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Rövid összefoglaló a hosszú ünnepi hétvégérőlRövid összefoglaló a hosszú ünnepi hétvégéről  
Az augusztus 20-i hosszú hétvégén, dúskálhattunk a 

jobbnál jobb programokban. Rövid ízelítőt adunk cím-

szavakban és képekben az elmúlt eseményekről! 

 

Augusztus 20-án csütörtökön 8 órakor megkezdődött a 

Megyeri István Emlék horgászverseny. Az embereknek 

kicsit hűvös volt az idő, de a halaknak ideális. Három 

kategóriában összesen 65 versenyző próbált szerencsét. 

Gyermek kategóriában: 

I. helyezett Pető Milán; II. helyezett Magócs Máté,  

III. helyezett ifj. Hegyi Csaba 

 

Ifjúsági kategóriában: 

I. helyezett Vörös Bálint, II. helyezett Szanyi Bettina 

III. helyezett Mlinkovics László 

 

Felnőtt kategóriában 

I. helyezett Mandurics Gábor, II. helyezett Barabás Nor-

bert, III. helyezett Horváth Péter 

 

A Kenyérszentelő ünnepre 16 órakor került sor. Pirtyák 

Zsolt polgármester ünnepi beszéde után településünk 

lelkészei megáldották az új kenyeret, amelyet az ünnep 

végén meg is ízlelhettünk. A falu alapítójának, Batthyá-

ny Lajos szobra előtt koszorút helyeztünk el.  

Az ünnepet színesítette az Ördögkerék táncegyüttes 

műsora, és az Evangélikus Rézfúvós Zenekar. 

Az ünnepség helyszínéről a megemlékező Lajoskomáro-

miak átvonultak a Mozi épületébe, ahol az I. világhábo-

rús centenáriumi kiállítás megnyitóján vehettek részt, 

melyet Szalai Endre állított össze. 
 

19 órakor Éjszakai Rizling túrára indult a 16 vállalkozó 

kedvű csapat. Humoros, ötletes akadályokat kellett le-

győzniük, melyek mindegyike kapcsolódott valamilyen 

módon a borhoz, szőlőhöz. A legtöbb pontot az első 

alkalommal induló Mezőkomáromi Vegyigyümi csapat 

szerezte. Őket követte a Víg Barát csapata, a Sorvadó 

Izmok pedig a harmadik helyet szerezték meg. 

A Rizling Túra résztvevői az Effekt és a Keleti Sor Rock 

Band koncertjén lazíthattak.  
 

Augusztus 21-én pénteken Lajoskomárom újabb kincseit 

fedezhettük fel. "Dicső múlt" címmel kiállítás nyílt a 

Községháza emeletén a Lajoskomáromi Hubertus Va-

dásztársaság trófeáiból. A kiállítást Pechtol Lajos az Or-

szágos Magyar Vadászkamara titkára nyitotta meg. A 

trófeák mellett a Kiskunsági Vadászkürt Egyesület játé-

kában is gyönyörködhettünk. Délben a vadásztársaság 

jóvoltából vadpörkölttel űztük el éhségünket, majd a 

Lajoskomáromi Íjász Sport Egyesület tartott bemutatót. 

 

17 órakor A Sirókai Ferenc ötletéből megszülető Béka-tó 

tanösvény, és a Galambos László nevéhez fűzhető 

Nordic Walking pálya átadása zajlott.  

Ezen ötletek anyagi forrásainak megteremtésében pályá-

zat útján a Mezőföld Helyi Közösség Egyesület nyújtott 

segítséget. A projektet testvértelepülésünk Markt Haag 

i. OB is támogatta.  
„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” 
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A tanösvényen végigsétálva visszatértünk a Moziba ahol 

egy csodálatos élményben lehetett részünk. Ezen az egy 

napon látogatott hozzánk a Mezőföld Rejtett Kincsei cí-

mű kiállítás. A szervezők felkutatták az amatőr művésze-

ket és műveket a Mezőföld Helyi Közösség Egyesülethez 

tartozó tíz településen. Az amatőr munkákat festménye-

ket, szobrokat, rajzokat, verseket és prózákat, fotókat, 

valamint kézműves termékeket összegyűjtötték, és ván-

dorkiállítás keretében mutatják be a nagyközönségnek. 
 

A zsúfolt nap végén az Evangélikus Rézfúvós Zenekar és 

a Plochingeni Evangélikus Rézfúvós Zenekar fúvóstáborá-

nak záró koncertjén kapcsolódhattunk ki. 
 

Augusztus 22-én esősen, szomorkásan a borversennyel 

indult a programsorozat.57 bort neveztek a versenyre. 

A borverseny I. helyezettje és az "Év bora" díj nyertese 

Reizinger Ádám zenit borával, a II. helyezett Reizinger 

Attila zenit borával, a III. helyezett Csepregi Kálmán 

olaszrizling borával lett. 
 

Eközben a Tűzoltószertárban a Lajoskomáromi 

és a Haag-i tűzoltók cseréltek tapasztalatot esz-

közeikről, működésükről. 
 

A délelőtt folyamán a kisbíró -Csiszi István- a 

székelyudvarhelyi huszárokkal kocsizott végig a 

falu utcáin, és hívogatta az érdeklődőket a Pin-

cefesztivál programjaira. 
 

13 órakor elállt az eső, és átadásra került a Tűz-

oltószertár épülete, majd elkezdődött a Mester-

ségek Fájának felállítási ünnepsége. Az Evangéli-

kus Rézfúvós Zenekar, a Mákvirág kibővült nép-

tánccsoport, és némi sör kíséretében "tolták fel" 

a fát a helyére a haag-i és a lajosi tűzoltók. 
 

A Fülöp-hegyi keresztnél lelkészeink áldották 

meg az idei, igen jónak ígérkező szőlő termést. 
 

Ezután kezdetét vette a "mulatság". Jó 

borosgazdák várták nyitott pincéikben a látoga-

tókat. Akik egy kicsit jobban meg akarták ismer-

ni a borfajtákat, túravezetővel indultak neki a 

"hegynek". A Keleti és Nyugati soron helyi éte-

lek, helyi termékek várták a bortól megéhező vendége-

ket, és zenei élményekkel is gazdagodhattak. 
 

A Vásártéren az Egészségfejlesztési iroda munkatársai 

szűrővizsgálatokat végeztek, és az Enyingi Mentőállo-

más újraélesztési gyakorlatokat mutatott be.  
 

Gyermekprogramok sokasága várta a kicsiket. 
 

Eseménydús volt ez a hosszú hétvége Lajoskomárom-

ban. Mindenki találhatott számára vonzó programot. 

Nagyon sok messziről érkezett vendéggel is találkozhat-

tunk, akik kifejezetten a pénteki és szombati progra-

mokra érkeztek hozzánk. Reméljük kellemes élmények-

kel gazdagodtak, jó hírét viszik falunknak, és jövőre 

visszatérnek. 
 

Köszönet jár mindazoknak akik bármilyen formában 

hozzájárultak a háromnapos rendezvény sikeres lebo-

nyolításához.  
SzSZs 

Rövid összefoglaló a hosszú ünnepi hétvégérőlRövid összefoglaló a hosszú ünnepi hétvégéről  

A kisbíró hívogatója 

Faállítás közös erővel 
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Kibővítették és korszerűsítették az önkéntes tűzoltó egye-
sület szertárát Lajoskomáromban. A megújult épületet 
ünnepélyes keretek között augusztus 21-én adták át. A 
rendezvényen megköszönték Paska Istvánnak, az egyesü-
let tiszteletbeli elnökének több mint egy évtizedes áldo-
zatos munkáját.  
Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

126 éves múltra tekint vissza. Az 1976-ban épült tűzoltó-
szertárt az elmúlt tíz évben kisebb támogatásokból igye-
keztek apró lépésekben a kor kihívásainak megfelelő álla-
potba hozni, valamint a mentőeszközök, autók biztonsá-
gos elhelyezését megoldani. Egy európai uniós pályázat-

nak köszönhetően 2014-ben az épület átfogó felújítása 
kezdődött meg. A több mint tizenhárom millió forintos 
támogatásból teljesen megújult a tetőszerkezet, a tetőtér-
ben egy konya, egy pihenőhelyiség és egy közösségi szoba 

is helyet kapott. Az energetikai korszerűsítés részeként 
leszigetelték a szertárt, megújult a fűtésrendszer, a föld-

szinti mosdó és a tetőtérbe vezető lépcső. A teljes áram-
hálózatot is korszerűsítették. A felújítással nemcsak az 

épület fenntartási költségei csökkenek, hanem a szolgála-
tot ellátó önkéntes tűzoltók munkavégzésének feltételei is 
jelentősen javultak.  

Az önkormányzat, a tűzoltók és a lajoskomáromi lakosok 
összefogásával a kibővített és korszerűsített új laktanyát 
Pirtyák Zsolt polgármester és Paska István, az egyesület 

tiszteletbeli elnöke adta át augusztus 21-én. A rendezvé-
nyen ünnepi beszédet mondott Boldog László, a 

lajoskomáromi önkéntes tűzoltó egyesület elnöke, Németi 
László tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese, Mihály János nyugállomá-
nyú tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 

tiszteletbeli elnöke, Fejér megye díszpolgára. 
Az építkezésen halálos balesetet szenvedett Molnár Gá-
bor tiszteletére emléktábla került elhelyezésre az épület 
falán. 
Az ünnepségen közreműködött a Lajoskomáromi Evangé-

likus Rézfúvós Zenekar, valamint furulyán játszott Balogh 

Adrienn, akit Sándorné Takács Klaudia gitáron kísért. Az 
önkéntes tűzoltók mellett sorfalat álltak a székelyudvar-
helyi huszárok. 
A rendezvényen megköszönték Paska Istvánnak, az egye-
sület tiszteletbeli elnökének több mint egy évtizedes ál-
dozatos munkáját. Paska István 2003-tól töltötte be az 

elnöki tisztséget. Megválasztása után két évvel már a tűz-
oltószertár állagmegóvó munkálatait koordinálta, nem 
sokkal később a parancsnoki feladatok ellátására is felkér-
ték. 2007-ben az idősebb, tapasztalt tűzoltók mellett sok 

fiatal csatlakozott a szervezethez, a következő években 
energikusabb, és jóval hatékonyabb működés jellemezte 
az egyesületet. 2009-ben egy vízszállító járművet vásá-
roltak, emiatt a szertárat is át kellett alakítani. A követ-

kező években a földszinti és az emeleti nyílászárókat is 
kicserélték. 2013-ban csatlakoztak a Fejér Önkéntes 
Mentőszervezethez, majd az enyingi járási önkéntes 
mentőcsoporthoz. Részt vettek a márciusi hóvihar men-

tési munkálataiban és a Dunai 

árvíz védekezési feladataiban.  

A folyamatos fejlesztés és az 
áldozatos munka eredménye-

ként a lajoskomáromi önkénte-
sek idén úgynevezett I. kategó-
riás egyesületté lépetek elő, 

vagyis a szervezetnek minden 
tűzoltó technikai felszerelése és 

felülvizsgálata megfelel az elő-
írásoknak. A vonulós tagok 
egészségügyileg alkalmasak, és megfelelő szakmai vég-

zettséggel rendelkezik. Paska István 2015 májusában 
lemondott elnöki tisztségéről, úgy érzete már eleget tett 
a köz szolgálatáért, azonban a közgyűlés tiszteletbeli 

elnökké választotta. Az egyesület az ünnepélyes lakta-
nyaavatáson Pista bácsinak sok erőt, kitartást, és bol-

dogságot kívánt. 
A lajoskomáromi önkéntes tűzoltó egyesületnek jelenleg 
huszonnyolc tagja van, köztük tizenhat vonulós önkén-
tes tűzoltó. A tűzoltószertárban egy gépjárműfecskendő 
és egy vízszállító állomásozik. 2013-ban harminckettő, 

2014-ben tizenhét káreset felszámolásában vettek részt, 
idén eddig tizenöt alkalommal avatkoztak be. Lajosko-
márom mellett, Mezőkomárom-Szabadhidvég közigaz-
gatási területére, Enying-Kabókapusztára, a 64-es főútra 
és a Déget Sommal összekötő út Fejér megyei szakaszá-

ra vonulnak segítve a hivatásos tűzoltók munkáját. Az 
egyesület felkészültségének, szervezettségének köszön-
hetően több, közelben lévő káresethez elsőként érkez-
nek ki, és felderítésükkel, elsődleges beavatkozásukkal 
segítik a minél gyorsabb és hatékonyabb műszaki men-

tést, tűzoltást.  
SzSZs 

Megújult a TűzoltószertárMegújult a Tűzoltószertár  
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2015 nyarán július 27-31.között került sor a 3. Lajosko-

máromi Sporttábor megrendezésére. Jakócs Dénest a 

sporttábor „életre hívóját” Jakócsné Papp Tímea és Hor-

váthné Bodai Andrea segítette a tábor előkészítő és 

szervezési feladatainak elvégzésében. 

A táborban 85 általános iskoláskorú gyermek vett részt 

a változatos sportprogramokban, amelyeket pedagógu-

sok, edzők, sportszerető fiatalok tartottak, munkájukat 

az önkéntesség jegyében végezve. Személy szerint: 

Szüllő Balázs, Kovácsné Czvikk Edina, Hartmann Gabri-

ella, Vései Martin, Reizinger Ádám, Szilágyi Szabolcs, 

Katona Lóránt, Jakócs Milán, Kappel Virág, Ulrich Ta-

mara, Hutvágner Diána, Kalauz Fanni, Labossa Tamás, 

Horváth Csanád. 

Idén vendégeink is voltak hét csángó fiatal és tanárnő-

jük személyében, akik a kezdeti elfogódottság után 

örömmel kapcsolódtak be a sporttábor életében, fej-

lesztve ezzel sportági ismereteiket és magyar nyelvtudá-

sukat is. 

A sporttábor ötletének megszületésekor a testmozgás 

sokoldalú fejlesztő és tartalmas, értelmes elfoglaltságot 

nyújtó szerepének hangsúlyozása mellett alapvető cél 

volt, hogy minden gyermek,- anyagi helyzetétől függet-

lenül-részt vehessen a programon. Ebből adódóan a 

tábor díja jelképes (3.500 Ft), valamint lehetőség van 

költségmentesség igénylésére is.  

Nem tudjuk elégszer megköszönni azt a rendkívüli segí-

tőkészséget, melyről a falu és környékének közössége 

évről-évre tanúbizonyságot tesz, Az idei évben is közel 

50 vállalkozó és segítő szándékú sportbarát támogatta 

adományaival táborunkat. A napi háromszori étkezésről 

az önkormányzat gondoskodott. 

A sporttábor programja követte az eddigi évek jól be-

vált gyakorlatát, a napirend a következőképpen alakult: 

fél nyolctól bőséges reggeli várta a gyerekeket, majd a 

napköszöntő közös bemelegítés után kezdődtek a sport-

ági edzések: kézilabda, röplabda, labdarúgás. Délben 

ebéd majd szórakoztató sportjátékok: kötélhúzás, sor-

versenyek, akadályverseny, lovaglás színesítették a prog-

ramot, amely uzsonna után fél ötkor ért véget. 

A sporttábor résztvevői Harangozó László válogatott 

sportoló révén már az eddigi években is ismerkedhettek 

a rugby alapjaival, idén pedig Gyolcsos Ferenc szövetsé-

gi kapitánytól és válogatott rugbysektől tanulhatták en-

nek az érdekes, hazánkban is egyre népszerűbb sport-

ágnak a fortélyait. 

A tábor megkoronázásaként pénteken a Sárvári Fürdő-

ben élvezhették kicsik és nagyok a fürdőzés és a vízi 

játékok örömeit. Úgy gondolom minden résztvevő érzé-

seit megfogalmazta egyik diákunk, mikor azt mond-

ta:”Már most várom a jövő évi Sporttábort!” 
HBA 

Sporttábor 2015.Sporttábor 2015.  

Hogy is van ez a röplabdával? 

Koncentráljunk a kapura! 

Pancsoló kisfiúk... 
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Látogatók CsángóföldrőlLátogatók Csángóföldről  
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Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ 

Gesztenyefasori Általános Iskola 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0289 
 

A Gesztenyefasori Általános Isko-

la tanulói Sopronban az 50. jubileumi sátortáborban  

szerezhettek felejthetetlen élményeket.  

Az 50. jubileumát ünneplő Lajoskomáromi sátortábor 

idén Sopron és környékével ismertette meg a Gesztenye-

fasori Iskola vállalkozó kedvű diákjait. Egy szép erdei tisz-

táson a Rák patak mellett sátoroztunk. A réten lehetőség 

volt a konyha és a tisztálkodó sátrak mellett sportpályák 

kialakítására is. Röplabda, tollaslabda, foci, asztali tenisz, 

teke, íjászpálya állt a sportolni vágyó fiatalok rendelkezé-

sére. Felsorolt sportágak közül minden napra jutott mér-

kőzés, vetélkedő, ahol a gyerekek hasznosan, jókedvűen 

tölthették el az idejüket. Ezen kívül két buszkirándulást 

szerveztünk, ahol a környék nevezettességeit néztük 

meg, valamint fürdeni is volt lehetőségünk. A pályázat 

lehetőséget adott arra, hogy kipróbálhassunk új szabad-

idős sportokat, mint a gokart és a falmászás. Az évek 

során jól bevált programokat is rendeztünk, mint példá-

ul a táborlakók által kedvelt akadályverseny, játékos sor-

verseny, éjszakai számháború, jelmezverseny, tábortűz, 

tábori dalok éneklése. 

Jól sikerült táborunk után reméljük, még sok ilyen él-

ményekben gazdag nyári programot szervezhetünk a 

Gesztenyefasori Általános Iskola diákjainak. 

Pirtyák Zsolt polgármester meghívá-

sára és vendégeként hét moldvai 

csángó magyar kislány 

érkezett a Kárpátok 

túloldaláról egy kísérő 

tanárral a Lajoskomáro-

mi Sporttáborba július 

26-án. A Csíkszeredától 

mintegy hetven kilomé-

terre lévő Bogdánfalván 

élő 10 -14 éves gyerekek 

többnyire román nyel-

ven beszélnek, mivel a 

falujukban csak román 

iskola van. Az ott élő 

csángó magyarokra jel-

lemző régi, de szép 

nyelvjárás még él, me-

lyet ők „szöszölős” nyelvjárásként 

emlegetnek, azért, mert az „s” han-

got „sz”-nek ejtik. 5 éve viszont már 

tanulhatnak magyar nyelvet is. Első 

évben csak délutáni oktatás kereté-

ben egy lakásban, második évtől az 

iskolában is. Köszönhető ez annak a 

„Keresztszülők a Moldvai 

Csángómagyarokért Egyesületi „  

programnak, melynek keretében 

jelképes keresztszülőség vállalásával 

sokan támogatnak havi négy-tizenöt 

ezer forintból általános- és középis-

kolás magyar anyanyelvű gyereke-

ket. A támogatási összegből járul 

hozzá az egyesület a gyermekeket 

oktató tanárok fizetéséhez, oktatási 

helyszínek fenntartásához, és kollégiu-

mi költségekhez. 

A jelképes keresztszülők közül 

néhányan augusztus 2-án, vasár-

nap ellátogattak  Lajoskomárom-

ba a Katolikus Misére, hogy ta-

lálkozhassanak támogatottjaikkal, 

akik, rövid műsorral: verssel, 

csángó népdalokkal, mesével kö-

szönték meg az adományokat és 

a vendéglátást. 

Ennek a programnak a keretében 

tanulnak a most itt vendégeske-

dők is, akik szorgalmukért jöhet-

tek el az öt napos sporttáborba. 

A több, mint 900 km távolságból 

érkező gyerekek labdajátékok, 

ügyességi versenyek, lovaglás mellett 

élményfürdőzésre is utaznak Sárvárra. 

A péntekig tartó tábor után veszpré-

mi, balatonfüredi és tihanyi kirándu-

lást, majd fürdőzést szerveztek a szá-

mukra. 
PT 

Baláz Erika - tanárnő, Vörös Albertina, Csurály Mihaella,  
Kozsán Andrea, Imre Mónika, Gyurka Annamária,  

Csurály Cselina,  

Természet közeli sporttáborTermészet közeli sporttábor  
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A Gesztenyefasori Általános 

Iskola 1.-6. osztályai érdekes állomásokon ismerkedhet-

tek meg az egészséges életmóddal, illetve a 7.-8.-os ta-

nulók felvilágosító előadást hallgathattak meg. 

 

A közös megnyitó után tanulóink az iskola tornatermé-

ben egy rövid aerobiccal melegítettek be. Ezután az 1.-6. 

osztályok 6 állomáson ismerkedhettek az egészséges 

életmóddal, ill. a 7.-8. évfolyam teljesen külön 

„forgatókönyv” szerint csinálta végig a napot. Az állo-

mások az iskola különböző tantermeiben, betonpályáján, 

a felújított önkormányzati konyhában, valamint a felújí-

tott mozi épületében voltak berendezve. Pedagógusaink 

itt várták a gyerekcsoportokat, amelyek évfolyamonként 

25-30 főt jelentettek. A következő területeken bővítet-

tük diákjaink tudását: 1.-6. osztályok gyógyteákat kóstol-

hattak, megismerhették jótékony hatásukat, kerékpárral, 

ill. rollerrel ügyességi pályát küzdhettek le, érzékszerve-

inkről hallottak előadást, a táplálékpiramis felépítését 

tanulmányozták, „Ép testben, ép lélek” címmel, a testi-

lelki egészség összefüggéséről és fontosságáról hallottak, 

valamint egy állomáson relaxációra is lehetőségük volt, 

irányított meditációs hanganyag segítségével. A 7.-8. 

osztályosok gyümölcssalátát készítettek, futballoztak, 

íjászkodhattak, felvilágosító előadásokon vettek részt, 

illetve egy veterán tengerészgyalogos túlélőművészről 

láthattak videót. Ebédre az iskolai konyhán a szokásos-

tól kicsit eltérő, egészséges ételeket kaptak a gyerekek. 

Az állomáshelyek között az egészséges élettel kapcsola-

tos szólásokat, közmondásokat olvashatták a folyosóra 

kifüggesztett plakátokon. A nap végén meglepetés kós-

toláson vehettek részt a gyerekek, ahol válogathattak 

teljes kiőrlésű pékáruk, szószok, zöldségek, felvágottak 

közül. A délután végén mindenki elégedetten, jóllakot-

tan és számtalan örömteli, kellemes élménnyel térhetett 

haza. 

 

Egészségnap a Egészségnap a   
Gesztenyefasori IskolábanGesztenyefasori Iskolában  

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ 

Gesztenyefasori Általános Iskola 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0289 
 

Gesztenyefasori Általános Iskola 

tanulói gyalogtúrás akadályverseny keretein belül mérhet-

ték össze ügyességüket. 
 

A közös megnyitó után tanulóink az indító állomástól 

indulva különféle ügyességi feladatokat oldottak meg kü-

lönböző állomáshelyeken. Ezek a lajoskomáromi felújított 

szőlőhegy, a Fülöp-hegy környékén voltak kijelölve. Peda-

gógusaink itt várták a gyerekcsoportokat, amelyek osztá-

lyonként általában 2 csapatot jelentenek. Egyszerre egy 

csoport hajtotta végre a feladatokat. A következő akadá-

lyokat kellett tanulóinknak leküzdenie: Hangyatojás-

cipelés, Labdakosarazás, Szókereső, Horgászat, Lufi hor-

dás, Rollerverseny, Növény-állat képfelismerés, Gumicsiz-

ma-dobás, Zsákbamacska, Diótörés, Kapura rúgás. 

A gyerekek az állomáshelyek között kellemes túrázás köz-

ben gyönyörködhettek a táj szépségében. 

A fogadó állomásnál meglepetés pizza és üdítő ital várta 

tanulóinkat, aminek nagyon örültek. Amíg ezt elfogyasz-

tották, addig megtörtént az eredmények összesítése. 

A délután végén mindenki rengeteg örömteli, kellemes 

élménnyel térhetett haza. 

Nyárváró Szabadtéri JátékokNyárváró Szabadtéri Játékok  
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Fájdalmas, szívszorító, gyönyörűen megírt, jól 

felépített történet. Egy könyv életről és halálról.  

Szerelemből tragédia. Tragédiából remény. 

Egy férfi és egy nő. Gyerekkoruk óta ismerik 

egymást. Matt kétéves, amikor először a karjá-

ban tartja az újszülött Elle-t, tizenhét, amikor 

csillaghullás idején először megcsókolja, és har-

minchárom, amikor feleségül veszi. Mindenük 

megvan, amire vágyhatnak. Csak egyetlen űr 

tátong az életükben, a közös gyerek hiánya. 

Ám egy ártatlan baleset mindent megváltoztat. 

Elle kómába esik, és a végakarata alapján nem 

szabad gépekkel életben tartani. Egy csoda 

mégis felülír mindent. Kiderül ugyanis, hogy 

gyermeket hord a szíve alatt. Vajon mi az erő-

sebb? A jog, amelyre Matt anyja (aki egyben Elle kereszt-

anyja is), Linney hivatkozik? Vagy az új élet reménye? 

Az érzések mellett a jogászok is egymásnak feszülnek. A 

tét: élet vagy halál. 

A szeretetnek többféle formája 

van, és ez a könyv szinte az 

összeset felvonultatja, egy fájdal-

makkal és szenvedéssel átszőtt bu-

rokba csomagolva: ahogy a szülő 

szereti a gyermekét, ahogy a gyer-

mek viszonyul a szülőhöz már fel-

nőttkorban, ahogy egy férj szereti 

a feleségét, és fordítva. Tragédia, 

ami ezzel a családdal történt, és 

csak reménykedhetünk, hogy soha 

még csak a közelébe sem kerülünk 

hasonlónak. 

„Késő éjszaka – az volt az utolsó 

éjszakán – lenyűgözve feküdtünk, 

és csodáltuk a Perszeidák meteorrajt, ahogy elzúgva 

fénycsóvákká égeti a csillagport.” 

 
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető! 

Tankönyvosztás:  augusztus 27. 08: 00 - 16: 00 

                      augusztus 28. 10: 00 - 14: 00 

Aki nem adta le a kedvezmények igénybevételéhez a nyilatko-

zatokat, kérjük, hozza magával!!! Ezen napokon kell átvenni a 

bejáró tanulóknak a bérletet! 

Szeptember 1. kedd 8:00 órakor tanévnyitó ünnepély, első 

tanítási nap, délután „Iskolanyitogató” pályázati program.  

(Megjelenés sportos ruhában.) 
 

Lajoskomáromi Gesztenyefasori Általános Iskola  

és AMI 

ÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉS  

Dia Virág Kavalkád 

 Cserepes virág, vágott virág, 
 Névnapi, szülinapi ,  
 ballagási, köszöntő csokrok. 
 Sírcsokor, kegyeleti  

koszorú rendelhető. 
 

Személyesen: Batthyány u. 6.  
(volt tejcsarnok ) 

Telefon: 06 30/709 38 10 



Kutas Hírmondó 

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

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

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501  
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete 
Hétfő-Szerda 8-12 óra, E-mail: mosberger.matyas@nak.hu 

Petőfi Sándor Községi Könyvtár eMoP 
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:  
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 
Foglalkozásegészségügyi rendelés: Kedd; szerda; péntek: 12-13 

Orvosi ügyelet: Enying, Szabadság tér 1. 
Telefon: 06 (22)372 226; 06 (22)572 113 
Fizikoterápia: 
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 14-16  Szerda: 08-10, 
Laboratórium: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 - 12 
Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit 
Rendelési idő (Lajoskomárom): 
Hétfő: 12:30 - 18:00,  Kedd: 07:30 - 14:00 
Csütörtök: 13:00 - 18:00,  Péntek: 07:30 - 14:00 
Rendelési idő (Mezőkomárom): Szerda: 07:30 - 14:00 

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

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

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

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

Bankautomata: Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet  
8136 Lajoskomárom, Enyingi u 3. 

Kereskedelmi és Hitelbank: Lajoskomáromi Győzelem Kft.  
8136 Lajoskomárom, Ozorai u.5. 

Szolgáltatásaink:  
- riasztórendszerek 

- tűzjelző- berendezések 
- térfigyelő kamerák 
- ki és beléptető rendszerek 

- klímatechnika  
- elektromos kapuk,garázsajtók 
tervezése, kivitelezése és karbantartása 
 

Továbbá vállaljuk biztonsági rendszerek 24 órás  

távfelügyeletét telefon; rádió; GSM; GPRS; IP típusú  
kommunikációval,saját kivonuló szolgálattal  

a Balaton vonzáskörzetében 
 

Siófok-Kiliti Átrium u.3 

Diszpécser 
Tel: 06-84-317-669 

E-mail:info@corridortrade.hu 
web:wwww.corridortrade.hu 
Üzletkötő: Szőke Zoltán 

Tel: 06-70-930-48-39 
 

VÉDJE ÉRTÉKEIT! 

Pala– és cseréptetők tisztítása, 
javítása, festése.  

Teljes körű tetőfelújítás. 

Díjtalan kiszállás és  
árajánlat kérés! 

Egyes tetőfedő anyagokon 8-10 év elteltével mohásodás ill. 

algásodás figyelhető meg. A felület megbomlása után az 
anyag szerkezete porózussá válik, ami beázáshoz vezet. Az 

így megromlott állagú tetőt vagy le kell bontani, és drága 
tetőcserét kell végrehajtani, vagy az egyszerűbb és olcsóbb 
felületkezeléssel a megbontott felületet helyreállítani. 

Mi a megoldás? 
A palatető tisztítás, lényege az élek illetve a fedések közti 
lerakódások eltávolítása. Ez a folyamat magasnyomású tisztí-
tóberendezéssel történik, hideg víz felhasználásával. A meg-

tisztított tető újból visszanyeri vízelvezető képességét, hiszen 
semmilyen felületi szennyeződés nincs rajta.  
A tetőfestésről... 

A festést három rétegben végezzük kézi ecseteléssel, így a 
tető egy védő-, szigetelő borítást is kap egyszerre. A pala 
élei teljesen lezárulnak, a festék műanyag bázisú, az időjárás 

nem befolyásolja. 

Forduljon hozzám bizalommal! 

Kocsis Lajos 06 30/23 25 135 

Beázik a tető?Beázik a tető?  


