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Meghívó
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tájékoztatom a település lakosságát, hogy az alábbi időpontokban és helyszíneken közmeghallgatást tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk:
2015. február 24. (kedd) 16:30 óra Sáripuszta - Lovarda
2015. február 24. (kedd) 18:00 óra Középbogárd - Faluház
2015. február 25. (szerda)17:00 óra Lajoskomárom - Községház
A közmeghallgatások témája: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi önkormányzati tervekről.
Megjelenésükre számítva, tisztelettel:
Pirtyák Zsolt
polgármester
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Önkormányzati hírek
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 9-én tartott ülésén meghallgatta
az egészségügyi alapellátást biztosító Dr. Oravecz Éva háziorvos, Dr. Hasznos Judit fogszakorvos, Pálmainé
Győri Teréz védőnő beszámolóit a települési egészségügyi ellátásának helyzetéről. A megismert beszámolókból
lényeges megállapítás, hogy a 2014. évben tovább romlottak a települési halálozási és születési mutatók; a betegforgalmak az előző évekhez hasonlóan alakultak. Főbb számadatok:

Kutas Hírmondó

2014. évi Betegforgalmi adatok (fő)

Rendelőben ellátott
Lakáson ellátott
Szakrendelésre irányított
Kórházba utalt
Lakáson ápolt

HáziFog-- Labor
Fizikoorvos orvos ellátás
terápia
18199 2864
2819
1258
3163

Pirtyák Zsolt polgármester tájékoztatta az egészségügyi alapellátás közreműködőit, hogy a 2015. évi központi költségvetés forrást biztosít az Egészségfejlesztési Irodák további működésére, így Lajoskomáromban is folytatódnak az EFI által folytatott programok.
A polgármester beszámolt a Képviselő-testületnek
arról, hogy Környezet és Energia Operatív Program
Irányító Hatóság 29 millió Ft összeggel támogatja az
Iskola, Sportcsarnok és Egészségház megújuló energiaforrással történő ellátását. A Képviselő-testület
döntött, hogy a csökkentett összeggel megítélt pályázati támogatást – a Napelem rendszer megvalósítása
érdekében – saját forrással kiegészíti.
A Szociális, Egészségügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Béczi János képviselő beszámolt a Bizottság 2014.
évi munkájáról, melyet a Képviselő-testület elfogadott. A Településen a 2014. évben 11 804 000,- Ft
értékben kerültek szociális támogatások elbírálásra.
Az összeg jelentős részét a lakásfenntartási támogatások tették ki, melynek keretében havi ellátásban 57
család részesült. A szociális ellátások nagyobb részt
természetbeni ellátás formájában kerülnek kiosztásra. Lakásfenntartási támogatás esetén valamely közműszolgáltató részére kerül a segély átutalásra, de
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2471
83
350
jelentős a szociális tűzifa juttatás mértéke is melynek
igénylésére február 15-ig volt lehetőség. Az Önkormányzat a rászoruló gyermekek részére biztosította
a nyári gyermekétkeztetést. Pénzbeli ellátásként: átmeneti segélyt 885 000,- Ft, ápolási díjat 997 000,Ft, temetési segélyt 245 000,- Ft összegben folyósított 2014. évben.
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző tájékoztatta a
Képviselő-testületet a szociális ellátások területén
2015. március 1-től bekövetkező változásokról. A jelenlegi segélyezési rendszerben az Önkormányzat
által folyósított segélyeket kb. 80 % mértékben a
központi költségvetés megtérítette az Önkormányzatnak. A változást követően az Önkormányzat segélyezésre forrást nem kap a költségvetésből. A támogatások nagyobb része átkerül a járási hivatalokhoz. Az Önkormányzatnak új szociális rendeletben
kell szabályoznia a települési támogatás módozatait,
jogosultjai körét, a felhasználás módját annak figyelembevételével, hogy saját forrásból kell az ellátást
biztosítania a jövőben. A képviselő-testület első körben áttekintette a jelenlegi rendszert, annak anyagi
kihatásait. További hatásvizsgálatok elkészítését kérte a Hivataltól, hogy felelősséggel tudja megalkotni a
márciustól hatályba lépő, új támogatási rendszert.
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A változásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Ellátási forma neve
I.

II.

Hatáskör
gyakorlója

Aktív korúak ellátása
foglakoztatást
helyettesító
támogatás
rendszeres szociális
segély

jegyző

Lakásfenntartási
támogatás

jegyző

III/A. Ápolási díj
alapösszegű
emelt összegű
kiemelt
III/B. Ápolási díj
méltányossági

Hatáskör
gyakorlója

Ellátási forma Új neve
2015.02.28-ig
Aktív korúak ellátása
járási hivatal
foglakoztatást
helyettesítő támogatás
egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatás
Települési támogatás
(nem kötelező)

Ápolási díj
járási hivatal alapösszegű
járási hivatal emelt összegű
járási hivatal kiemelt
Települési támogatás
(nem kötelező)

IV.

Önkormányzati segély képviselőtestület

Rendkívüli települési
támogatás (Kötelező)

V.

Közgyógyellátási
méltányossági

képviselőtestület

Települési támogatás
(nem kötelező)

VI.

Köztemetés

polgármester Köztemetés

Egyéb módosítás
2015.03.01-től

Lakásfenntartási támogatás
képviselő-testület
mint ellátási forma megszűnik,
települési támogatásként a
képviselő-testület e célra
rendeletet alkothat.

járási hivatal
járási hivatal
járási hivatal
képviselőtestület

képviselőtestület

képviselőtestület

Egyidejűleg egy jogcímen
adható, tartózkodási helyen is
igényelhető.
Mint ellátási forma megszűnik,
települési támogatásként a
képviselő-testület e célra
rendeletet alkothat; de
nyugdíjszerző időnek nem
számít be.
Települési Önkormányzatnak
kötelező az ellátási formát
rendeletben szabályoznia.
Mint ellátási forma megszűnik,
települési támogatásként a
képviselő-testület e célra
rendeletet alkothat.
Megmaradó ellátás.

Pirtyák Zsolt polgármester a képviselő-testület elé terjesztette az Önkormányzat 2015. évi Költségvetését
megvitatásra. A Költségvetési rendeletet elfogadását a K-t. elhalasztotta a szociális támogatások anyagi kihatásainak megvitatásáig, a települési támogatásokról szóló helyi rendelet megalkotásáig.

A képviselő-testület soron következő ülését 2015. február 25-én 14.00 órakor tartja.
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző
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Tűzoltó lettem…..
Egy Lajoskomáromi fiatalembert mutatunk be, aki elhatározta, hogy életeket ment, a legnemesebb cselekedeteket viszi véghez nap mint nap, időt és
energiát nem sajnálva, bátran.
2014. tavaszán kezdődött egy álom
beteljesülése….

Pszichológiai és egyben fizikai feladat volt a „Ketrec”. Itt
dőlt el, hogy bírják a stresszt a tűzoltó jelöltek. A
„Ketrec” egy ablaktalan betonterem, labirintussá alakított többszintes ketrec Párban kellett végig mászni a
csapóajtókkal és létrákkal nehezített szűk helyen, sőt,
feladatokat is kellett végrehajtani: kihozni a helyiségből
a "sérültet". A harminc kilós védőruhában ,és légzőké„… 2014. szeptember 1-től a felvételi
szülékkel mentünk végig a pályán. A helyiség 60-80
eljárást követően Banász Gergely, Sza- fokra fűthető "csak" föl, de van füstgép, villódzó fények
bó Ervin és Szakács András kezdték
és hangok: sikoly, kiabálás, recsegés-ropogás. Teljesen
meg a tűzoltó tanulmányaikat...”
egymásra voltunk utalva. Szerintem ez vette el a leg„… 2015. február 06-án a Katasztrófa- több energiát mindnyájunktól. A másik pszichológiai
védelmi Oktatási Központ kibocsátó ünnepséget tartot- próba egy boncoláson való részvétel.

ta. A rendezvényen nyolcvankét hallgató tette le a tiszthelyettesi esküt, akik sikeresen elvégezték az új típusú
tűzoltószakképzés második modulját…”
„… 2015. február 9-én a tiszthelyettesi eskütétel után
hárman a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon kezdték meg hivatásos szolgálatukat…”
- A Katasztrófavédelem honlapján ezeket a híreket olvasva követhettük végig, hogyan váltál tűzoltóvá, de
kérlek meséld el te hogy élted meg ezt az időszakot!
Évek óta önkénteskedem a Polgárőr Egyesületben, 2012ben felvételemet kértem a Tűzoltó egyesületbe is, majd
elvégeztem a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot.
2013-ban az Öte tagjaként részt vettem a dunai-árvízi
védekezésben Kisapostagnál. Itt megismerkedtem a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóság tagjaival, akik arra bátorítottak, hogy próbáljam meg a hivatásos állományba való
felvételt. Ennek hatására beadtam az önéletrajzomat
Sárbogárdra, és vártam…

- Milyen hosszú volt a felvételi eljárás?
Közel egy éves folyamat volt. A jelentkezés után két
hónappal kezdtem a felvételit az első fizikai felmérővel,
amit kiváló eredménnyel teljesítettem. Ezután nehéz
időszak következett; orvosi vizsgálatok, pszichológiai
felmérők. Ezeken a felméréseken is megfeleltem. A
nemzetbiztonsági vizsgálat hiánya miatt sajnos már
nem fértem bele a februárban induló képzésbe, szeptemberben kezdtem el az iskolát. Két hónapig általános
rendvédelmi ismereteket oktattak, számomra ez a rész
bizonyult nehezebbnek a monotonitása miatt. Ezt követően három hónapig szakmai tanulmányokat folytattunk. A gyakorlati órákon tüzeket oltottunk, és különböző gépjárműveket is megismertük.

- A képzésben milyen pszichikai felkészítést kaptatok?
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- Melyik modul volt az, amely a legnagyobb gondot jelentette számodra?
A kisgépek műszaki ismerete, és használata volt az,
amivel jobban meg kellett „küzdenem”.

- Végül minden tantárgyból kiválóan teljesítettél, és a
február 9-én szolgálatba is álltál Sárbogárdon. Hogy telt
az első 24 órás szolgálatod?
Az első nap a beilleszkedésről és a helyismeretről szólt.
A szolgálati idő 6:50-kor kezdődött a váltással. A szolgálatot átvevő csapat ellenőrizte az eszközöket, elkérte
az információkat az előző csapattól, hogy mi történt,
mire kell figyelni. Reggeli után volt egy „összesszer”,
ami azt jelenti, hogy az összes mozgósítható szerre 2
percen belül fel kell öltözni. Ez sajnos nem sikerült a
megadott időn belül, de azzal vigasztaltak, hogy ezt
elsőre még senki nem tudta megcsinálni. Délelőtt folynak majd az oktatások, például új eszközök, autók működéséről, veszélyes anyagokról, szerelésről, munkavédelemről hallhatunk. Délután az eszközök karbantartása,
gyakorlati foglalkozás volt a feladat. 22 órától éjfélig
híradó ügyeletet láttam el egy tapasztaltabb kollégával.
Éjfélkor érkezett egy telefonhívás, az első riasztásom;
szén-monoxid gyanúval vonultunk Sárszentmiklósra.
Mivel a mérőműszer nem jelzett szén-monoxidot, téves
riasztásként vissza is vonultunk. Ha nincs riasztás, tíztől
van pihenő reggel 6-ig. Akkor körlettakarítás következik, majd átadjuk a szolgálatot a váltásnak. Csütörtökönként a működési területen helyismereti foglalkozások vannak. Megnézzük, hogy egy-egy helyen hol találhatók a gázcsapok, ellenőrizzük a tűzcsapot stb.

- Ha újra kezdhetnéd akkor is belevágnál?
Igen, de akkor már a középiskola után elkezdtem volna.
Sok sikert és kitartás kívánunk ehhez a hivatáshoz!
SzSZs
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Itt a farsang áll a bál...
Február 6-án tartották
meg a Kerekerdő Evangélikus óvoda jelmezes
farsangi délutánját a Mozi épületében
A farsanghoz sokféle hiedelem, népszokás, hagyomány fűződik. Ezek közé
tartoznak az időjárásjóslások, a termésvarázslás, az álarcos alakoskodás,
a táncmulatságok.
Ez az időszak a télkergetés, a tavaszvárás vidám ünnepe.
A farsangot is, mint minden ünnepet
nagy készülődés előzött meg. A négy
óvodai csoportban a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
vidám készülődés, díszítés folyt.
Kora délután gyülekeztek a maskará-

sok szüleikkel, nagyszüleikkel. Az óvó nénik,
akik szintén jelmezt
öltöttek magukra sorba
vezeték fel a színpadra
a gyerekeket, és egyenként mutatták be
szebbnél szebb ruháikat. A gyermekek ötletes jelmezekbe
bújtak, a kislányok közül sokan királylányokká, tündérekké, indiánokká
változtak, de szívesen bújtak valamilyen állat vagy mesealak bőrébe. A
farsangon volt méhecske, pillangó,
rák, páva. Népszerű volt a cica jelmez, de találkoztunk sellővel, karácsonyfával, cápával és még számos
ötletesebbnél ötletesebb jelmezzel

A vidám délutánt a Orsi műsora
tette még nagyszerűbbé. A farsang
további részében együtt énekelt táncolt az ovisokkal. A mulatságba még
a szülőket is bevonták. Orsi dalait
nagy tapssal jutalmazták a gyerekek.
A sok tánc után jólesett mindenkinek a sütemény, zsíros kenyér, tea,
üdítő. Az ovisok a mókás napon közös tánccal, énekekkel, jókedvvel
kezdték el a tél kiűzését.
SzL
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A Busók földjén jártunk….
A Maszkot ölt apraja-nagyja című
farsangi készülődéssel megkezdődött február 12-én a mohácsi busójárás, amelynek keretében hat napon át minden eddiginél több, 1200
jelmezes űzte a telet a Duna-parti
városban.
A farsang zajos mulatságait egy ősi
hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy a
tél utolsó napjaiban a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre
kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu
elégetésével akarták elűzni ezeket.
Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a roszszat és a hideget. Mohács környéOldal 5

kén ma is élő hagyomány a délszláv
eredetű alakoskodó felvonulás, a
busójárás, amit idén Február 12-17
közt rendeznek meg. A mohácsi
busójárás 2009-től szerepel az
UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján. 2012 óta a mohácsi busójárás hungarikumnak számít. A hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is magyarázzák. A
monda szerint a Mohács-szigeti
mocsárvilágba menekült őslakos
sokácok megelégelve a rabigát,
ijesztő álarcokba öltözve, maguk
készítette zajkeltő eszközökkel, az
éj leple alatt csónakokkal átkelve a
Dunán, kizavarták a törököket
Mohácsról. A legnagyobb mulatság

farsangvasárnap van.
A „műsor”
fő elemei: a
partraszállás, amelynek során a
túlparti
„Szigetből”eveznek át ladikokon a
busók. Jelmezes busó felvonulás a
Kóló térről a főtérre. Farsangi
(télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása. Sötétedéskor az egybegyűltek
elégetik a telet máglyagyújtással és
a főtéren körtáncokat járnak.
Az idén is részt vettünk, és sok élménnyel gazdagodtunk!
SzL

Kutas Hírmondó

Hasznos tanácsok az EFI irodából
Kedves olvasók! A Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) bizonyos időközönként különböző
témákban, egészségünk megőrzésével kapcsolatban (étkezés, testmozgás, életvitel, stb.) hasznos
cikkeket fog közölni, ezzel is sugallni a lakosságot az egészségtudatos magatartás kialakítása felé.

az összesét, és ez sem jelenti az
este 6 utáni „koplalást”.
Már ezt elolvasva nyilvánvaló, hogy
az „este 6 után semmit” jellegű
hiedelmeknek az égvilágon semmi
létjogosultságuk nincs.
Tehát mit lehet enni, ami megfelel
a diétás vacsora fogalmának?

A diétás vacsora, avagy
este 6 után semmi!?
Kezdjük az elején. Tehát,
azt, hogy mikor és mit
ehetsz este, két dolog befolyásolja: a napi aktivitásod,
és a napi tápanyagszükségleted. A napi aktivitásod
alatt pedig azt értjük, hogy meddig
és milyen aktivitást végzel a nap
folyamán. Más az igényszintje annak, aki 4-től kezdve a tévét bámulja, és más annak, aki estig fizikai munkát végez, vagy sportol.
Egyszerű a képlet: ha még késő
este is aktív vagy, vagy egyszerűen
sokáig vagy fenn, akkor botor dolog lenne éhezned 6-tól kezdve. Ha
korán vége a napnak, és nem nagyon mocorogsz semmit este, akkor nyilván csökkentened kell bizonyos tápanyagok bevitelét, de nem

Lehet enni sovány húsokat, halat,
tojást, sovány túrót, light sajtokat,
cottage cheese-t, lassú felszívódású
fehérjeporokat. Köretként ehetsz
salátát. Ez így lehet, hogy natúran
hangzik, de ez persze hozzáállás
kérdése. Ezekből az alapanyagokból remek ételeket lehet készíteni
(a cikk alatti recept ékes példája
ennek).
Láthatjátok, hogy az esti étkezésnek közel sem a megvonásokról, a
szenvedésről, és a natúrságról kell
szólnia.

Recept:
Tonhalsaláta hozzávalók
3x80 gramm konzerv tonhal
3 szál zeller
1/2 fej lilahagyma
1/2 citrom leve
2db abonett / 2 db puffasztott
rizs / teljes kiőrlésű kenyér
1db paradicsom
A recept elkészítése lépésről
lépésre
1. Szeleteld fel a hozzávalókat!
2. A halat nyomkodd szét a tálban! Az egyik konzervből bele
mehet a víz is. A többiről öntsd
le! Ez után keverd össze a tonhalat a zöldségekkel, és csavarj
rá egy kis citromot is, amit
ugyancsak elkeversz a salátában.
3. Az elkészült tonhalsalátát teheted teljes kiőrlésű kenyérre, vagy
abonettre, puffasztott rizsre is!
Jó étvágyat hozzá!
Reizinger Ádám
irodavezető

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Felkészülés a bajnokságra….
Felnőtt csapatunk benevezett
az FMLSZ által
kiírt téli műfüves
bajnokságra.
A megyében három körzetet
hoztak létre A-B csoportokra osztva ahol 6-6 csapat játszott körmérkőzéseket egymással. Lajoskomárom, a Dunaújváros B csoportba
került. Minden mérkőzést Dunaújvárosban játszottak. Január 18-án
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Nagylókot vertük meg 1-0-ra, góllövő Kleiber Tamás. Második mérkőzésünkre a téli időjárás miatt nem
tudtunk elmenni ezért azt, Nagykarácsony javára írták 3 -0 eredménynyel. Február 1-én Ercsi csapata 3-0
–ról fordított, 4-3-ra. Így ezen a
napon sem nekünk írták be a három pontot. A negyedik fordulóban
Sárszentmiklós csapatát 2-0-ra
győztük le. Mindkét gólt Paluska
Krisztián rúgta. A bajnokság befejező mérkőzését egy jól sikerült

Sport bált követően szomszédos
településünkkel, Mezőszilassal játszottuk melyet 6—1-re megnyertünk. Góllövők: Vinczellér Péter,
Paluska Krisztián, Reichardt Bálint
Tulok László
A műfüves bajnokságot csapatunk
3. helyen zárta; 8 kapott és 12 lőtt
góllal. A téli torna jó felkészülés
volt a tavaszi idénynyitó Kulcs elleni mérkőzésre, amely március 1-én
itthon lesz.
SzL

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 2. szám 2015.

Koszorú és sírcsokor készítése!
Személyesen: Batthyány u. 6.
(volt tejcsarnok )
Telefon: 06 30/709 38 10

I. osztályú minőségi
paprikaőrlemény az
Önkormányzatnál!!!
(kisebb kiszerelésben is )
2500 Ft/kg

Programajánló
Márciusban:
1-én

Hazai futballmérkőzés
14:30 Lkom - Kulcs

7-én

Kolbásztöltő fesztivál
Rétimajorban

15-én

Nemzeti ünnep
Községi megemlékezés 15:00-kor

22-én Hazai futballmérkőzés
15:30 Lkom - Pusztaszabolcs

Könyvajánló: Anna Gavalda — együtt lehetnénk
Egy ügyefogyott, dadogós, fiatal arisztokrata,
egy anorexiás festőnő,
egy zseniális, ám fölöttébb morcos szakács,
valamint az életből kifelé
tartó, emlékeibe visszavonuló nagymama – az
élet sodrába beilleszkedni képtelen, magányos
emberek.
Az arisztokrata megmenti a lány életét, a
lány a szakácsot és a bolondos
arisztokratát, s együtt megszépítik
a nagymama utolsó hónapjait, majd
némi bukdácsolás után ők maguk is
rálelnek a boldogságra. A helyszín
egy hatalmas, kongóan üres párizsi
lakás – á la Utolsó tangó Párizsban
–, egy bűbájos vidéki házacska, a
párizsi elegáns éttermek konyhái-

nak hajszolt mindennapjai, és maga Párizs a
nyüzsgő, lüktető életével,
megkopott varázsával.
Szellemes, könnyed, néhol megrázó történet a
szerelem és a barátság
felszabadító erejéről, és
arról, hogy csak akkor
vagyunk szabadok, ha
nemcsak adni, hanem
kapni is tudunk. Egyedül
nem megy, de együtt
talán sikerül – erről szól Anna
Gavalda új könyve, mely rövid idő
alatt óriási siker lett Portugáliától
Oroszországig.
„Ez a könyv most felülírt néhányat
és elég magasra tette a mércét.
Minden benne volt, ami egy jó
könyvhöz kell, remek helyszín, cso-

dálatos karakterek, akikben mindenki talál olyat, amiben magára ismer.
Az egyes szálakon elinduló történetek fokozatosan fonódnak összes és
közben észrevétlenül megváltoztatják egymás életét és az olvasó ezen
keresztül fokozatosan ismeri meg a
legnagyobb mélységekig és látja
őket másként. Szenvedés, sorsok,
belül hordozott sebek, komplexusok,
öregedés, halál, támogatás, segítség,
szeretet, elfogadás, félelem, önmegvalósítás, felemelkedés, boldogság,
szeretet, barátság, szerelem és annyi
más négy ember sorsán keresztül
megjelenítve. Olvasás közben megszűnt a világ és egy egészen magával ragadott a történet, sírtam, nevettem, magamra ismertem, elítéltem, sajnáltam, együttérzetem,
drukkoltam, igazi élmény volt.”
A könyvtárból kölcsönözhető!
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Közérdekű információk
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

Dr. Oravecz Éva háziorvos rendelési ideje:

Székhely: Lajoskomárom Községháza
Postai cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Telefonszám: (25) 240-375; Fax: (25) 240-376
e-mail cím: lajoskom@lkomnet.hu

Telefon: 06 25/506-708; Mobil: 06 30 9390 833
Lajoskomárom
Hétfő 8-11 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 14-18 óra
Csütörtök: 11-13 óra
Péntek: 8-12 óra
Középbogárd
Hétfő: 12-14 óra
Csütörtök: 8-10 óra
Tanácsadás: kedd- 14-15 óra
Foglalkozás-egészségügyi rendelés:
Kedd; szerda; péntek: 12-13 óra

Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd
8 - 12 óráig
szerda
8 - 12 és 13 - 16 óráig
Csütörtök, péntek 8 - 12 óráig

Pirtyák Zsolt Lajoskomárom polgármestere
Fogadóóra: szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig.
Telefon: (25) 240-375, Fax: (25) 240-376
E-mail: polgarmester@lkomnet.hu

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző
Fogadóóra: szerda 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00
Levelezési cím: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
Telefon: (+36) 25/240-375 / 17-es mellék;
Fax: (+36) 25/240-376
E-mail: jegyzo@lkomnet.hu

Gesztenyefasori Általános Iskola:
Székhely:
8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 4.
Telefonszám: 25)241-824
E-mail:
lkomisk@gesztenye.sulinet.hu

Orvosi ügyelet: Enying, Szabadság tér 1.
Telefon: 06 22/372 226; 06 22/572 113
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök:
16:00-08:00
Péntek: 14:00-Hétfő 08:00

Fizikoterápia:
Hétfő, kedd 14:00-16:00
Szerda: 08:00-10:00
Csütörtök, péntek 14:00-16:00

Laboratórium:

Kerekerdő Evangélikus Óvoda:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek:
08:00 - 12:00

Székhely: 8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2.
Telefonszám: (25)240-377

Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit

Petőfi Sándor Községi Könyvtár és Teleház, ePont
Hétfő: 8-12-ig
Kedd, Szerda, csütörtök 8-12-ig, és 13-17-ig
Péntek:8-12-ig és 13-18 óráig
E-mail címünk: telehazlk@lkomnet.hu
Telefon/fax: 06 25/ 240-719

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

Falugazdász fogadónap
Lajoskomáromban a Kamarai irodában
(Polgármesteri Hivatal emelete)
Hétfő-Szerda 8-12 óra
Szabadhídvég: szerda 13:00-14:30 óráig
Mezőkomárom: szerda 14:30- 16:00 óráig
Állandó ügyelet: Enying Bocskai u.4.

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

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek: 08:00 - 14:00

Állatorvos: Dr Labossa Tamás
Telefon:

(30)943-3622

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

Mosberger Mátyás falugazdász
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
8136 Lajoskomárom Komáromi u.4.
Mobil:30/841-1501 E-mail: mosberger.matyas@nak.hu

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

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

