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„Amikor családunkból elvesztünk valakit, a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy 

méltó búcsút vehessünk tőle. Az utolsó hely, ahol még láthatjuk, az a ravatalozó épülete, 

ezért kötelességünk, hogy azt rendben tartsuk, hogy arra vigyázzunk.” 

Régóta tervezett fejlesztések kezdődtek 2017 őszén a Lajoskomáromi temetőben. Ennek 

első állomása a zöldfelületek rendezése, parkoló kialakítása majd a ravatalozó felújítása 

volt. A tervek között a felújítás szerepelt,de végül teljesen új épületet kellett építeni, a régi 

falak összeomlása miatt. A régi épület a 60-as években épült, de a felújítások az évtizedek 

folyamán elmaradtak, vagy csak a szükséges felújítások valósultak meg. A terveket 2016-

ban készíttette az önkormányzat és csak álmodni mertük, hogy valaha is itt állhatunk majd 

a szépen felújított és minden előírásnak, igénynek, követelményeknek megfelelő épület 

előtt. Méltó az utolsó búcsúhoz és ékköve a temetőnek. A testület döntött arról is, hogy a 

ravatalozó tornyába egy lélekharangot helyezzenek el. A harang költségeinek jelentős ré-

szét lakossági hozzájárulásból fedezték. A harangot Gombos Miklós harangöntő mester 

készítette. A ravatalozó lélekharangja réz és ón ötvözet, 56 kg súlyú, 46 cm magas és 46 

cm átmérőjű, az egyik oldalán Lajoskomárom címere látható a másik oldalán „ŐSEINK EM-

LÉKÉRE ÖNTETTE LAJOSKOMÁROM NÉPE 2018-BAN” felirat olvasható.  

A ravatalozó, ünnepélyes átadására, valamint a lélekharang megszentelésére 2018. május 18

-án került sor. A beruházást az előző épület műszaki állapota tette ese-

dékessé. Az önkormányzat célja olyan ravatalozó építése volt, 

amely méltó helyet biztosít szeretett halottaink végső búcsúztatá-

sához. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a beruhá-

zást, melynek összege 17 millió forint. Pirtyák Zsolt polgármester 

köszönetet mondott mindazoknak akik bármilyen módon hozzájá-

rultak az épület megújulásához. Hangsúlyozta, hogy az épület el-

készítéséhez szükség volt a falu összetartó erejére és sok-sok dol-

gos kézre. A munkaórák 95%-át helyi vállalkozók és az önkor-

mányzat dolgozói végezték. Az egész település nevében köszöne-

tét fejezte ki színvonalas munkájukért. Felhívta a figyelmet arra is 

hogy saját készítésű alapanyagokat is felhasználtak; a fedett tető 

aljzatát a Településfejlesztő Kft. által gyártott kövekkel burkolták. 

Az épületet és a lélekharangot felszentelte illetve megáldotta  

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházke-

rület püspöke, Decmann Tibor evangélikus lelkész, Balogh Márk 

Dávid református lelkész, és Szemere János plébános. A püspök úr 

hangsúlyozta, hogy különleges ez az alkalom, hiszen a temetőbe 

általában friss gyásszal érkezik az ember. Most azonban örülni jöt-

tünk össze, hiszen gyönyörű lett az új ravatalozó, de örömünket 

megkeseríti; a hely szomorú mégis. A ravatalozó megújult formá-

ban, ünnepélyes és szép keretet ad annak az intim és nagyon sok-

szor mély fájdalmat is jelentő eseménynek amikor szeretteinktől 

búcsúzunk. De az a tény hogy a szeretet megújította ezt az épüle-

tet az mégiscsak örvendetes. Örülni jöttünk erre a szomorú hely-

re. A temetőfejlesztés kerítésépítéssel és térköves járdák kialakítá-

sával folytatódik.             szerkesztőség 

Átadták a megújult ravatalozótÁtadták a megújult ravatalozót 

Az ravatalozó felépítéséhez az egész falu összetartó erejére szükség volt 

A polgármester átadta a ravatalozó kulcsait a felekezetek képviselőinek 



Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 
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Tájékoztatás a helyi adózással kapcsolatosanTájékoztatás a helyi adózással kapcsolatosan  

gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részéregazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók részére 
2018. január 1. napjától az „Elektronikus ügyintézés és bizal-

mi szolgáltatások általános szabályai”-ról szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja sze-

rinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik 

az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv.-ben maghatározott mó-

don, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az 

önkormányzati adóhatósággal. Az említett törvény vonatko-

zásában az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, 

aki az „Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában” is ilyen jogcí-

men szerepel. 

Az őstermelőkre - ha nem vállalkozó az adózó, csak adó-

számmal rendelkező magánszemély - az említett kötelezett-

ség nem vonatkozik.  

Gazdálkodó szervezet esetén a kapcsolattartás cégkapun 

keresztül (2018. december 31-ig képviselőjük ügyfélkapus 

tárhelye útján) történhet. 

Egyéni vállalkozó esetében a KÜNY tárhelye (régi nevén Ügy-

félkapus tárhely) útján tart kapcsolatot az önkormányzati 

adóhatósággal. 

A kapcsolattartás informatikai felülete a „Önkormányzati 

Hivatali Portál” melynek használata során, település kiválasz-

tását követően három funkciót érhet el a használója. Ügykö-

vetés, adóegyenleg lekérdezés és ügyindítás menük között 

választhat. (A felületen tájékoztató információk is elérhetők 

használat menetére vonatkozóan.) 

Az adóegyenleg lekérdezési lehetőséggel kapcsolatosan az 

információs adatok naprakészsége mindig függ attól, hogy az 

önkormányzathoz történő adóbefizetések könyvelése milyen 

időpontig történt meg a Hivatalban. Amennyiben az adózó-

nak túlfizetése van az értesítés szerint (- mínusz előjeles 

összeg esetén) rendelkezhet annak sorsáról. 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 2018. május 31.-én lejárt 

a helyi iparűzési adó bevallás határideje, aki nem teljesítette 

mielőbb pótolja mulasztását! A bevallások elkészítéséhez 

javasoljuk minden bevallott évhez kapcsolódóan, hogy az 

önkormányzat által kiküldött „március” és „szeptember” 

hónapokra vonatkozó éves értesítőt, az adózó elszámolásai 

között őrizze meg.           Mosbergerné dr. Miklós Judit -j egyző 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírek  Ha tavasz, akkor piknik a BékaHa tavasz, akkor piknik a Béka--tavontavon  
A Béka-Tavi Piknik hagyományteremtő szándékkal szerve-

ződött ezen a gyönyörű helyen, amely néhány év alatt a 

lajosiak, különösen a fiatalok kedvence lett. Régen is így volt 

ez, csak akkor inkább télen látogattak ide szánkózni, kor-

csolyázni. A megszépült tóhoz egy olyan délutáni progra-

mot szerveztek, amelyhez nem kellett pénz, nem kellett 

kiöltözni sem, csak összejöttek az emberek és jól érezték 

magukat a természetben. A hely adott volt, csak össze kel-

lett kapcsolni egy régi hagyománnyal, a májusfa állítás fel-

elevenítésével. A régi időkben a mostani gyógyszertár he-

lyén volt egy bekerített röplabda pálya, mely akkor a gyere-

kek paradicsoma volt szinte minden évszakban. Ide állítot-

tak a fiatalok május 1-én egy szalagokkal feldíszített fát,  

 

amit aztán később kitáncoltak. Ez a hagyomány- ezzel a 

kezdeményezéssel- a Béka-tó partján folytatódott rajzkiállí-

tással, versenyekkel, alkonyati fúvóskoncerttel. A vidám 

délutánt a mécsesek tavon való úsztatása zárta, mely külön-

leges hangulatot varázsolt a tópartra.  szerkesztőség  

A májfát népviseletbe öltözött fiatalok díszítették és állították fel 

ajoskomárom 2018. augusztus 24-25. 

Köszöntöm a falu apraját, s nagyját,  
Kik a borhoz az édes nektárt adják. 
Köszöntöm az összes részeg elmét, 

Kik becsületüket elitták nemrég. 
Az istenek hegyén született valaki, 

Ki nekünk az édes nektárt találta ki. 
Olymposz hegyén Dionüszosz itatta Zeuszt, 
Ha te is ma így teszel, előbb-utóbb berúgsz. 

Ünnepeljük együtt e régi hagyományt, 
Legyen példa mindenkinek, ki ma minket lát. 

Legyen hát együtt e díszes sereglet, 
Kik a mai napon idesereglettek. 

Tisztelt boros gazdák és vállalkozó kedvű  

civil szervezetek! 
Várjuk azon boros gazdák jelentkezését, akik szívesen csatla-

koznának a fesztivál napján a nyitott pincékhez, valamint 

kérjük azon baráti társaságok, civil szervezetek jelzését akik 

vállalják egy bográcsos étel elkészítését, és kínálását a feszti-

válra kilátogató vendégek részére.  

Helyi kézművesek figyelem! Itt az alkalom hogy a gondosan 

elkészített kézműves portékáikat szélesebb körben is megis-

mertessék! A rendezvény ideje alatt erre helyet biztosítunk! 

További információ: 30/241 58 96 ; 30/546 12 17 vagy  

személyesen a Könyvtárban 

 



Ötven éve, friss házasként 

érkeztél Lajoskomáromba, 

kipróbálni a hirdetett mun-

kát és itt maradtál. Ismerős 

táj volt, gyermekkorodat a 

Sió partján töltötted, imádott 

nagymamád nevelésében. Itt 

jártál iskolába, kis kitérőkkel. 

Technikusként kaptál egy 

egész ágazatot, az akkori 

vezetők bíztak benned. Köz-

ben minden változott, hol a 

cégformában állt be változás, hol a vezetői változtak, hol a 

képzettséged lett magasabb, hol a feladatod többrétű, egy 

volt biztos; Te maradtál és bizonyítani akartál. A 

lajoskomáromiak befogadtak. Munkahelyi vezetőid segítségé-

vel házat, otthont létesítettél, szőlőt vettél, gyermekeitek 

születtek. Feleséged is helyben kapott munkalehetőséget. 

Minden változott, fejlődött a faluban és ebben nagy szereped 

volt. Nem csak felügyelted a munkameneteket, hanem terve-

zői feladatokat is végeztél. Az ágazat szinte összes alapépít-

ményeit, Te tervezted, részt vettél az anyagbeszerzésben, ha 

kellett a szállításban is. A családok is hozzád fordulhattak 

lakáselképzeléseikkel, Te tudtál segíteni ebben is. Talán nincs 

is olyan család, akinek építkezésében/életében valamilyen 

módon ne vettél volna részt. Gyermekeid révén az iskoláikat, 

később hobbijaikat támogatva a falu tevékeny polgára lettél. 

Barátaid, munkatársaid, brigádod csak vicces oldaladról is-

mertek. Mindig kész voltál egy jó sztori elmesélésére. Eljött 

az ideje annak is, hogy nyugdíjba kellett vonulnod, de to-

vábbra is aktív maradtál. Feladatod többrétű lett, munkatár-

sak létszáma kevesebb, de élvezted a nyüzsgést. Vezethetted 

kedvenc Mazdádat, unokáid Mazda papája lettél, mert köz-

ben gyermekeid révén bővült a Rudasi család. Gyermekei-

dért, unokáidért mindent megtettél, pedig otthonról erre 

nem is kaptál példát. Meg ugyan nem gazdagodtál, de biztos 

támpontot jelentettél számukra. Társaddal együtt, helyben 

biztosítottad letelepedésüket, terveztél/építettél nekik is ott-

hont, ők is lajoskomáromiak lettek. Az élet számodra azt 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja V. évfolyam, 5. szám  2018. május 

Oldal  3 

Nekrológ: Rudasi EndreNekrológ: Rudasi Endre 
jelentette, hogy mindig csinálni kell valamit, mindig többet és 

mindig többnek adni. Mindenkinek segíteni, kinek éppen mit 

kell. Ezt családon belül is többször bizonyítanod kellett, szá-

míthattak Rád az idős rokonok, kedves szomszédok és bará-

tok. Feleséged, hirtelen jött betegségével, nagy feladat elé állí-

tott, ám a családdal közösen, ezt is legyőztétek Közben sajnos 

elfeledted, hogy a saját betegségeddel is törődni kellene, mert 

Te is egyre öregebb és ezzel együtt fáradtabb, elhasználtabb 

leszel. Akkor döbbentél csak rá, mikor végleg nyugdíjba kellett 

vonulnod, munkádat abbahagynod, napjaid mindennapi tár-

sát, Mazdádat leadnod, reggelente otthon maradnod. Hiába 

volt szerető társad ötven éve, akit másodszor is feleségül vet-

tél, gyermekkorod kedvenc templomában, a munka hiányát, a 

napjaidban keletkezett változást, az életedben hirtelen beállt 

tevékenység hiányát nem tudtad kompenzálni. Életed számod-

ra üressé, feleslegessé vált. Próbálkoztál ilyen-olyan dolgokkal, 

esetleg orvossal, de egyik sem tudta számodra pótolni, amit 

elvesztettél. Egészségi állapotod így egyre rosszabb lett, moz-

gásod lelassult, elméd ugyan tiszta maradt, de eddig figyelmen 

kívül hagyott betegségeid felerősödtek, végül már megalázó 

lett számodra az az állapot, amin műtéttel lehetett volna segí-

teni. De inkább elviselted a hetekig tartó fájdalmakat, mint 

beleegyeztél volna abba, amitől irtóztál. Végül rövid, de moz-

galmas, vizsgálatokkal teli, egy hetes kórházi tartózkodás után 

lelked feladta, szíved nem bírta és csendesen elaludtál, min-

denkit itt hagytál. Nyugodj békében….          Rudasi Endréné 

 

A Lajoskomáromi Római 
Katolikus Egyházközségi kép-

viselő testület 2017. október 18-

i döntésének értelmében a teme-
tő üzemeltetésének hozzájárulása-

ként sírhelymegváltási díjat vezet be 
2018. január 1-től. A sírhelymegváltás 

díja 25 évre szól (2018-2043): 
  egyes sírhely:  5 000 Ft 

  kettes sírhely   10 000 Ft 

2018. július 1-től emelkednek az árak!  
A kettes sírhely árát egyben kell megtéríteni 

akkor is, ha ott csak később végeznek temetést.  

A befizetés Havranek Józsefné, Kszellmann Mari-
kánál rendezhető! Elérhetőség: Lajoskomárom  

Széchenyi u.25. Telefon: 06 30/518 96 03 
Szemere János - plébános 
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Tisztelt Lakosság! 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

RUDASI ENDRE BÉLA 
életének 75. évében 2018. május 2-án, 

fájdalmaival feladva a harcot, kórházi ágyán örökre elaludt. 

Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. 
Ezúton fejezzük ki hálánkat a székesfehérvári Szent György 

Kórház mindazon dolgozóinak, akik gyógyításában, 

ápolásában segítettek. 
Szomorú családtagjai 



Tisztelt Sertéstartók! 
2018.04.023.-án a NÉBIH ÁDI 

vizsgálati eredménye által is iga-

zoltan megjelent az afrikai sertés-

pestis Magyarországon, Heves megyében. A súlyos gazdasági 

károk megelőzése érdekében nagyon nagy jelentősége van a 

járvány terjedése, illetőleg házisertés-állományra történő 

átterjedése megakadályozásának. 

Ezért a Megyei Főállatorvos FE/

ÉbÁO/00118-65/2018. sz. utasítása 

és az Országos Főállatorvos 

1/20218. számú határozata (a 

továbbiakban: Hat.) alapján felhí-

vom a figyelmüket az alábbi, hala-

déktalanul megteendő kötelezettsé-

geinkre: 

1. Jelentéstétel a Hivatalom felé az alábbi esetben: 

 a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap 

átlagához képest megemelkedett legalább 100 db-os ser-

tésállomány esetében (Hat. 2.10.) 

2. Jelentéstétel a szolgáltató állatorvosuk, vagy a Hivatalom 

felé az alábbi esetben: 

 az észleléstől számított 24 órán belül, amennyiben 

       - afrikai-, vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, 

       - ha a sertésük elhullott, vagy megbetegedett. (Hat. 2.7.) 

3. Tartsa be az alábbi előírásokat! (Hat. 2.14. , 4. melléklete) 

 Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/-

1997. (V.28.) FM rendelet szerinti állattartási, állatte-

nyésztési technológiákat, teljesítette az általános járvány-

védelem terén előírt feladatokat, előírásokat! 

 Állati eredetű élelmiszerhulladék etetése (pl.: moslék) 

TILOS! Az érintett sertésállományt állami kártalanítás 

nélkül fel kell számolni, amennyiben bizonyítást nyer, 

hogy ezt a tilalmat szándékosan megszegték! 

 A hullákat és egyéb állati eredetű melléktermékeket a 

1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően 

kezelje és ártalmatlanítsa!  

 Akadályozza meg, hogy sertései kilőtt, vagy elhullott 

vaddisznók testével vagy azok bármely részével érintkez-

hessenek! 

 Amennyiben legalább 100 db sertést tart, a sertéstartó 

telepre belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltö-

zés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli 

felvétele után lehet!Ennek az előírásnak a betartása aján-

lott a 100 db sertésnél kisebb állományok esetében is. 

 A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az 

erre a céjra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer 

használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után 

szabad! Csak az lépjen be a sertéstartó épületbe (ólba) 
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akinek feltétlenül szükséges.  

 Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyil-

vántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt 

szabad vásárolni! 

 Amennyiben legalább 100 db sertést tart, kötelező olyan 

kerítés alkalmazása, amely alkalmas ember, kóbor állat 

vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. 

Ennek az előírásnak a betartása ajánlott a 100 db sertésnél 

kisebb állományok esetében is. 

 Amennyiben legalább 100 db sertést tart, kötelező olyan, 

az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvé-

delmi intézkedési terv, amely kiterjed a személyi higiéniá-

ra és a takarítás és fertőtlenítés végrehajtásra a telepen. 

Ennek az előírásnak a betartása ajánlott 100 db ser-

tésnél kisebb állományok esetében is.  

Amennyiben ideiglenesen, vagy tartósan kültéren 

tart sertéseket kettős kerítés alkalmazásával tartsa 

távol a vadállományt. (Hat. 2.13.) 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

 

Figyelemfelhívás sertéstartók Figyelemfelhívás sertéstartók   
részére részére --  sertéspestissertéspestis  

Egyeztessen időpontot, hogy egyedi igényeihez  
igazodva megtaláljuk az Önnek megfelelő megoldást 

 telefonos, gyors szaktanácsadás 0 – 24 óráig 

 irodáinkban vagy egyeztetett helyen történő  

személyre szabott kegyeleti ügyintézés 

 kórházi, hivatali, ÁNTSZ ügyintézés 

 hatósági engedélyek beszerzése, anyakönyveztetés 

 temetések szervezése országosan 

 tájékoztatás, segítségnyújtás a halálesethez kapcsoló-

dó teendőkhöz (özvegyi nyugdíj igénylés, közüzemi szerződés 

módosítás stb….) 

 polgári búcsúztatás 

 gyászhír megjelentetése 

 egyházi búcsúztatás szervezése 

 virágdísz-, sírcsokor-, koszorúrendelés temetésre 

<<KOSZORÚBÓNUSZ beszámítással>> 

 képszerkesztés ravatalra díszkerettel, temetési fotózás, 

 sírkőmunkák, kripta, zárólap urnafalhoz 

Lajoskomárom Batthyány u. 6. 
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2018. június 1.  

 

 
 

13:00 Bűbáj herceg és a nagy... 

15:00 Pókember - Hazatérés 
18:00 Deadpool 2 

20:00 Hang nélkül 
 

2018. június 8. péntek 

Egészségnap az iskolában 
 

2018. június 8. péntek 15:00 

Kerekerdő Evangélikus Óvoda 

Ballagási ünnepsége és évzáró 

istentisztelete 
 

2018. június 16. szombat 9:00 

Gesztenyefasori Iskola  

ballagási ünnepsége 
 

2018. június 28. csütörtök 

Virágos Magyarország bíráló 

bizottság falubejárása 
 

2018. július 2. hétfő 

Indul a tábor Királyrétre 
 

2018. július 30 - augusztus 3. 

Sporttábor 
 

2018. augusztus 24-25 

Pincefesztivál 

A Következő munkákat  

vállaljuk számlaképesen: 

 fűnyírás fűkaszával vagy 

fűnyíróval (házak, pincék, 

külterületek) 

 kert rendezés  

 sövény nyírás  

 fa vágás, aprítás 

Díjazás előzetes felmérés és 

megegyezés alapján. 

Elérhetőség: 

06 30/198 4613 

06 30/660 0383 

Lassan a végéhez közeledik a hazai 

futballszezon. A Bozsik korosztálya-

ink számára a múlt hétvégén véget 

értek a küzdelmek, most már a va-

kációra készülhetnek. A következő idénytől a gyerekek nagy része korosztályt lép, így nagy 

kihívás elé néznek a közeljövőben.  

Serdülő csapatunk számára is az utolsó két bajnoki mérkőzése következik, amennyiben si-

kerrel zárnak a két rivális ellen, feljebb léphetnek a középmezőnyre. Számukra azonban ezzel 

még nem ér véget a szezon, hiszen meghívást kaptak Balatonfűzfőre, a Szántó Csaba Nemzet-

közi Emléktornára. A tornán 12 csapat vesz részt, köztük több megyéből hazai egyesületek, 

valamint francia csapatok is elfogadták a meghívást. Csapatunk nehéz csoportba került, hi-

szen a Veszprém és a Haute Goulaine (francia) ellen kell kiharcolniuk a továbbjutást. Szuli-

mán Norbert csapatának ezúton is sok sikert kívánunk!  

Ifjúsági csapatunk már pár fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította a megyei I. osz-

tályú tagságot, elkerülve a kiesést, így elérve a szezon előtt kitűzött célt. A játékosok minden-

képp dicséretet érdemelnek, hiszen az őszi szezon után 7 szerzett ponttal kieső helyen álltak, 

míg az utolsó előtti forduló előtt 22 szerzett pont áll a nevük mellett. Velence elleni siker ese-

tén még előrébb is léphetnek 

a tabellán. 

Megye III-as együttesünk a 

Majálison zárta a szezont, 

sajnos Sárszentágota elvitte a 

3 pontot. A szezon során sok 

fiatal ifista is belekóstolhatott 

a felnőtt futball világába, ami 

mindenképpen hasznos volt 

a fejlődésük szempontjából. 

A jó közösséget alkotó brigád 

végül a 11. helyen zárt.  

Megye I. felnőtt csapatunk-

nak csak a bajnoki szereplés 

miatt lehet hiányérzete, hiszen elmondható, hogy a csapat minden ellenfelével felvette a kesz-

tyűt, azonban pontokban ez sajnos nem nyilvánul meg. A tabellán dobogóért harcoló csapa-

tok ellen egy gólos vereségek születtek, kivétel az Ikarus elleni győzelem (3-0.  Ezek a mérkő-

zések kis szerencsével fordítva is történhettek volna, de a közvetlen riválisok ellen elhullajtott 

pontok is sokba kerültek. A szezon utolsó hazai-, és egyben záró mérkőzésén Sárosd együtte-

se ellen fontos lenne kompenzálni az elmúlt hetek eredményeit. A bajnoki szereplésre némileg 

vigaszt nyújt a Fejér Megyei Kupában való menetelés, ahol a Dunaújvárosi Stadionban rende-

zett bronzmérkőzésen 7-1-es diadallal szerezték meg a srácok a 3.helyet Gárdony csapata el-

len.  Figyelembe véve a Fejér- és a Magyar kupában való szereplést érezhető előrelépés az 

elmúlt szezonokhoz képest. Cél lenne a szezon sikeres lezárása az utolsó fordulóban, remélhe-

tőleg minél nagyobb létszámú szurkolósereg előtt! Hajrá Lajos!  Vései Martin 

Az ifjúsági csapat az őszi kieső hely után felküzdötte magát a 11. helyre 

Sok-sok akcióval és a megszokott termékekkel  

várjuk kedves vásárlóinkat!  

Lajoskomárom Enyingi u. 6.  
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8:00 – 16:30, Szombat: 8:00 – 11:00, Ebédidő: 11:00 - 13:00 

Várjuk régi és új vásárlóinkat!Várjuk régi és új vásárlóinkat!    

SporthírekSporthírek  
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Amit minden férfinak Amit minden férfinak 
tudnia kell(ene)!tudnia kell(ene)!  
 

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. 
 

Amit minden férfinak tudnia kell(ene)! 
A betegségekre nem szokott gondolni az ember, egészen 

addig, amíg beteg nem lesz. A prosztata problémákról min-
denki hallott már, tudjuk, hogy korral egyre nagyobb az 

esély arra, hogy a korábban olajozottan működő gépezet 
elromlik. De mint mondtam, ezt nem kell megvárni, meg is 

lehet előzni. Lássuk, hogyan! 
Sokan úgy hiszik, hogy a prosztatával 40-50 éves kor fe-

lett elkerülhetetlenül gond lesz. Ebben a mondatban két 

állítás van, és mindkettő hamis. 
Egyrészt, fiatalabb korban is adódhatnak problémák ezzel 

a miriggyel, másrészt ezek igenis megelőzhetőek, ha törő-

dünk a megelőzéssel. A törődés fogalma ott kezdődik, hogy 
elolvasod ezt a cikket, vagyis ott, hogy informálódsz. 

Elég sok praktika létezik a prosztata problémák megelő-

zésére: preventív jellegű orvosi vizsgálatok, szexuális aktivi-
tás fenntartása napi szinten, bizonyos étkezési szokások 

(kevesebb vörös hús és tejtermék fogyasztása, több zöldség 
és gyümölcs, cukros üdítők mellőzése, stb.) felvétele, rend-
szeres testmozgás, gyógynövények, táplálék kiegészítők sze-

dése. 
Van pár gyógynö-

vény, amely bizonyí-

tottan hatásos a 
prosztatagondok 
(vizelési panaszok, 

jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás) 

megelőzésében, illet-
ve a már kialakult 
panaszok enyhítésében. 
 

Kisvirágú füzike, a prosztata karbantartója 
Ez az aranyos nevű gyógynövény a férfiak egyik legjobb 

barátja, de ezt kevesen tudják. A férfiak egészségét szolgáló 

táplálék-kiegészítőkben gyakran találkozhatunk a tökmag-
olajjal, ami hozzájárul az alsó húgyúti rendszer és prosztata 
megfelelő működésének fenntartásához és a vizelet áramlá-

sához, de a kisvirágú füzike is hasonló tulajdonságokkal bír. 
Érdekesség, hogy a kisvirágú füzikének két fő fajtája van, 

és csak mikroszkóppal lehet megkülönböztetni őket. Az 
egyik az Epilobium angustifolium, amelynek hatása tudo-
mányosan nem bizonyított, illetve létezik az Epilobium 

parviflorum, ami viszont a jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás tüneteinek javulását eredményezi. 
Lássuk, még milyen előnyei vannak: 

• csökkenti az éjszakai vizelések számát 
• növeli a vizeletürítés mennyiségét 

• rendszeres szedésével elkerülhető a prosztata  
         megnagyobbodás 

 antioxidáns, antimikrobális 

• fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, receptoriális 
        szinten nem hat a hormonrendszerre. 

A tökmagolajjal ellentétben a kisvirágú füzike akár egy hét 
múlva is ki tudja fejteni hatását. 

 

Saw Palmetto (fűrészpálma) 
A fűrészpálma ismertebb, mint a kisvirágú füzike. Nagyjá-

ból ugyanarra jó, vagyis javítja a prosztata egészségét, előse-

gíti a vizelet áramlását, és van pár sajátos tulajdonsága, pél-
dául a férfiak libidóját is emeli, és prosztatagyulladásra is jó. 
Sajnos a tesztoszteronszintet nem dobja meg, az ösztrogént 

pedig nem blokkolja. 
A fűrészpálma úgy működik, hogy nem engedi, hogy a 

tesztoszteron átalakuljon dihidro-tesztoszteronná, ami köz-

tudottan beindíthatja a jóindulatú prosztata-
megnagyobbodást. A megelőzéshez 160 mg elég belőle na-
ponta. 

Nem csak férfiaknak ajánlott a szedése, hiszen csökkenti a 
terméketlenséget, valamint enyhíti a menstruációs fájdalma-

kat – bár ez utóbbira léteznek erősebb (vagy fogalmazzunk 
úgy, hogy hatásosabb) gyógyszerek is, azok szintetikusak. 

 

Csalángyökér kivonat 
A csalán elég bipoláris jelenség: egyrészt tartani kell tőle, 

hiszen a leveléhez nem ajánlott hozzáérni, másrészt viszont 
vonzó, hiszen a gyökerében hasznos dolgok vannak. 

A csalángyökér kivonatnak számos pozitív hatása van, 
többek között hozzájárul a prosztata egészséges működésé-

hez és hasznos vizeletürítési problémák ellen is.      EFI Iroda 
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A világhírű bestseller.  
Egy szívfájdítóan gyönyörű love sztori. 

A nevem Carter Reynolds. Rohadéknak 
születtem, és rohadékként fogok meghal-

ni. Erre fiatalon jöttem rá, és nem változ-
tathat rajta senki és semmi. A pusztítás 
egyirányú ösvényén járok, Isten irgal-

mazzon annak, aki az utamba kerül. Utá-
lom az életemet. Igazából mindent gyű-

lölök. Egészen addig, amíg nem találko-
zom a szomszéd kölyökkel. Indi csodabo-

gár-anával. Rögtön ellenszenves. Attól a perctől fogva, amikor 

először megpillantom, fellobbant bennem valamit. Olyan érzel-
meket vált ki belőlem, amelyekről azt hittem, képtelen vagyok 
érezni. Ez egy kicsit sincs ínyemre. Amikor rám néz azzal a 

hatalmas, gyönyörű, kísértő zöld szemével, mintha lelátna a 
lelkem mélyébe. A sikító frászt hozza rám az a lány. Olyan, akár 
a napfény és a szivárvány az én komor, pusztító világomban. 

Rosszul vagyok a napfénytől és a szivárványtól. A nevem 

Indiana Montgomery. A barátaim Indinek szólítanak. Hat éves 

koromban elvesztettem anyámat, de csodálatos az életem, és 
nagyszerűek a barátaim. Apám bőven kárpótol azért, hogy 
csak egy szülőm van. A kicsi lánya vagyok, a világa közepe. 

Csodálom őt. Amikor Carter Reynolds a szomszédba költözik, 
rosszabbra fordul az életem. Vonzó, rohadtul dögös, de ezzel 
véget is ér a dicséret. Úgy tűnik, határozottan eltökélte, hogy 

tönkreteszi az életemet. Durván viselkedik, de amikor a sze-
mébe nézek, nem látok gorombaságot. Sérülést és fájdalmat 

látok. Elveszettnek tűnik. Gyűlölnöm kellene azért, ahogy 
bánik velem, de bármily meglepő, nem gyűlölöm. Legfeljebb 
sajnálatot érzek iránta. Segíteni akarok neki, hogy megtalálja 

a békét. A fényt, amelyről tudom, hogy ott rejtőzik valahol a 
sötét világában, de egyetlen sugarát sem akarja. Újra és újra 
figyelmeztetett, hogy maradjak távol tőle, de nem tudok. Va-

lamiért vonzódom hozzá. Mindig rohadékként utal magára. 
Talán igaz lehet, de számomra inkább egy teljesen félreismert 
rohadék. Akár tetszik neki, akár nem, én nem adom fel. 

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: J. L. Perry: RohadékKönyvajánló: J. L. Perry: Rohadék 

 

 Lakásfelújítás -, átalakítás,  

 Faszerkezetű teraszok, előtetők,  

 Faszerkezetű kocsi beállók  

 Térburkolatok,  

 Gipszkartonozás,  

 Aljzat és oldalfal  

kerámia burkolás,  
 Festés - mázolás  

A helyszíni felmérés után korrekt ár-
ajánlat! Az összes építőipari  

munkakörben dolgozunk! 

egyéni vállalkozó 
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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 
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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 
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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 

 
 
 

Egyedi, ballagási csokrokra előrendelést felveszünk! 

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 


