Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 3. szám 2015. március

Önkormányzati hírek
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 24-én Külsősáripusztán és
Középbogárdon; 2015. február 25-én Lajoskomáromban Közmeghallgatásokat tartott. Pirtyák Zsolt polgármester
tájékoztatta a lakosságot a 2014. év eredményeiről, ismertette a 2015. év célkitűzéseit; továbbá válaszolt a lakossági
felvetésekre, javaslatokra.
A Képviselő-testület 2015. február 25-i soros, nyílt ülésén megalkotta az önkormányzati települési támogatásokról
szóló rendeletet. Januári hírekben már beszámoltunk a szociális ellátások területén 2015. március 1. napjától várható
változásokról. A 2015. március 1. napjától hatályba lépő helyi rendelet az alábbi települési támogatásokat biztosítja
és szabályozza:
Települési támogatások Lajoskomárom (2015.03.01-től)
Támogatás
megnevezése

Jellege

Mikor?

Jövedelem határ
családban
egyedül
élőnél
élőnél

Egyéb korlát

Mértéke (Felső mértéke)
családban
egyedül
élőnél
élőnél

Egyéb kikötés

I. Pénzbeni települési támogatások
I.1.

I.2.

Rendkívüli települési
támogatás
Rendkívüli települési
támogatás

Létfenntartást
veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet
együttes fennállása
Kötelező esetén.

a) átmeneti települési
támogatás
Adható

Átmeneti nehézséget
jelentő, létfenntartást
veszélyeztető
élethelyzetben

nincs

57000,- Ft/fő

b) rendkívüli gyógyszer
támogatás
Adható

Rendkívüli
gyógyszerkiadás esetén 57000,- Ft/fő

c) temetési támogatás Adható

Haláleset kapcsán

85500,- Ft/fő

Beiskolázási támogatás Adható

Iskolakezdéshez
(VII.15-IX.15.)

57000,- Ft/fő

57000,- Ft/fő

57000,- Ft/fő

57000,- Ft/fő

71250,- Ft/Fő

57000,- Ft/fő

57000,- Ft/fő

II. Természetbeni települési támogatások
II.1. Lakásfenntartási
Adható Havonta rendszeresen
települési támogatás
Közműszolgáltatásra
(gáz, áram)

II.3.

71250,- Ft/Fő
11400,- Ft
meghaladó
igazolt
71250,- Ft/Fő gyógyszerkiadás
Eltemettető
számlával igazolt
114000,- Ft/Fő költségeihez
Nem jogosult
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre, +
tanulói
jogviszonyt
xxx
igazolja

I.3.

II.2.

Évente max.
57000,- Ft

nincs

Települési tüzelő
támogatás
Köztemetés költs.
Elengedése

Adható
Adható

XI.1-től II.28-ig tűzifa
juttatásként
Részletfizetés,
csökkentés

Évente max.
71250,- FT

Ismételten
negyedévente

Lakókörnyezet
rendezettsége

Évente max.
57000,- Ft

Évente max.
71250,- FT

Ismételten
negyedévente

Természetben is
adható !!
Lakókörnyezet
rendezettsége

Évente max.
57000,- Ft

Évente max.
71250,- FT

Ismételten
negyedévente

Lakókörnyezet
rendezettsége

15000,- Ft

15000,- Ft

xxx

Lakókörnyezet
rendezettsége

Egyszeri: 5000,Ft/tanuló
xxx

Lakókörnyezet
rendezettsége

Lakáskiadások igazolása
Család 1 főre jutó jövedelme az
1 évre
Lakókörnyezet
öregségi ny.min. 0 - 50 % 6000,- állapítható meg rendezettsége
Ft; 51-100 %-ig=5000,- Ft; 101 150 % 3000,- 151 - 200 % 2000,1 m3 (10 q)/ lakóház
Létfenntartás veszélyeztetése

Lakókörnyezet
rendezettsége
Lakókörnyezet
rendezettsége
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Kutas Hírmondó

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület az ülésen elfogadta 2015. évi Költségvetését 499 millió Ft bevétel és 481 millió Ft kiadási
főösszeggel. A bevételek 57,8 %-át (288,6 millió Ft-ot)
a működési bevételek, 42,2 %-ot (210,5 millió Ft-ot)
pedig a felhalmozási bevételek jelentik; mely közül a
legnagyobb tétel a szennyvízberuházás lakáskassza megtakarításaiból származó lakossági befizetések 2015. évi
realizálódása tesz ki, 161 millió Ft összegben. A kiadások
59,6 %-át (286,8 millió Ft-ot) a működési kiadások,
40,4 %-ot (194 millió Ft-ot) a felhalmozási kiadások
adják, mely összegben szintén a legnagyobb tétel a
szennyvízberuházás hitelének 2015. évi törlesztése lesz.
Az Önkormányzat a 2015. évben 80 fő bevonásával 5
területen vesz részt a Közmunka Programban, a rendelkezésre álló forrás 109,2 millió Ft, melyből 92,86 millió
Ft a bér és járulékok, 16,34 millió Ft dologi kiadásokra
fordítható. A programok március 5-étől elindultak.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Fogszakorvosi Rendelő
áthelyezését, a Gyógyszertárral együtt felújított Komáromi u. 2. szám alatti épületbe; továbbá döntött telekhatár rendezési kérdésekben. Pirtyák Zsolt polgármester
tájékozatta a jelenlévőket, hogy az Erdő-terv módosítása
sikeresen lezajlott, így megkezdődhetett a letermelt erdő akácfával történő betelepítése. Eddig mintegy 7500
csemetét ültettek el. Készül a „Béka-mocsár tanösvény”
a stégek kiépítésével, a következő lépés a sétány kialakítása, a padok, irányító táblák kihelyezése. A beruházás
várható befejezési időpontja 2015. május 30.
A Képviselő-testület következő soros, nyilvános ülését
2015. március 30-án 14.00 órai kezdettel tartja.
Meghallgatja a Magyar Közútkezelő tájékoztatóját az
elvégzendő térségi feladatairól, a helyi körzeti megbízott
tájékoztatóját a közrend, közbiztonság helyzetéről; a
Kutas-TV Egyesület beszámolóját és a 2014. évi Zárszámadásról szóló beszámolót.
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző

Közlemény
LAKÓKÖRNYEZET RENDEZETTSÉGE
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, bérlemény esetén tényleges használója köteles gondoskodni. A kötelezettség kiterjed az
ingatlan előtti közterületre, járda, árok, folyóka, járműbehajtó átereszének tisztán tartására, rendezettségére;
télen a járda síkosság mentesítésére.
A településről a szilárd kommunális hulladék elszállítása
a Vertikál Zrt. szervezésben, heti rendszerességgel,
HÉTFŐI napon történik. Építési törmelék, hulladék esetén szintén a szolgáltatótól kell nagyobb konténert rendelni és az építési törmeléket egyénileg elszállíttatni.
A közútra történő sárfelhordást a felhordó köteles letakaríttatni!

AVAR és KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE
Az avar és kerti hulladékot elsődlegesen hasznosítani
kell komposztálással. Az avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése közterületen és főút mellett TILOS! Az avar és
kerti hulladék nyílttéri égetése a magánkertekben szeptember 1 és május 31 közötti időszakban - SZERDA
és SZOMBATI napokon 10.00 és 18.00 óra közötti időpontban, a meteorológiai viszonyok figyelembevételével
megengedett. Június 1 és augusztus 31 között bármilyen
nyílttéri égetés Tilos!
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT A FENTI
KÖZÖSSÉGI NORMÁK BETARTÁSÁRA!
Mosbergerné dr. Miklós Judit
jegyző
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Nemzeti ünnepeink
Március 13-án, pénteken zaj- Horváth Lajosné, Hartmann Gabriellottak falunk intézményeiben la, és Varsányi Lászlóné a 4. osztáa Március 15-i megemlékezé- lyosok közreműködésével.
Este a Községházán ünnepeltünk,
sek. A délelőtti órákban az
ahol Pirtyák Zsolt polgármester és
óvodások ünnepeltek. Műaz egyházak képviselői emlékeztek a
sorral, a középső csoport készült
Theisz Tímea óvónő vezetésével. Az 1848/49-es forradalomra. Végezetül
ünnepség végén minden óvodás kis- a 4. osztályosok műsorát láthattuk,
gyermek vidáman, zászlót lobogtatva majd fáklyákkal vonultunk a Kossuth
utca sarkán lévő emléktáblához, ahol
menetelt a Klapka indulóra.
koszorút helyeztünk el, és az ünnepEzután az iskolában került sor a
megemlékezésre. Nagyon színvonalas ség zárásaként közösen énekeltük el
a Szózatot.
és szép műsort állított össze
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SzSZs

Mit jelent számomra a haza, mit
jelent számomra Magyarország?
Ez a föld szülőföldem, és örökké
hazám marad. Ez a föld nekem a
hófödte Kárpátokat, az édes tokaji
bort, a hűsvizű Adriát és a finom
gulyást jelenti. Itt uralkodott Mátyás
az igazságos, itt élt a szabadságért
küzdő Petőfi. Ez az ország Árpád
országa, és amíg élek, tudom, hogy a
hős turul szárnyaival védi a hazámat.
Horváth Botond 7/a.
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Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változásokról
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015.március 1-től jelentősen átalakul, a járási hivatalok
hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A rendsze-

res szociális segély a korábbi formában nem lesz része
már a szociális ellátórendszernek.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:
a támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében
nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014.évhez hasonlóan 22.800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási
hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:
az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét
megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek
mellett részesülnek a - rendszeres szociális segély helyébe lépő - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben.
Az aktív korú személy két jogcím alapján válhat jogosulttá az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra:
aki a Szociális törvény alapján egészségkárosodott
személynek minősül, vagyis az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban
elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os
mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában
részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban

részesül, vagy
aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve,
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító
intézményben, illetve nyári napközis otthonban,
óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják
biztosítani, valamint a kérelmező családjában az
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona
nincs. A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak
Az aktív korúak ellátásának folyósításáról 2015.március
05-ig a települési önkormányzat jegyzője, majd azt követően a kormányhivatal gondoskodik.
Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet
be lehet nyújtani:
- a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalban
- kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál

kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó járási
munkaügyi kirendeltségen
Az ellátások kapcsán felmerülő kérdéseikkel forduljanak
a járási hivatal munkatársaihoz, valamint a települési
ügysegédekhez, akik készségesen állnak rendelkezésükre.
Zámbó Tiborné-hivatalvezető
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Térburkoló kőgyártás Lajoskomáromban
A székesfehérvári Otti Manufactura
Kft. burkolat, térkő, cementlap,
kandalló, fedkő, lépcső, lábazat,
kőkút, dekor termékek gyártásával
foglalkozik.
Az év elején felkeresték a Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető kft. képviselőit, egy üzem
létrehozásának lehetőségével, ahol
bedolgozó munkát végeznének.
Hosszas egyeztetések eredményeként létrejött a megállapodás. Február közepétől naponta 6 fő járt az
Otti Manufactura Kft. telephelyére
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a munkafolyamatok betanulására. A
tanulók elsajátították az öntés minden csínját-bínját. Ezek a termékek
kézzel készülnek, magas minőségi
követelményeket kell betartani. A
Lajoskomáromi üzemet a Győzelem Kfttől bérelt csarnokba
rendezték be. Március 16-án reggel megkezdődött itthon a
gyártás. Az első
ütemben napi 15-20
m2 követ állítanak

elő, amit folyamatosan szeretnének
növelni. A termelés növelésével párhuzamosan a dolgozói létszámot is
szeretnék bővíteni. A késztermékeket az Otti Manufactura vásárolja
fel és az ő utasításai alapján állítják
össze a gyártási
rendet, öt-hat fajta
termékre. A tervek
szerint az üzem
hosszú távon 10-12
főnek is adhat
munkát.
SzL

Kutas Hírmondó

Tanácsok a trükkös csalók és betörők ellen!
Az elmúlt időszakban sem pihentek
a trükkös csalók, leggyakrabban továbbra is az idősek esnek áldozatul.
Jóhiszeműségüket, segítőkészségüket, túlzott aggodalmukat kihasználva csalják ki tőlük megtakarított
pénzüket.
Az óvatlanság, a túlzott
bizalom továbbra is gyakori áldozati magatartás. Az
idős emberek korukból,
egészségi állapotukból,
életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan
könnyebben megtéveszthetőek. Csokorba szedtük a legfontosabb tudnivalókat a megelőzés érdekében.
A főként időseket megkárosító trükkös tolvajok, csalók leggyakrabban
előforduló módszerei:
- közüzemi, vagy önkormányzati
dolgozónak adja ki magát,
- rendőrnek adja ki magát,
- kórházba került hozzátartozó műtétjére, kezelésére hivatkozással kér
pénzt,
- rosszullétet színlelve kéredzkedik a
lakásba,
- valamilyen árut olcsóbban kínál,
- pénzváltás ürügyén csenget be,
- jótékony célra,vagy alapítványok
képviselőjének adja ki magát.
A főként időseket megkárosító trükkös lopások, csalások megelőzése
érdekében csokorba szedtük jó taná-

csainkat; besurranásos lopás, csalás
megelőzése:
- Lakás, ház ablakaira célszerű rácsot
szereltetni, az ajtót akkor
is zárja be, amikor otthon tartózkodik!
- Bejárati ajtóra javasolt
biztonsági zárak, széles
látókörű optikai kitekintő, valamint biztonsági
lánc szereltetése!
- Amennyiben idegen
csenget be, ne tárja ki
azonnal az ajtót, kérjen
igazolványt (közüzemi dolgozóként,
rendőrként bemutatkozó személytől)! A szolgáltatók a jövőbeni ellenőrzésekről előzetesen hivatalos úton
tájékoztatják az érintetteket, munkatársaik sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet fel
kell mutatniuk, továbbá általában
formaruhát viselnek.
A szolgáltatók a közüzemi díjaikat
ma már kivétel nélkül postai úton,
átutalással szedik be!
- Rosszullétre hivatkozó, vizet kérő
idegennek inkább vigyen ki egy pohár italt, ne invitálja a lakásba!
- Jótékony célra, alapítványoknak
gyűjtő személynek ne adjon készpénzt, kérjen csekket, amelyen később - a kedvezményezett leellenőrzését követően - feladhatja az összeget!

- Kórházba került hozzátartozó műtétjére, kezelésére hivatkozva pénzt
kérő telefonáló információit minden
esetben ellenőrizze le, hívja fel családtagjait és tájékozódjon hogylétükről!
A betörések megelőzése:
- Hasznos a megfelelő mechanikai
szilárdsággal bíró, több ponton záródó bejárati ajtó.
- A bejárati ajtóra, társasház esetén
a kapucsengőre ajánlott csak vezetéknevet kiírni!
- Bármilyen zajra, neszezésre felfigyel éjszaka, ne nyisson ajtót, hanem
kérjen bizalommal rendőri segítséget!
- Készítsen házi leltárt otthonában
tartott jelentősebb értéktárgyiról
(ékszer, műtárgy, műszaki cikk),
tüntesse fel azok egyedi azonosítóit,
jellemzőit, azonosítási számát!
- Ismeretlen személy telefonhívása
esetén soha ne árulja el, hogy egyedül van otthon! Téves kapcsolásra
hivatkozó telefonálótól mindig kérdezze meg, hogy milyen számot tárcsázott!
Az idegenekkel legyen bizalmatlan,
a rendőrség ingyenes segélyhívó telefonszámait - 107, 112 - tárcsázza bizalommal!
Szomszédaival, közvetlen lakókörnyezete tagjaival kölcsönösen figyeljenek egymásra: Együttes figyelemmel biztonságosabb az élet!

Egy épületben….
A 2014. tavaszán kezdődött átalakítást követően idén egy épületbe
költözhetett a gyógyszertár és a
fogorvosi rendelő. Az elmúlt 10
hónapban a lakosság figyelemmel
kísérhette amint a régi patika és a
gyógyszerészlakás megújul. A főfalak és a födém kivételével mindent
elbontottak a Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft.
dolgozói. A régi közfalak teljesen új
helyre kerültek. Modern berendezéOldal 4

seket kapott a két rendelő helyiséggel rendelkező fogászat. A környéken csak Lajoskomáromban található panoráma fogröntgen, amivel
pontos diagnózist kaphat a beteg
és orvosa egyaránt. A gyógyszerért
érkező betegeket egy világos nagy
helyiségben várja a patika. Jól látható helyen olvashatjuk az aktuális
ügyeletes gyógyszertárak helyszínét.
A patika nyitva tartása nem változott. A fogászat módosult rendelési
idejét az újság hátoldalán, a közér-

dekű adatok között megtalálhatják.
Az udvar egy része hamarosan térkő burkolatot fog kapni...
SzL
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tak a különböző fűszerezésű kolbászok elkészítésének. Eközben megkezdődött a csoportok bemutatkozáÖtödik alkalommal rendezte
csapatok Székesfehérsa is; prózában, versben, énekben. A
meg a Mozdulj a Városért
várról, Tamásiból, BaEgyesület a kolbásztöltő fesztiracsról, Sárkeresztúrról zsűri elvegyült az asztalok között, a
bekevert anyagokat kóstolgatták és
vált. Ebben az évben
is. A bejáratnál a haegyidejűleg pontozták a csapatok
Rétimajor adott otthont a rengyományos rajzpályááltal elkészített asztaldekorációkat is.
dezvénynek. A Lajoskomáromi
zatra beküldött pályaA sült kolbászok értékelése komoly
Böllér csapat már a kezdetekmunkákból összeállítől részt vesz ezen az esemétott kiállítás fogadta az fejtörést okozott a zsűrinek. A dönnyen. Pető János, Pető Jánosné
érkezőket. A megnyitót téshozatal perceit Straub Dezső tette
vidámmá rögtönzött előadásával.
Marika néni, Nagy István és
a sárbogárdi diákok
A versenyben első helyen végzett a
Hegyi Istvánné Juliska néni az
rövid műsora; meseSárhatvani csapat, második a Fröccsidén Mlinkovits László fiatalembert
mondás, ének, tánc indította. Lévai
öntők csoportja, harmadik Tinód
is elvitték magukkal, hogy megszeFerenc vendégköszöntő szavai után
resse és beletanuljon a kolbásztöltés az egyesület elnöke bemutatta a zsű- Gyöngyei. Különdíjat vehetett át a
munkafolyamataiba. Lelkesen segéd- ri tagjait. A zsűri tiszteletbeli elnöké- legfiatalabb Szakács Máté, illetve a
legidősebb Őrsi Jenő kolbásztöltő. A
kezett nagyszüleinek. A felhívására
nek felkérték Straub Dezső színműlegszebb asztalt a Vörösboros csapat
tizenhét csapat állt rajthoz. Érkeztek vészt. Ezután a csapatok nekiláthatterítette meg.
SzSZs
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kulcs csapatát. Egy tizenegyest a
Bozsik torna
kapu fölé rúgtak játékosaink, de
Lajoskomáromban került megrenvégül Varanszki Lajos 2, Takács GáBilliárdverseny a Patkó sörözőben dezésre a Bozsik program első tabor 2, Labossa Tamás,Orbán Alex,
vaszi fordulója. Négy településről
Csizmadia Róbert góljával 7:0 lett
Hatodik alkalommal rendezte meg
az eredmény. Felnőtt csapatunk a
(Aba,Dég,
Polgárdi,Kisláng)
érkezházi billiárd versenyét a Patkó sörö12. percben megszerezte a vezetést
tek az U9-es korosztály játékosai.
ző. Minden év februárjában jönnek
Lajoskomárom két csapatot állított Szabó Zoltán által. A jó csapatjátékössze az amatőr játékosok. Idén 10
nak köszönhetően Balogh Martin
fő nevezett, őket két ötös csoportba ki, így 6 csapat vett részt a tornán. kétszer talált a kapuba. Eredmény
Körmérkőzéseket játszottak a játék- 3:0. Jól indult a tavaszi szezon.
osztott Czvikk József versenybíró.
idő 12 perc volt. A gyerekek nagyon
Minden csoportból az első három
Március 8- án Adonyban vendégszesportszerűek voltak, de megesett,
jutott tovább az elődöntőkbe. Regrepelt csapatunk. Esélyünk volt a
gel kilenckor ismertették a játéksza- hogy eltört a mécses, egy-egy rosz- három pont megszerzésére. A félidő
szul sikerült szerelés után. A torna
bályokat majd megkezdődtek a párvégeredménye: III. helyezett Dég, II. után egy gólos vezetéssel mentünk
harcok. Egy mérkőzés két nyert
helyezett Aba, I. helyezett Lajosko- piheni. A második játékrészben véjátszmáig tartott. A házigazda jó
gig támadtak a hazaiak. Tulok Lászmárom „A” csapata. Külön díjakat
vendéglátóként tízóraira, zsíros kelót a hetvenharmadik percben kiállíis osztottak a szervezők; gólkirály
nyérre, ebédidőben pedig babgutották. Adony kihasználta az emberJuhász Felicián (Lajoskomárom),
lyásra hívta meg a résztvevőket. A
legjobb kapus Horváth Máté (Dég), előnyét és a hosszabbítást. A kilenckéső estig eltartó verseny végeredvenharmadik percben egy távoli
legjobb mezőnyjátékos Kiss Bence
ménye a következő lett.
lövéssel egyenlítettek. Így 2-2 lett az
(Aba).
eredmény. Góljainkat Paluska illetve
III. helyezett
Első
tavaszi
forduló
Szakáts szerezte. Ifjúsági csapatunk
Csendes Balázs,
2-1 re nyert.
II. helyezett Mosberger Mátyás,
Labdarugóink Kulcs település csapatát fogadták az Akácligeti sport- Góllövők KörI. helyezett
telepen március első napján. A bo- mendi és OrKleiber Balázs.
rús idő ellenére mindkét csapat
bán.
napossá varázsolta a nézők kedvét.
Az ifi csapatunk megsemmisítette
SzL

Kolbásztöltő fesztivál Halországban

Sporthírek
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Felhívás

Adó 1%

A nyári sátortáborozás ebben az évben ünnepli

Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagsága
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelem adójuk 1 %-át a lajoskomáromi
tűzoltók javára ajánlották fel. .
Kérjük 2015-ben is gondoljon ránk!
2014 évi adóbevallása elkészítése során is
támogassa civil szervezetünket!
Lajoskomárom Nagyközség
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
ADÓSZÁM: 190 9 3411- 1-0 7
SZÁMLASZÁM : 5 8 1 0 0 08 2 - 1 00 0 8 5 7 3

50. évfordulóját,
melynek tiszteletére a Gesztenyefasori Általános Iskola
Szabadidő Egyesülete az Önkormányzat támogatásával

Jubileumi Napokat szervez július 2-5-ig
az idei nyári soproni táborban.
Szívesen várunk minden hajdani táborozót,
pártoló tagokat,
támogatókat és régi táboroztatókat erre a néhány napra.
A jelentkezők részt vehetnek a tábor
programjaiban ébresztőtől
takarodóig, melyekről később adunk bővebb tájékoztatást.
Szállásról és étkezésről mindenki maga gondoskodik.
Megfelelő létszámú jelentkező esetén
őrsök kialakítására is van mód,
melyek részt vehetnek az esetleges
csapatversenyekben is.
Ha szívesen felelevenítené
régi élményeit,
akkor a részvételi szándékát kérjük,
jelezze legkésőbb április 30-ig a
KÖNYVTÁRBAN
Szűcsné Sándor Zsuzsánál!

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

Könyvajánló: Anna Luca Di Fulvio: A lány, aki megérintette az eget
Hogyan válik a jövő nélküli fiatal
lányból befolyásos ruhatervező?
Milyen utat kell bejárnia egy csavargónak, hogy a szabadság védelmezője lehessen? És miképpen lesz
egy zsidó tolvajból híres orvos? A
válaszokat az 1500-as évek elejének
Olaszországában kell keresnünk.
A történet Róma mocskos sikátoraiban, bűzös csatornáiban kezdődik.
Amikor Mercurio, a születésétől
fogva árva, tolvaj fiú, a kis Zolfo, a
szép Benedetta és a félkegyelmű
óriás, Ercole kifosztják a zsidó
Shimon Baruchot, nem sejtik, hogy
az életük fordulóponthoz érkezett.
Ugyanis miután a zsidó férfi a nyomukra bukkan, megöli Ercolét, miközben Mercurio a kése hegyével
az ő torkát találja el. Mercurio úgy
hiszi, megölte a kereskedőt, ezért
Oldal 6

úgy dönt, hogy Zolfóval
és Benedettával Velencébe menekül.
A Velencei Köztársaságba vezető úton a három
gyerek sorsa keresztezi a
szabadságot kereső zsidó, Isacco, az orvoslásban is jártas tolvaj és a
lánya, Giuditta sorsát.
Mercurio beleszeret a
lányba, érzései viszonzásra is találnak, ám amikor az úti céljukat elérik, szembesül azzal a rengeteg
nehézséggel, amelyet le kell küzdenie, hogy az álmát valóra válthassa.
Bár a regény több fiatal sorsát is
összefűzi, a könyv főszereplője
mégis a Szerelem. A Szerelem
nagybetűvel, mely olyan elsöprő
hatású, hogy megváltoztat mindent.
Olyan egyetemes érzés, amely ösz-

szeköti a lelkeket, amely túlmutat az egyes párok kapcsolatán. Két fiatal között
fakadt szenvedély, mely
olyan érzéssé válik, amely
képes jobbá tenni az embereket, olyan szerelemmé,
amely a sors szálait szövi,
amely a világot mozgatja.
"Érzelmi hullámvasúton ültem, míg olvastam a könyvet. A szereplőket, hol szerettem, hol sajnáltam hol pedig gyűlöltem, ahogyan
az író csak szerette volna!:) A történet nagyon szép volt, magával ragadó, ( kicsi Rómeó&Júlia beütéssel).
A helyszínt magam elé tudtam képzelni, ott voltam én is a régmúlt
Velencében. "
A kötet a könyvtárból
kölcsönözhető!
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Dia Virág Kavalkád
- Cserepes virág, vágott virág,
- Névnapi, szülinapi , ballagásiköszöntő csokrok.
- Sírcsokor, kegyeleti koszorú
rendelhető.
Személyesen: Batthyány u. 6.
(volt tejcsarnok )
Telefon: 06 30/709 38 10

Manikűr, Gél lakk,
Műkörömépítés!
Okleveles kézápoló és
műkörömépítő
végzettséggel rendelkezem.
Szeretettel várok mindenkit
aki igényes, minőségi, szép és
tartós műkörmöt, illetve gél
lakkot szeretne. Szín, forma,
díszítés nem akadály, bármilyen elképzelést megvalósítok.
Időpont egyeztetés:

Dia Nail Art
Kezdd a tavaszt szép, ápolt körmökkel, és körmödhöz
illő ékszerrel!
Műkörömépítés,
gél lakkozás, ékszerkészítés
Telefon: 06 30/709 38 10

Kirándulást szervezünk Erdélybe!
Az utazás időpontja:2015. június 18–22-ig.
Úti cél: Korond, ahol félpanziós
szállást biztosítunk.
Napi programok: (megbeszélés szerint)
Korond -fazekas kiállítás és vásár,
Parajdi sóbánya, Szováta - Medve tó,,
Csíksomlyó - Szent Anna-tó látogatása,
Békási szoros, Kőrispatak - szalmakalap
múzeum,Vármező - Pisztrángos, stb.
Utazni kártya formátumú
személyigazolvánnyal lehet.
Az utazás díja: 45.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015.április 20.
20.000 Ft/fő befizetésével.
Jelentkezni lehet: LILITTA Bt.
06/30-617-2668

Programajánló

+36 30/985 31 87

Áprilisban:
4-én

Locsolóbál
Zenél: Collins

5-én

Hazai futballmérkőzés
16:30 Lkom - Soponya

19-én

Hazai futballmérkőzés
17:00 Lkom - Mezőszilas

25-én Medvehagyma Fesztivál
Dégen

MÁK kapható az
Önkormányzatnál!!!
1200 Ft/kg

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!!!
CSICSÓKA RUHA ÉS
AJÁNDÉKBOLT
Egyes ruházati termékek
-40 % engedménnyel!!!
Minden használtruha fél áron!
Lajoskomárom Enyingi utca 6.
/Tüzép mellett/
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8.00-tól – 17:00-ig,
Szombat: 8:00-tól – 12:00-ig,
Ebédidő: 12:00-tól- 13:00-ig
Várjuk régi és
új vásárlóinkat!

I. osztályú minőségi
paprikaőrlemény az
Önkormányzatnál!!!
2500 Ft/kg
Utazz velünk
Szabadkára!
Időpont: 2015. 04. 18.
Részvételi díj: 4000 Ft/fő
Indulás:
5:15 Enying
5:30 Lajoskomárom
5:45 Dég
6:00 Mezőszilas
6:20 Simontornya
Utazni kártya formátumú
személyi igazolvánnyal lehet.

LILITTA Bt.
06/30-617-2668

Kutas hírmondó – Főszerkesztő: Szücsné Sándor Zsuzsanna Szerkesztő: Szilágyi László,
Szücs Zsuzsanna Szerkesztőség címe: Lajoskomárom, Komáromi utca 4.
Telefon: 06 25 240 719 E-mail: kutasteve@gmail.com
Nyomda: Bogárd és Vidéke Lapkiadó és Nyomda, Sárbogárd, Hősök tere 12.
Tel.: 06(25)508-900 E-mail: bogardesvideke@gmail.com
A Kutas Hírmondóban megjelenő cikkek esetenként nem tükrözik a szerkesztőség álláspontját, ezért azok tartalmáért
a szerzők a felelősek! A beküldött anyagok megjelentetésével kapcsolatos döntés jogát mindenkor fenntartjuk!
Eng. Sz.: ISSN 2415-8917
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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:
Hétfő, kedd, szerda, csüt., péntek: 08:00 - 12:00

Fogászat: rendel: dr. Hasznos Judit –fogszakorvos
Kerekerdő Evangélikus Óvoda:
Székhely: 8136 Lajoskomárom, Gesztenyefasor 2.
Telefonszám: (25) 240-377

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

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

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 - 18:30
Kedd: 07:00 - 13:00
Szerda: 11:00 - 13:00
Csütörtök: 12:30 - 18:30
Péntek: 07:00 - 13:00
Rendelési idő (Mezőkomárom)
Szerda: 07:30 - 11:00
Időpontkérés:
06 (25)240-374; mobil: 06 (30)474-62 23

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

