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Megint itt járt a Kaszás! Majd valami olyan váratlan és kegyetlen 
módon csapott le, hogy szinte azóta sem fogtuk fel ütése erejét. 
Magával vitt valakit, aki még nem készült fel erre az útra. Közel 
tíz éve harcolt ugyan egy alattomos betegséggel, de mégsem az 
győzte le. 
Ha valaki így megy el,- gyakran mondogatjuk, hogy” szép halála 
volt”, - meg, hogy „legalább nem szenvedett”. Igen. Szép halála 
volt, hirtelen jött ugyan, - de így nem rakott terhet, csak hatal-
mas fájdalmat a hozzátartozókra. 
Gyurinak még tervei voltak, soha nem adott fel semmit, talán csak a fontossági sorrenden 
változtatott, ahogy azt élethelyzete kívánta. Nem adta fel a harcot a betegséggel szemben, 
nem mondott le a munkáról sem. Szándékában állt fiával együtt vinni tovább a gazdaságot, 
mindig egy kicsivel többet átadva, de mégis a háttérből segítve. 
Szerette volna megérni, hogy unokái legyenek, s élvezhesse családjával együtt azt a csodát, 
amit ők adhattak volna számára. 
Most mégis itt hagyott bennünket: feleségét, fiát, szüleit, a rokonokat, barátokat és a falu 
közösségét. Azokat, akik mindig számíthattak önzetlen segítő támogatására, s akiknek em-
berségével, munkájával, mindig sziporkázó humorával mutatott példát.  
Máig aktív tagja volt a gazdakörnek, egyik vezetője a helyi sportegyesületnek, ahol pedagó-
gusi mivoltát sem meghazudtolva irányította, segítette a fiatalokat. 
Halálával hatalmas,- szinte pótolhatatlan veszteség érte családját és a közösséget. 
Fájó szívvel búcsúzunk Tőle, hiszen tudjuk, ahogy Kosztolányi Dezső a Halotti beszéd című 
versében is megírta: 

„ Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.” 

Ifj. Csulik György emlékéreIfj. Csulik György emlékére  

Június van. Ballagnak a 8. osztályosok a Gesztenyefasorban. 
50 évvel ezelőtt, ezek alatt a fák alatt indult útjára egy 35 fős osztály. Nagy 
tervekkel és reményekkel indultak az áhított felnőtt élet felé.  
Most emlékezni gyülekezik a hajdani első felsős osztály. Mert mi voltunk az 
elsők az akkori új iskolában. Életünk sikereit, küzdelmeit meséljük lelkesen. 
A felvillanó, múltat idéző gondolatok közé, - visszatérően-, büszke nagyszü-
lőkként mesélünk az unokákról is. 
Megkezdődik az osztályfőnöki óra. Először hetes jelent.  
Osztálylétszám: 35 tanuló. „Igazoltan” hiányoznak nyolcan. Csóka Ilona, 
Grószl Éva, Jakócs István, Kizlinger György, Simon József, Varga Katalin, 
Zsednai László és Zsiga József. Rájuk egy szál virággal és egy imával emléke-
zünk. Később az osztály a digitális osztálykönyvet szemléli, meg-megállva  
minden lapnál, hogy a gazdája meséjét hallgassuk . 
A fiatalabb korosztály biztosan csodálkoznék azon, hogy a harmincöt fős 
osztálynak mindössze hét tanára, és egy napközis nevelője volt. Azt gondol-
hatják: Hogyan lehet órát vezetni 35 nebulóval¬? Más volt akkoriban a tanár
-diák viszony, és egymás tisztelete. Őszintén tiszteltük és szertettük egy-
mást és nevelőinket. Eltávozott tanárainkra hálával emlékezünk. Igazgatónk 
Dancs János, és osztályfőnökünk Dancs Jánosné után szinte valamennyien 
elhunytak már. Örömmel köszöntjük közöttünk: Czaltig Joci nénit, Szalai 
Ilcsi nénit és Szakáts Márta óvó nénit, akinek mi voltunk első ovisai! 

Míg ifjú vagy tervezd a jövőt, 
Felnőttkorban éld a jelent,  
ha idős lettél, emlékezzél!  

Vissza a gyökerekhezVissza a gyökerekhez  
 

Más volt akkoriban a tanár-diák viszony, és  
egymás tisztelete. Őszintén tiszteltük és  

szerettük egymást és nevelőinket  

Horváth Mária - Tóth Béláné 



Kutas Hírmondó Kutas Hírmondó 
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DíszpolgárDíszpolgár  --  avatás 2017.augusztus 20avatás 2017.augusztus 20--ánán  
 

2017. augusztus 20-án Díszpolgári címet kapott, még élt a 
remény. Szurkoltunk, hogy sikerüljön. Mára ebből nem ma-

radt más, csak az emlékezés. Akkor még így szólt a méltatás: 
 

Minden évben nehéz feladat a képviselőtestület számára, ami-

kor közeledik augusztus 20-a, s az esetleges, „Díszpolgári 

címet” kiérdemlő jelöltről, jelöltekről kell dönteni.  

A jelenlegi testület, - újragondolva a Cím értékét,- elsődlege-

sen azt tartja szem előtt, hogy a jelölt ne a pénzkereső tevé-

kenysége, vagy a munkaköréből adódó lehetőségek kihaszná-

lása miatt, hanem a faluért végzett sok éves önzetlen munká-

ért érdemelje ki ezt a megtisztelő címet.  

Így esett az idei választásunk Ifj. Csulik Györgyre.  

Elif Safak szerint: - Miközben elérhetetlen álmokat hajszo-

lunk, és neheztelünk az életre, mert megtagadja tőlünk az 

ajándékait, akadnak emberek, akik úgy támogatnak minket az 

utunkon, hogy közben nem vonják magukra a figyelmet. Csak 

adnak, és nem várnak semmit viszonzásul. 

Gyuri sem vár semmit. 

1955. november 10-én született Lajoskomáromban. Általános 

iskolai tanulmányait befejezve Székesfehérváron a Teleki 

Blanka Gimnázium matematika szakos osztályban érettségi-

zett. A középiskola befejezése után három évig dolgozott a 

helyi termelőszövetkezetben, közben szakmunkás vizsgát tett 

Seregélyesen mezőgazdasági gépszerelő szakon. A 77-78-as 

tanévben képesítés nélkül tanított az iskolában, majd, kedvet 

kapva a pályához, két év katonaság után jelentkezett a Duna-

újvárosi főiskolára, ahol műszaki tanári diplomát szerzett. 

Mindezek közben aktívan sportolt. A sport, de különösen a 

foci szeretete vezette már a Tsz-es munkája idején is, amikor 

tömegsport felelősként megszervezte a Tsz- sportnapokat, és 

a rendkívül népszerű „Utcák-Terek” kispályás foci bajnoksá-

got is, az akkor még három faluból, - Hidvégből, Komáromból 

és Lajosból egyesült szövetkezetben.  

Az évek során középfokú labdarúgó edzői végzettséget is 

szerzett, melyet jól kamatoztathatott a későbbiekben, mint 

serdülő-edző, vagy mint testnevelő az iskolában.  

1989-től, szabadidejét feláldozva rendszeresen szervezte az 

esti felnőtt tornatermi focit, röplabdát, valamint létrehozta az 

Öregfiúk labdarúgó csapatot is. A még ma is élő karácsonyi 

focitorna elődeként megszervezte tizenhét alkalommal a Sajt-

kupát és néhány alkalommal az ugyancsak télen zajló röplab-

da tornát. A Sajt-kupa bevétele a gyerekek fociszakkörét tá-

mogatta. Az általa szervezett pártoló tagság adományaiból 

minden évben bővíteni tudta a szertár eszköz-készletét. Soha 

nem nézte, hogy beleférnek-e a munkaidejébe a hétvégi, vagy 

szünidőre eső sportversenyek, és az esti tornatermi foglalko-

zások, /amelyekért persze soha nem járt fizetés/ csak az volt 

fontos a számára, hogy tanítványai sikereket érjenek el, és a 

felnőttek is sportolni tudjanak. 

Az elkészült tornateremben jó lehetőség nyílt a kézilabdázás-

ra is, amely Gyuri irányításával a gyerekek kedvence lett. Az ő 

idejében váltak egyre népszerűbbé labdajátékokban is a kiskör-

zeti bajnokságok és a tanár- diák meccsek az iskolában. 

Ő volt az egyik, aki a gyerekekkel közösen kitisztította, majd 

kialakította a még talán ma is működő futópályát, így adva 

lehetőséget nagyobb versenyek lebonyolítására, valamint a 

felnőttek rendszeres testmozgására is. 

Testnevelőként rengeteg sportversenyre, országos versenyekre 

juttatta el tanítványait. Munkáját a járási és megyei sportveze-

tés is elismerte azzal, hogy több éven keresztül rábízta a Sár-

bogárdi Járási Diáksport Bizottság Elnöki feladatait, valamint 

megyei elnökségi tagként is dolgozott a diáksportért. 

Szent-Györgyi Albert gondolatai őrá is igazak. Olyan gyereke-

ket nevelt, akik egészséges testű, erős akaratú, jó ítéletű, értel-

mes, tettre kész felnőttekké váltak. Olyanokká, akik az életüket 

ki tudják tölteni tartalommal. Pedagógusként aktívan részt 

vett a Majálisok, Juniálisok nem kis munkájában, és rendszeres 

táboroztatója is volt a gyerekeknek.  

Mivel ővele mindig lehetett viccelni, ezért állandó célpontja 

volt az esti tábortüzek tréfáinak, csasztuskáinak. Ha kellett, 

jelmezbe öltözött, vagy Pa-Dö-Dő - énekesként tátikázott. Vele 

mindig könnyebb volt egy-egy gyalogtúra, hiszen tréfálkozásá-

val elterelte a fáradt gyerekek figyelmét, akik minden alkalom-

mal köré csoportosulva, lelkesen követték. A számháború és a 

tábori röplabda is vonzóbb volt, ha Gyuri bácsi volt az egyik 

csapatkapitány. A kilencvenes évek közepétől az iskolai mun-

kája mellett a családi földeken is dolgozott. Ez a két feladat 

olyan terhet rakott a vállára, hogy választania kellett, melyiket 

csinálja. Ő a család mellett döntött, és azóta mezőgazdasági 

vállalkozóként dolgozik. Persze sok szállal kötődött továbbra is 

régi munkahelyéhez, hiszen még évekig segítette tanácsokkal 

és adományokkal  a nyári táborozást biztosító rendezvényt. 

Döntésével az iskola elveszített egy olyan pedagógust, aki él-

vezte a gyermekek és a kollégák megbecsülését, szeretetét. 

Vállalkozása mellett egy darabig a helyi labdarúgó csapat ifi-, 

vagy felnőtt – edzői feladatait is ellátta. Jelenleg a szakosztály-

vezetői teendőket végzi rendszeres anyagi támogatást is juttat-

va a foci csapatnak. Aktív tagja a helyi gazdakörnek, és rend-

szeres szervezője a gazdaköri borversenyeknek is.  

A közösségért végzett munkáját önzetlenül, ellenszolgáltatást 

nem várva végzi több, mint negyven éve. Tette és teszi ezt 

annak ellenére, hogy 2009 óta egy alattomos betegséggel is 

meg kell küzdenie. Néhány éve megkért, segítsek megcsinálni 

egy feliratot, melyet a felújított sportöltözőnél rakott ki azzal a 

céllal, hogy lelkileg is felkészítse a csapatokat a mérkőzésekre. 

Így szólt:  

„ Nem akkor győznek le, ha veszítesz, hanem amikor feladod!” 

Ahogy a lajosi sportért harcol, úgy küzd mindent beleadva, az 

egészségéért is. Tudjuk, hogy nem adja fel. Legnagyobb segít-

sége ebben: felesége: Éva, fia: Gábor és természetesen a szülei. 

Mi,- amellett, hogy megköszönjük, - szurkolunk is neki,  

hogy győzni tudjon! Hajrá, Gyuri! Sikerülni fog! 
Puskás Tiborné - képviselő 
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TűzreTűzre--vízre vigyázzatok!vízre vigyázzatok!  
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe alkalmából 

Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság igazgatója 2018. május 4-én, példamutató 

szolgálatteljesítésért, kimagasló munkája elismeréséül Béczi 

Zoltánnak, a Lajoskomárom ÖTE parancsnokának gróf Széc-

henyi Ödön Emlékplakett adományozott. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lajoskomárom legrégebb óta 

fennálló civil szervezete. 1889-as megalakulása óta 129 év telt 

el. Az elmúlt több mint száz esztendőben számos emlékeze-

tes pillanat volt az egyesület életében. Béczi Zoltán 2004-ben 

csatlakozott a Lajoskomáromi Tűzoltó Egyesülethez. Paska 

István elnöksége alatt,2007-ben választották meg - fiatal kora 

ellenére- parancsnoknak. Ez az év meghatározó fordulópont 

volt az egyesület életében. Az idősebb, tapasztalt tűzoltók 

mellett sok fiatal csatlakozott a szervezethez. Energikusabb, 

és jóval hatékonyabb működés vált lehetővé. Az újdonsült 

parancsnok visszaemlékezése szerint a tűzoltó pálya iránti 

elkötelezettsége 2001-ben kezdődött, amikor sorállományú 

katonaként szolgált, és tűzoltó beosztásban gépkocsivezető-

ként számos esetben vett részt tűzoltásban. A fiatal, lelkes 

társaságban jól érezte magát, igazi közösségi csapatszellem 

alakult ki. Felismerte, hogy az egyesület jövője szempontjá-

ból a tagok szaktudásának továbbfejlesztése elengedhetetlen. 

Tevékenyen közreműködött a 40 órás alaptanfolyamok szer-

vezésében, a későbbi években csatlakozott tagokat ösztönöz-

te az alapképzettség mihamarabbi megszerzésére, elősegítet-

te a gépkocsivezetőknek a PÁV vizsgálatokra való felkészü-

lést, eljutást. Folyamatosan indulnak Lajoskomáromban gép-

kezelői tanfolyamok is. Tevékenysége alatt kiváló szakmai 

kapcsolatot épített ki a környező hivatásos szervekkel; a Sár-

bogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság valamint a Siófoki 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőivel és vonulós tűz-

oltóival is. Szakmai 

elhivatottságát bizo-

nyította az is, 2011-

ben belevágott a 10 

hónapig tartó Ön-

kéntes és Létesítmé-

nyi tűzoltó- pa-

rancsnoki végzett-

ség megszerzésébe. A 

megszerzett képesí-

téssel a jogszabályoknak megfelelően tölthette be a parancs-

noki tisztséget, valamint széleskörű szakmai ismeretekre tett 

szert. 2012-es évben Lajoskomárom felett lebegett a katasztró-

favédelmi őrs létrehozásának lehetősége, ami az egyesület 

megszűnését jelentette volna. Az egyesület vezetősége ráéb-

redt, hogy ez, csak az egyesület további fejlesztésével kerülhe-

tő el. Ezért, a parancsnok szakmai útmutatását és a helyi ön-

kormányzat valamint helyi vállalkozók, magánszemélyek ön-

zetlen támogatásának köszönhetően rohamosan fejlődött to-

vább az egyesület. Ennek eredményeként 2014-ben I. kategóri-

ás szervezetté lépett elő, tehát minden felszerelés felülvizsgá-

lattal rendelkezett, megfelelt az előírásoknak. Minden vonulós 

tag egészségügyileg alkalmas volt, és a beosztásához szükséges 

végzettséget megszerezte. A fejlődés következő lépcsője az 

önálló beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület jogosultság 

megszerzése amely 2016. január 1 -től lépett életbe. Ez az év 

szakmailag és emberileg is nehéz volt a közösség számára, 

mert egy súlyos baleset érte. Kritikus időszak következett. 

Kérdéses volt, hogy fizikailag és lelkileg képes lesz-e feldolgoz-

ni az őt ért traumát. Pár hét elteltével az öte tagjai örömmel 

látták, hogy szabadidejét ismét az tűzoltószertárban tölti. 

Tennivalót mindig talál a gépjárműfecskendő és a vízszállító 

körül. Szolgálati feladatait ezután is kiemelkedő igyekezettel, 

magas szintű hivatástudattal és rátermettséggel végezte. A 

vezetőség tagjaival szorosan együttműködve harmonikus kap-

csolatot teremtett az egyesület tagjai között. Sikeres pályáza-

tok születnek, a vonulások száma -sajnos- megtöbbszöröző-

dött. A szervezet a falu közösségi életének is szerves részévé 

vált. Jó kapcsolatot ápol a mai napig Lajoskomárom testvérte-

lepülésével a németországi Markt Haag tűzoltóival, ahonnan 

már több alkalommal érkezett támogatás. Parancsnoksága 

alatt megbízható, bármikor bevethető szakmailag kiválóan 

működővé vált az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A szervezet 

ma már a térség több településének a tűzvédelmét biztosítja, 

egy gépjárműfecskendővel és egy vízszállító gépjárművel úgy, 

hogy több esetben a hivatásos egységek kiérkezése előtt fel-

számolják a káresetet. Tevékeny életútját reméljük, töretlen 

lelkesedéssel még sokáig folytatja a lakosság szolgálatában, 

bajtársaival karöltve.         szerkesztőség 

Gróf Széchenyi Ödön, a magyar tűzoltómozgalom elindítójának 
tiszteletére alapították a díjat 

Tennivaló mindig akad a tűzoltó felszere-
lések és tűzoltóautók körül 
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Véget ért a tanév, elkezdődtek a nyári táborok. 

Elsőként a római katolikus plébániai hittan tábor 

várta a gyerekeket június 18-22-ig. 

A napok templomi áhítattal kezdődtek, majd tízórai után 

délelőtti programokkal folytatódtak. Kézműves foglalkozá-

sok, sportversenyek és -játékok, számkereső verseny, Velen-

cei-tavi sárkányhajózás, daltanulás és Tamásiban fürdőzés 

töltötte ki a hetet, ebéddel az Eresz étteremben és a program 

zárásaként a pénteki gitáros mise után szalonnasütéssel. 

Összesen 61 gyermek vett részt a Czaltigné Csida Estera által 

szervezett táborban, amelynek mottója volt: "Kövessetek, és 

én emberhalászokká teszlek titeket!" (Máté 4,19) 

Szemere János atya és Estera ezúton szeretnék megköszönni 

Havranek Józsefné, Bodai Zoltánné, Béleczki Lászlóné, Nyi-

kosné Kardos Anita, Ujvári Károlyné, Csiszi István, Vranszki 

Lajosné, Csepreginé Borbély Andrea, Pirmann-né Felső Mari-

Katolikus Katolikus --  hittantáborhittantábor  

A záró napon gyerekek, szülők és pedagógusok jó hangulatban  
idézték fel az élményekben gazdag hét eseményeit. 

ann, Szüllő Balázs, Füszfás Veronika, Czaltig Johanna, 

Uhrspringer Tiborné, Lindemann Mónika, az Eresz étterem, a 

szülők, nagyszülők és mindenki más segítségét, akik bármilyen 

módon hozzájárultak a programok megvalósulásához. 

Lindemann Mónika 

 

Lajoskomáromban is elballagtak Lajoskomáromban is elballagtak   
a nyolcadikosok!a nyolcadikosok!  

Idén is eljött az általános iskolai ballagás napja. Ebben az évben 

27 diák búcsúzott el egymástól, tanáraiktól és a jól ismert tan-

termektől. Családtagok, rokonok, ismerősök, barátok siettek 

virágcsokrokkal szombat délelőtt a Gesztenyefasorba, hogy 

tanúi legyenek szerettük ballagásának. A nyolcadikosok az 

utolsó csengőszó hangjára indulva, a feldíszített folyosókon 

végigvonulva, ballagási dalokkal búcsúztatták az intézményt. 

Az ünnepség a szokásokhoz híven a Gesztenyefasorban zajlott. 

Halhattunk gyönyörű versek és búcsúbeszédeket. Az esemény 

utolsó mozzanata a jutalomkönyvek átadása volt. Sok sikert 

kívánunk a ballagóknak, további tanulmányaikhoz!            szerk. 
A ballagó nyolcadikosokat – a hagyomány szerint – egy  

tarisznyával és sok-sok jó tanáccsal engedték útjukra  

 

1. osztály 

Czaltig Csongor 

Havranek Eszter 

Mlinkovics Márk 

Schrei Boglárka 

Borbély Luca 

Dörögdi Gergő 
 

2. osztály 

Csepregi Kincső 

Wanderer Márton 

Dányi Dominik 

3. osztály 

Bácsi Natália 

Gelencsér Flóra 

Reisz Csongor 

Ágics Luca 

Horváth Zsanett 

Theisz Noémi 
 

4. osztály 

Kertész Dániel 

Mágnusz Nóra 

Strobl Annamária 

Kovács Dorka 
 

5. osztály 

Sándor Luca 

Reisz Izabella 
 

7. osztály 

Reisz Rita 
 

8. osztály 

Rácz Enikő 

Horváth Antal 

A Gesztenyefasori Iskola kitűnő tanulói 2017/2018A Gesztenyefasori Iskola kitűnő tanulói 2017/2018--as tanévbenas tanévben  

Szívből gratulálunk az elért kiváló eredményhez! 
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Kutas Hírmondó 

Serdülő csapatunk részt vett a Szántó Csaba Nemzetközi Em-

léktornán, Balatonfűzfőn. A tornán 12 csapat vett részt, köztük 

több megyéből hazai egyesületek, valamint francia csapatok is 

elfogadták a meghívást. A fiatalok a Veszprém és a Haute 

Goulaine (francia) kerülteltek egy csoportba és mindkét ellen-

féllel szemben győztek, hogy aztán meg se álljanak a döntőig.  

Ott viszont a Ussa Vertou francia csapattal szemben vereséget 

szenvedtek, így végül az ezüstérmet szerezték meg.  

Ifjúsági csapatunk az utolsó fordulóban Velence ellen ért el 2-

2-es döntetlent hazai pályán. A megszerzett egy ponttal a 11. 

helyen végeztek a fiatalok. A szezon tavaszi részében nagyon 

szépen teljesített a csapat, hiszen a kieső helyről sikerült magu-

kat felküzdeni. Amennyiben az őszre is átmentik a jó formáju-

kat, a következő szezonban merészebb céljaik is lehetnek a he-

lyezést tekintve. 

Megye I. felnőtt csapatunk győzelemmel zárták a szezont ha-

zai pályán a Sárosd csapata ellen. Az elmúlt években sajnos nem 

sok sikerünk volt az aktuális ellenféllel szemben, hiszen több-

ször is nyertes helyzetből engedték ki a sikert játékosaink. Idén 

azonban a Fejér Megyei kupában (7-1) és a záró fordulóban (3-

2) is sikerült felülmúlni a mumust. Ezzel a győzelemmel a 10. 

helyen végzett a csapat. Pár hét pihenő után, a játékosok meg is 

kezdik a nyári alapozást, július közepétől már edzőmérkőzése-

ket is játszanak. Jövőre a cél a középmezőnyre zárkózás lesz, egy 

jó felkészülési időszakkal ez sikerülhet is.  

Nagyon szomorú hír, hogy elhunyt Csulik György a Sport-

egyesület szakosztályvezetője, Lajoskomárom díszpolgára. Gyuri 

bácsi személyében egy mindig vidám, segítőkész embert veszí-

tettünk el, aki rengeteget tett mind az egyesület, mind a telepü-

lés fejlődéséért. Óriási űrt hagy maga után, nagyon fog hiányoz-

ni. Emlékét örökre megőrizzük. A családnak részvétet kívánunk, 

osztozunk fájdalmukban.             Vései Martin 

SporthírekSporthírek  

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!  

Ízelítő a kínálatunkból: 

- Alfa mix lisztkeverékek  - Szódabikarbóna 

- Útifűmaghéj   - Mosódió 

- Nádcukor   - Mosószóda 

- Eritrit    - Mama gyógynövényei  

- Xilit      termékek 

- Kókuszzsír   - Herbária teakeverékek 

- Zabliszt   - Svéd csepp 

- Himalája só   - Csökkentett szénhidrát  

- Goji bogyó   tartalmú lisztkeverékek   

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. 

 

 

ajoskomárom 2018. augusztus 24-25. 

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 



Kutas Hírmondó 
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A kullancsokról és a A kullancsokról és a   
védekezésrőlvédekezésről  

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

A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert 
fajt sorolnak. Viszonylag nagytermetű 
(1-6 mm) ízeltlábúak, amelyek első-
sorban madarak és emlősök, kisebb 
arányban hüllők, vérszívói.  
A közönséges kullancs hazánkban is 
gyakori. Legnagyobb számban az er-

dőkben (pl. gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben), 
valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken 
fordul elő. Itt a legkisebb a hő-és páratartalom-ingadozás
(amely a kiszáradásra rendkívül érzékeny kullancs szempont-
jából kulcsfontosságú), valamint a legtöbb potenciális gazda-
állat (különféle erdei emlősök, madarak) is itt található. Vá-
rosi környezetben is előfordul, különösen az összefüggő nö-
vényzettel borított kisebb-nagyobb területeken, parkokban, 
családi házak kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt 
területeken és a települések határában. A kertekbe a háziál-
latok, elsősorban a kutyák (macskák), különböző madarak és 
vadonélő kisemlősök révén kerül be. 

A kullancsok aktivitása szezonális, érési ciklusuknak meg-
felelően a legtöbb megbetegedés áprilistól júniusig terjedő 
időszakban illetve szeptemberben következik be. 

A fertőzött kullancs valamennyi érési stádiumában (lárva, 
nimfa, imágó) továbbviszi és utódainak is átadja a vírust. Eb-
ben a folyamatban köztigazdaként az erdei rágcsálók játsza-
nak szerepet.  

Hazánkban a két legfontosabb emberi betegség a kullancs 
által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás; a fertőzés védőol-
tással megelőzhető , és a Lyme-kór; a betegség megfelelő 
adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal jól 
gyógyítható, védőoltással viszont nem előzhető meg. 
Megelőzési eljárások 

A kullancsok elleni védekezés egyik legfőbb eleme a zárt 
hosszú ujjú, hosszú szárú, bakancsba, zokniba tűrt, lehetőleg 
világos színű) ruházat viselése erdei kirándulások alkalmával, 
valamint a kullancsriasztó szerek alkalmazása. A 
kullancsencephalitis megelőzése érdekében a tehén-, juh-és 
kecsketej forralása elengedhetetlen követelmény.  

A fertőző betegségek átvitelének megakadályozásához leg-
fontosabb a bőrbe fúródott kullancs mielőbbi felfedezése 
(kullancsvizit) és azonnali eltávolítása.  
Kullancsvizit, a bőrbe fúródott kullancs eltávolítása 

Mivel a kullancs által hordozott kórokozók átvitele jellem-
zően csak a beszúrást követő néhány óra múlva történik, ál-
talában eredményes eszköz a fertőzés megelőzésére.  

Ehhez gondosan át kell vizsgálni azokat a bőrfelületeket, 
elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot, ahová a kullancsok 
előszeretettel befúrják magukat. Mivel az imágó a vérszívás 
megkezdésekor anyajegyre is hasonlíthat, ezért figyelmes ke-
resésre van szükség. A bőrben rögzült kullancsot az észlelést 
követően késlekedés nélkül el kell távolítani, ehhez legalkal-
masabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancsot a 
bőrhöz minél közelebb foghatjuk meg, anélkül, hogy az utó-
testét összenyomnánk. A megragadott kullancsot határozott 

mozdulattal húzzuk ki a rögzülési pontból. A bőrből történő 
eltávolításukhoz speciális eszköz is alkalmazható(pl. kullancs
-eltávolító kanál), de szükség esetén két körmünk közé fogva 
kihúzható a kullancs. A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, 
szappanos vízzel öblítsük le. Előfordul, hogy a kullancs ki-
emelésekor a bőrben marad az apró, visszahajló horgocskák-
kal rögzült szájszerv. Azonban ez már a kórokozó-átvitel 
szempontjából veszélytelen; ha nem tudjuk kivenni, idővel 
magától kilökődik a bőrből. Célszerű a befúródott kullancs 
helyét és eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, hogy 
az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az orvost tájé-
koztathassuk a kullancscsípés időpontjáról. 
Kullancsriasztó szerek alkalmazása 

A kullancsok hatékony és megbízható távoltartására kizá-
rólag a kémiai úton ható vegyületek (elsősorban a dietil-
toluamid) alkalmasak. A B-vitamin (akár tapasz formájában, 
akár tablettaként szedve) a vérszívó ízeltlábúak, így a kullan-
csok riasztására alkalmatlan! 
A különféle formájú (hajtógázas/pumpás aeroszol, krém, 
folyadék, gél, kendő) kullancsriasztó szerek a használati uta-
sításban megadott módon, a csípés veszélyének kitett sza-
bad bőrfelületre vagy a ruházatra juttatva a kullancs bőrbe 
fúródását meggátolják, vérszívását megakadályozzák. 
Kullancsriasztó szer használatakor az alábbi javaslatokat ve-
gyük figyelembe: 
• csak a feltétlenül szükséges mennyiséget használjuk, 
• kizárólag a védendő, szabad bőrfelületet kezeljük, és ne 
alkalmazzuk ruhával fedett bőrön, 
• nyílt seb és sérült bőr kezelését kerüljük el, 
• az arcot a tenyerünkre felvitt készítménnyel kenjük be, 
• fordítsunk különös figyelmet a nyálkahártyák (száj, szem) 
védelmére, 
• az aeroszolt ne lélegezzük be, 
• ne engedjük, hogy gyermek egyedül használja, 
• a kezelés szabadban és élelmiszerektől távol történjen, 
• hazatérés után –különösen akkor, ha a riasztószert több 
alkalommal használtuk –a kezelt bőrfelületet szappanos, 
meleg vízzel mossuk le, 
• a kezelt ruházatot újabb felvétel előtt mossuk ki, 
• ha magunk vagy gyermekünk bőre a kezelés hatására aller-
giás reakciót mutat (pl. viszket, kivörösödik stb.) a riasztó-
szert azonnal mossuk le és forduljunk orvoshoz. 
A készítmények kullancsriasztó hatásának folyamatos bizto-
sítása érdekében –amennyiben szükséges –célszerű a keze-
lést 2-4 óránként megismételni. 
Védőoltások 

A kullancsok által közvetített agyvelőgyulladás megelőzé-
sére rendelkezésre áll gyermekek és felnőttek részére a vé-
dőoltás. Az alapimmunizálás több hetet vesz igénybe, ezért 
az oltást célszerű a téli, kora tavaszi hónapokban megkezde-
ni. A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 3-5 éven-
te emlékeztető oltásra van szükség. A védőoltás vény-és térí-
tésköteles, az oltással kapcsolatban tanácsot, felvilágosítást a 
háziorvos, házi gyermekorvos adhat.       EFI Iroda 

 
Nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8: 00-16: 00 

Ebben az időszakban a lakosságnak lehetősége van  
ingyenes táplálkozási tanácsadásra, vércukor mérésre,  

vérnyomás mérésre, testsúly mérésre!  
Helyszíne: Orvosi rendelő, EFI Iroda (régi fogorvosi rendelő) 
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Az életben többnyire egyszerű a matek: a 

páros ügyek sokszor páratlanul zűrösek. 
Több okból is szörnyű, ha az embert 
elhagyja a gyerekei apja, egyebek közt a 

pénzügyek meg a szörnyű csalódás miatt 
is. De még a végtelenül fárasztó, minden 
energiát felemésztő anyagi küszködésnél 

is rosszabb, hogy amikor olyasmi törté-
nik, amivel nem tudunk mit kezdeni, 

akkor az egyedülálló szülőnél nincs ma-
gányosabb ember a világon. 

Így van ezzel Jess is, aki egyedül neveli kislányát, Tanzie-t és a 

férje korábbi kapcsolatából származó fiát, az emós Nickyt, aki a 
szomszéd srácok miatt igen nehéz helyzetben van. A kislány 
viszont matekzseni, de akármennyit gürcöl Jess, a Tanzie tehet-

ségéhez illő méregdrága magániskolára sehogy nem jön össze a 
pénz. Hacsak… hacsak meg nem nyeri a skóciai pénzdíjas ma-
tekversenyt. Odáig azonban el is kell jutni. Skóciáig hosszú az 

út, főleg, ha egy ócska tragaccsal indul útnak az ember, ráadá-
sul forgalmi nélkül. Ekkor lép a színre Ed, a lapátra tett cégve-

zető, akinek pénze és ideje is van jócskán. Neki más gondjai 

akadnak: a törvénnyel került összeütközésbe. És persze magá-

nyos, és komoly lelkifurdalás gyötri. 
A Mielőtt megismertelek és az Akit elhagytál páratlanul nép-
szerű angol szerzőjének új könyve vérbeli női regény, ám 

rendhagyó módon romantikus: a cukor és a hab párosa lema-
radt róla. Sírunk és nevetünk, és alig várjuk, hogy megtudjuk, 
bekerül-e Tanzie a magániskolába, egymásra talál-e Jess és 

Ed, no és vajon felgyógyul-e Norman, a hatalmas, de nemes 
lelkű kutya… 
 

„Jojo Moyes a szívfacsaró romantikus női irodalom koroná-
zatlan királynője, és új kötetében sem fog csalódni senki. A 
mesteri történetvezetéstől a Mielőtt megismertelek minden 
rajongója odáig lesz.” (ELLE)  
 

„...Mikor kezembe vettem ezt a könyvet, akkor még úgy gon-
doltam, hogy majd egy könnyű olvasmányhoz lesz szeren-
csém. De nem így lett. Nagyon gyorsan elolvastam, de egyál-
talán nem mondanám könnyű olvasmánynak. Két nehéz sor-
sú ember és az ő családjuk életét követhetjük nyomon a 
könyv lapjai között. Elgondolkodtató ez a könyv...” 

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: Jojo Moyes: Páros, páratlanKönyvajánló: Jojo Moyes: Páros, páratlan 
 

 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 

 

A Következő munkákat vállaljuk számlaképesen: 

 fűnyírás fűkaszával vagy 

fűnyíróval (házak, pin-

cék, külterületek) 

 kert rendezés  

 sövény nyírás  

 fa vágás, aprítás 

Díjazás előzetes felmérés és 

megegyezés alapján. 

Elérhetőség:  

06 30/198 4613 06  

30/660 0383 
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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 

 
 

 
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 


