  

8130 Enying Szabadság tér 16/A 

Hétfő:  7:00 - 17:00;  Kedd:   7:30 - 13:00 

Szerda:  7:30 - 16:00 Csütörtök:  7:30 - 18:00 

Péntek:  7:30 - 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 

Fogászat:: dr. Hasznos Judit (25) 240 374; (30) 474 62 23 
Rendelési idő: Hétfő - csütörtök: 12.30 - 18.30 
Kedd - szerda - péntek: 07.00 - 13.00 
Magánrendelés: szerda: 17.00 - 19.00 

Invitel Távközlési Zrt.  

25-ös távhívó körzet  

távközlési szolgáltatója 

Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf: 

407; Telefonos ügyfélszolgálat: 1443 

Területi képviselő: Magda István: 06/20/211-2360 

Ügyfélszolgálati Iroda: Dunaújváros, Dózsa Gy. út. 3. 

Honlap: www.invitel.hu 

 
 
 

 Nőnapra ajándékozzon  
  virágot! 
Amit kínálunk: 

 Alkalmi csokrok 
 Esküvői csokrok 
 Cserepes virág, vágott virág, 
 Különleges cserepes virágok 
 Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok  

készítése és kiszállítása 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Lajoskomárom Batthyány u. 6.  

Hétfő-péntek: 8:30 - 11:00; 13:30 - 17:00  
Szombat: 8:00 - 11:00 

Telefon: 06 30/709 38 10 


