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Egy új barátság kezdete...
Mosberger Mátyás és Borbély István meghívására érkeztek
Erdélyből Madéfalva labdarúgói Lajoskomáromba.
A Csíki medencében tőlünk 840 km-re fekvő székely településről (ahol mindenki magyar anyanyelvű) Madéfalváról
2015 július 16-án 19 fő köztük 15 labdarúgó érkezett hozzánk Lajoskomáromba.
Igyekeztünk kellemes programot szervezni számukra, volt
Fülöp-hegyi pincelátogatás. Komppal kirándultunk Tihanyba, megnézték az Apátságot és fürödtek a Balatonban.
A 2015. július 18-án lejátszott nagyon sportszerű barátságos labdarúgó mérkőzésen,igaz a Lajosi csapat győzött 4-0ra ,de ezt követően a székely csapat 2-1- re legyőzte Simontornya csapatát. A hármas torna utolsó találkozóján Lajoskomárom-Simontornya 8-0...
Aki már járt Erdélyben tudja, hogy Ők milyen vendégszerető, barátságos emberek, ezt itt Nálunk is bizonyították.
Búcsúzáskor elmondták, hogy az itt eltöltött napok sokáig
emlékezetesek lesznek számukra, elviszik településünk jó
hírét , s jelezték hogy jövőre szívesen várják majd a Lajosi
csapatot Erdélyben.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok munkáját és
támogatását akik közreműködtek a Madéfalváról érkezett
barátaink vendéglátásában.
Mosberger Mátyás
Borbély István

Búcsúzik a Madéfalvi csapat
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Madéfalva - Lajoskomárom

Hasznos tanácsok kánikula idejére
Az utóbbi években sokkal többször figyelhető meg rendkívüli,
gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban már májustól.
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat (fejfájás, szédülés),
kellemetlen tüneteket, rosszullétet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a csecsemők
és a kisgyermekek, 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, vagy
különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedők.
Nagyon fontos, panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
Kánikulai napokon - ha tehetjük - a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hűvösben.
 Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel
akár többször is!
 Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védje magát a
nap égető erejétől
 Fényvédő krémmel naponta többször kenje be bőrét
 Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást.
 Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! Idősek se viseljenek ilyenkor
sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt!
 Lehetőleg éjjel szellőztessen
 Ha van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
 Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!
Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a
szervezet lehűl és ismét visszatérhet a kánikulába
Csökkentse a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezze a
nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a
befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett!
Nagy melegben a napi 4 liter folyadékot inni!
Fontos a SÓPÓTLÁS is!!!
MIT IGYUNK: Víz, ásványvíz, tea, aludtej, kefír,
joghurt,levesek, szénsavmentes üdítők, paradicsomlé
MIT NE IGYUNK: Kávé, alkohol tartalmú italok, magas koffein
és cukor tartalmú szénsavas üdítők.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kutas Hírmondó

Az „Év tenyésztője” Szili József

Bovintej Kft ügyvezetését is 540 tehénnel, szaporulatával és 24 dolgozóval.
Abban a szerencsés
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
helyzetben
voltam
2015 április 26 -án a Hódmezővásárhelyi
már kezdettől fogva,
Országos Állattenyésztési Napokon adta
hogy kiváló emberekát az országban egyedüliként Szili Jószakemberek tanítotzsefnek - a Lajoskomáromi Tejtermelő
tak a vezetői munkára
Kft és a Gecsei Bovintej Kft ügyvezetőjéa tehén, mint roppant
nek - az „Év Tenyésztője” díjat az elisbonyolult
biológiai
merő oklevéllel és arany pecsétgyűrűvel.
lény megismerésére.
A díjat Bognár László és Kiss Ferenc az
Horváth Antal, Keöves
egyesület ügyvezetője és elnöke adta át.
György, Dr Torma
Minden évben odaítélik a rangos díjat
József, akiknek köolyan tenyésztőnek, aki munkájával kiszönhetem a szakma
emelkedő eredményeket ért el mind a
elsajátítását, a vezetői
Az
„Év
tenyésztője”
Kiss
Ferenccel
és
Bognár
Lászlóval
kiállításokon sikeresen bemutatott állatulajdonságok
megistokkal, mind a saját telepén elért ered- Őt kérdeztük, hogyan jutott el idáig.
ményekkel. Már 2014-ben felfigyelt a mit jelent és minek köszönhető a leg- merését. Ők voltak, akik megtanítottak a
Holstein-fríz tenyésztés a két cég fejlő- rangosabb elismerés, amit ma Magyar- precíz, következetes és kitartó munkadésére és az Országos Küldött kongresz- országon tenyésztői munkával el lehet végzésre.
Mára ezeket a tulajdonságokat tovább
szuson negyedmagával átvehette a” érni?
Mestertenyésztő” elismerést.
- Mint mindenki tudja a faluban, gép- kellett fejleszteni a gazdálkodás szigorú
szerelőként kezdtem követelményeivel kibővítve, melyben
dolgozni a Szövet- korábban sok tapasztalatot szereztem a
kezetben 1978-ban. Győzelem Kft. vezetőitől. A jelenlegi tuHorváth Antal kere- lajdonosoktól maximális támogatást kasett meg 1987-ben, pok az eredményes munkavégzéshez és
hogy átvenne a te- végre önálló elképzeléseket valósíthatunk
henészetbe műszak- meg. Így értük el mindkét telepen a 33
vezetőnek. Nagyon literes fejési átlagot tehenenként.
meglepődtem,
de Mindkét elismerés természetesen nem
Anti megnyugtatott, csak nekem szól, hiszen jó csapat nélkül
hogy „- a tehenet ilyen eredményeket nem lehetett volna
megtanulod, az em- elérni. Mára mindkét cégben kiváló vezeberekkel már nehe- tők, dolgozók szolgálják a tehén érdekét,
Cukor Csizmadia Endrével
zebb dolgod lesz, de az év 365 napján gondoskodnak az eteképes vagy rá-”. Így műszakvezetőként tésükről fejésükről. Köszönettel tartozom
Az ország legnagyobb és legszínvonala- dolgoztam 2000-ig, amikor Havasi Jenő nekik, mindazoknak a közeli és külsős
sabb kiállításán immár 22. alkalommal kinevezett Telepvezetőnek. 2005- ben kollégának, akik segítettek-segítik, hogy
került megrendezésre a Holstein-fríz Ágazatvezetőként hozzám tartozott a eredményes munkát végezhessek.
SzSZs
fajta bemutatója és bírálata. A Lajosko- hízó marha ágazat is
máromi Tehenészeti Telep már 2000 több mint 2100 hízóóta rendszeres résztvevője a kiállításnak. bikával. Egy éves
Számos eredmény tükrözi a tenyésztői kitérő után az új
munka sikerét. A 2015 évi legsikeresebb tulajdonos, aki a
tehén az ország második legszebb és tehenészetet megválegdrágább, a Lajoskomáromi Tejterme- sárolta
2009-ben
lő Kft tulajdonában levő Cukor nevű kinevezett a Kft
első laktációs tehén lett. Számos külön- Ügyvezetőjének és
díj és 530 000 Ft pénzdíj együttesen teljes
önállóságot
meghaladta az egymillió Ft értéket, me- adott a cég átszervelyet a díjkiosztón vehetett át Szili József. zésében. 2011- től
átvettem a Gecsei
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Megjött már a fecskemadár…..Sopronban jubilált tábor
Idén,a 2015-ös 50 éves Jubileumi táborunk Sopronban került
megrendezésre július 6. és 20. között.
Az első héten több mint 60 gyermek 13 ifi vezető és körülbelül 10 tanár vett részt. A gyermekek és a felnőttek között is
voltak aki csak egy hétre jöttek, ezért a létszám ingadozó
volt. Idén a szokásoktól eltérően hétfőn indultunk busszal, a
hosszú útra.

Összességében az idei tábor is nagyon jól telt, sok programban vehettünk részt, sosem unatkoztunk, és a konyhás nénik
- Panni néni és Csilla néni - mindig gondoskodtak a tartalmas, finom étkezésről.
SzZs

A táborhely önmagában nagyon szép volt, de a sok szúnyog
sajnos megkeserítette ezt a két hetet. Ebben az évben is rengeteg színvonalas programon vehettünk részt, az első héten
meglátogattuk a nagycenki kastélyt és a sárvári fürdőt is.
Emellett az esti programok is örök emlékek maradnak nekünk. Körjátékok, kvízek és éjszakai számháborúk tarkították
az esti programokat. Idén is megválasztottuk a Miss Tábort,
aki az idén Sigmond Virág lett.
Csütörtökön megkezdődött a Jubileumi tábor, ahova rengeteg régi táborozó érkezett. Pénteken a felnőtt és a gyermek
csapatok is összemérhették erejüket egy sorverseny keretein
belül. Ezen az estén egy számháború zajlott le az idős és az
ifjú táborozók között. Szombaton egy gyalogtúrát tettünk
Brennbergbányára, délután röplabdamérkőzések zajlottak. Az
ifisták és a felnőttek meccséből, a felnőttek kerültek ki nyertesen, de meg kell hagyni, hogy szoros mérkőzés volt! Az esti
jelmezversenyen nem csak a diákok hanem a jubileumi táborozók is készültek jelmezekkel. Vasárnap, a jubileumi tábor
utolsó napján, a szülői látogatásra került sor, este pedig egy
kvízt játszottunk.
A második hét még több programot rejtett magában. Falat
másztunk, gokartoztunk, felmásztunk a híres Tűztoronyba,
meglátogattuk a fertődi Eszterházy kastélyt, a Fertőrákosi
ásványmúzeumot és Bükfürdőt és eljutottunk az Audi győri
gyárába is. Játszottunk számkeresőt, megrendeztük a már
hagyománnyá vált ÖHV-t. A táborozók rengeteg sportverseny közül választhattak, melyeket az ifi vezetők vezettek le.
Játszottunk tollaslabdát, tekét, röplabdát, ping-pong-ot, ráadásul még egy hajóúsztató versenyt is rendeztünk. Szerdán,
immár hagyományos módon a képviselőtestület is ellátogatott a táborba. Velünk töltötték a napot, és másnap reggel az
általuk ajándékozott Géza kalácsot fogyasztottuk el jóízűen.
Az estéket a második héten is színes programok tarkították,
mint például őrsi dalverseny, bátorságpróba, éjszakai akadályverseny és természetesen a Mr Tábor, amit idén Erdélyi
Bálint nyert meg. Szerencsére az idő is kegyes volt hozzánk,
két hét alatt csupán két vihart kellett átvészelnünk, viszont a
meleg nem kímélt minket. A sátraink a fák hűvösében helyezkedtek el, emiatt át tudtuk vészelni a forróságot.
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Üdvözlet a táborból…..

Az akadályverseny egy állomása

Táborozóink a nagycenki Széchenyi - kastélyban

Kutas Hírmondó

„Alkotni születtünk erre a földre, alkotás az ember dolga…
mi örök időkre megmarad...”
Farkas Flóra, falunk ifjú tehetsége sikeresen szerepelt az Országos Arany János Tehetséggondozó Program Osztályainak
XV. Jubileumi Művészeti Fesztiválján, melyet 2015. június 13-án Pécsen rendeztek meg. Az irodalmi alkotások - versíró
kategóriájában az Alkotói válság című versével ezüst minősítést szerzett. Flóra rajzban is nagyon ígéretes tehetség.
Ezúton adunk ízelítőt munkáiból, és további sikereket kívánunk!

Alkotói válság

Mit látnak a felhők?

Előttem egy varázslatos fehér lap,
Elmémben visszhangzanak a szavak,
Róni kéne őket, szépen sorba,
Nem baj, ha nem fér ki egy sorba.
Ritmusra mozog az ajkam,
Mindegyik egy egyedi dallam.

Mit látnak a felhők?
Egy gyermeket, ki felnőtt?
Egy gyermeket, ki nem akart felnőni?
Csak csendben fekve álmait szőni?

Farkasok dala

Mit látnak a felhők?
Egy gyermeket, ki felnőtt?
Egy felnőttet, ki gyermeke akar lenni?
S félelem nélkül bármit megtenni?

Csilingelő dallam jut fülembe,
Jelzi: leszállt az éj leple.
Csillagok közt világít a Hold,
Fényes tőle az égbolt.
Szívemet farkasok dala ringatja
Mély, álomtalan álomba.

Egy gyermeket, kinek mosolya őszinte?
Akinek van, ki álmait őrizze?
Egy gyermeket, kit az élet még nem
nyúz?
Kit az ág még nem száz fele húz?

Fatörzs tanulmány

Egy felnőttet, kinek mosolya álca?
Melyet felölt, hogy ne látsszon sírása?
Mit látnak a felhők, ki az ott lenn?
Ez eldönthetetlen...
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vagy a hosszú tárolás következtéA nyár legkedveltebb gyümölcse a dinnye! érett,
ben megposhadt.
A görögdinnye igazából zöldség, a tökfélék családjába soroljuk, eredete Afrika; a
Kalahári-sivatag környékén máig vadon
nő. A vízhiányos térségekben rendkívül
nagyra tartották, nem véletlen, hogy az
utazók segítségével hamar elterjedt az
egész világon – Európába az 1200-as
években hozták be.
Folyadéktartalma rendkívül magas 9095%, így közismert vízhajtó. A sok cukron túl kiváló kálium-, nátrium-, kalcium-, vas- és foszforforrás - könnyen
emészthető, elsőrangú lehetőség a nyári
folyadék- és ásványisó-pótlására.
Nem csak egyféle terem: alakjuk, színük
árnyalata változatos, fehéres, sárga, rózsaszín és egészen vörös belű fajtái kaphatók, a termések akár a 15 kilós tömeget is elérhetik.
A cukordinnye a legédesebb, idehaza is
ismert fajta. Kívül sárgásbarna, belül a
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piszkosfehértől a halványzöldig terjedhet a színe, íze gazdag, néha kicsit
émelyítően az. A sárgadinnye sokak
számára harmonikusabb, elegánsabb.
Érdemes jobban megismerni a sárgaés cukordinnyét, hiszen tápértéke kitűnő, kalcium, foszfor, vas, nátrium, kálium, mangán, magnézium, réz, cink,
kobalt és króm, A-vitamin, niacin,
riboflavin, tiamin, folsav és C-vitamin is
található benne.
Hogyan válasszunk finom dinnyét?
- Ha az inda zöld, a dinnye éretlen!
Kerüljük az olyan dinnyét, amelynek a
leszakított indája nem elég fonnyadt,
mert ez még éretlen.
- A kellően sötétzöld dinnyét vegyük
kézbe, és ütögessük meg az oldalát. A
jó dinnye kongó hangot ad, és lékeléskor a vágás mentén továbbreped a
héja. Ha tompa, puffanó hangja van,
akkor ne vegyük meg, mert vagy túl-

- Igyekezzünk mindig friss dinnyét venni,
mert ez finomabb, és a hűtőszekrényben
is tovább tárolhatjuk.
- A sárgadinnye kiválasztás legjobb módszere, hogy a dinnyét kissé megnyomjuk
ott, ahol az inda levált róla, mivel ez a
legkényesebb felülete. Amennyiben a héja
annyira felpuhult, hogy beleszalad az
ujjunk, akkor már belül poshadt. Ha elég
kemény, akkor szagoljuk meg ezen a ponton. Minél kellemesebb és intenzívebb az
illata, annál biztosabbak lehetünk abban,
hogy jól választottunk. Ha az inda rajta
van a dinnyén, ez egyértelmű jele annak,
hogy éretlenül szakították le.
Ahogy telik a nyár, a dinnye fajtától függetlenül egyre olcsóbb lesz. Ne hagyják
ki, egyenek sokat, jót tesznek vele, hisz
egészséges, és finom.
Keressék Lajoskomárom helyi termelőinek
dinnyéit, mert az garancia a
frissességre és minőségre!!!
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Kutas Hírmondó

Felhívás rajzpályázatra!
A Petőfi Sándor Községi Könyvtár rajzpályázatot hirdet!
Szeretnénk, ha illusztrációt készítenének Lajoskomárom
múltjáról a mellékletben megadott témákban!
A rajzpályázat legszebb alkotásai illusztrációként teszik színesebbé, Wanderer János 2016 év tavaszára
tervezett Lajoskomárom
történetéről szóló novellás kötetét.
Pályázhatnak bármely, szabadon választott technikával készített munkával, A/4 méretben.
Korcsoportok:
15- 19 éves középiskolások
20 év felett felnőttek
A pályázat kezdete: 2015. április 13.
Benyújtási határidő: 2015. október 16.
Eredményhirdetés: 2015. október 23- án
Korosztályonként az első három helyezett kerül kiválasztásra.
A beérkezett művekből kiállítást rendezünk.
A rajzok leadhatók a Könyvtárban Szücsné Sándor Zsuzsánál.
Rajztémák:
1. Minimum a XV. századtól létező rosszhírű fogadó külső
képe (Walther családé a falu alapításakor) – fától körbevett,
két földút kereszteződésénél álló fogadó, esetleg istállószín.
2. Az Enyingi templomavatáson a lepsényi pék (Wanderer)
lovas kocsijáról kiflit, cipót szórt a népnek.
3. Erdőirtás, parcellázások a központi csárda környékén - a
kezdeti idők.
4. Sárputrik, kukoricaszár – tetős tégla és vályogházak az
1800-as évek első felének utcaképe – faházakat tilos volt építeni (inkább letaposott, mint döngölt földes járdák, ez időben még a háztáji trágya- és szemetes dombok a ház előtt,
az utcán voltak! (Árkolás még nincs.)
5. Lajoskomáromi evangélikus templom építése - félkész az
épület.

6. Kolera járványok (1831,1855,1873) egy beteg gyermeket
ápol édesanyja a szegényesen berendezett szobában.
7. Lajos Komárom helységnévtábla állítása a falu szélén. (XIX.
sz.)
8. Gazdag udvarok – gyümölcsfák, méhesek, rendezett utcák
– a XIX. század végi tehetősebb falu képe.
9. Amerikások kivándorlása (XIX sz. vége – I. VH kezdete
közti időszak) – kisebb csoport, 2-4 fő útra készül.
10. A lajoskomáromi tőzsde a két világháború közötti időszak
– néhány lajosi ember tárgyal a felvásárlóval.
11. A II. világháború borzalmai (a fronthullámzás nyomán a
német és orosz hadtestek között hatszor gazdát cserélő falu
képe).
12. A tetején sérült evangélikus parókia belső látványa: kitört
ablakok, hiányzó ajtók, a bútorokból csak egy rozoga asztalt
hagytak meg, minden tele szeméttel s a falon jól látható az
alábbi írás kajla, iromba betűkkel: „Hát Jézus mit szólsz hozzá?!” Itt lehet úgy is készíteni a képet, hogy a feliratnak egy
részlete látszódjon.
13. Fülöp-hegy a selyemtermeléshez telepített eperfákkal a
nyugati soron.
14. Egyéb életképek: pl. a Jaj-kút története – a segítségért
sivalkodó, kútba esett asszonyt húzzák, mentik ki.
BORÍTÓTERV – címoldal: Herceg Batthyány Lajos és Festetics György 1802-1806 között elkocsiznak Lajos Komáromot
megnézni (hintón utaznak az adott utcában).
HÁTOLDAL: Mai utcakép (ugyanaz a képbeállítás, mint a
címoldali képnél – nyilván olyan részlet választható, mely
anno a település születésekor is megvolt (H betű település
alaprajz). Javaslom az utcarészletet úgy kiválasztani, hogy
valamely tereptárgy vagy jelleg által beazonosítható legyen a
két kép egyazon volta cca 200 év különbséggel. Pl.: a központból tekintve a Gesztenyefasor – Rákóczi utca kereszteződés emelkedője, de lehet más is.
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Könyvajánló: Sebastian Faulks– Madárdal
Egy nagy háború…
és egy nagy szerelem története.
Seabastian Faulks 1993-as regénye a legnagyobb első világháborús könyvsiker a Nyugaton a
helyzet változatlan óta: a BBC közel egymillió szavazós Nagy Könyv versenyén a tizenharmadik
helyen végzett, közvetlenül az Üvöltő szelek mögött, megelőzve a Zabhegyező-t és A hobbit-ot.
A Madárdal főhőse Stephen Wraysford, az ő életének legfontosabb állomásait követi nyomon a
három idősíkon futó regény. Először Pikárdiában találkozunk vele, 1910-ben – épp egy helybéli
gyárosnál vendégeskedik, hogy kitanulja a textilkereskedelem mesterségét. Itt beleszeret szállásadójának feleségébe, és ez a szerelem visszavonhatatlanul megváltoztatja az életét. Az első világháború idején Stephent ismét Pikárdiába veti a sors, ezúttal a Nyugati Fronton harcoló katonaként. Később, a hetvenes évek végén unokája, Elizabeth rábukkan a fronton titkos írással írt
naplóira, és a fejébe veszi, hogy utánajár a nagyapa rejtélyes múltjának…
A Madárdal egyedülállóan mai mű az első világháború tekintélyes méretű irodalmában. Igazi háborús nagyregény, amely
szakít az elődök által követett hősies-szentimentális hagyománnyal, és a második világháború után felnőtt írógeneráció tudásával olyan határtapasztalatként láttatja a háborút, amely jóvátehetetlenül szétroncsolja a normalitásba vetett hitünk alapjait.
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
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Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja II. évfolyam, 7. szám 2015. július
Tisztelt Középbogári lakosok
Engedjék meg,hogy bemutatkozzak:Varga Mihályné (Zsóka) vagyok. Ez év januárban költöztem Középbogárra, Pest-megyében egy kis településen laktam,és dolgoztam. Ott egy hagyományőrző egyesület vezetője voltam.
Szeretném, ha ezen a kistelepülésen is működnének a gyerekeknek különböző programok
pontosabban a kicsiknek játszóház, a nagyobbaknak néptánc, kézműves szakkör, természetesen csak olyan dolgok, amihez kedvük
lesz a gyerekeknek 2015.08.11-én a Községházban délután 17 órára
minden érdeklődőt szeretettel várok szülőkkel együtt,hogy közösen
beszéljük meg a programokat.
További információ: 06 30/3614-217

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 – 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
Hirdetési árak: Lakossági: 500 Ft
Vállalkozói: 1/1 oldal: 15.000 Ft, 1/2 oldal: 8.000 Ft, 1/4 oldal: 4.000 Ft, 1 /4 oldalnál kisebb: 2.000 Ft
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Kutas Hírmondó

Közérdekű információk
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

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!

Beázik a tető?
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 tisztítóberendezéssel történik, hideg víz felhasználásával. A megtisztított 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

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

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

Kerekerdő Evangélikus Óvoda: Telefon:

(25) 240-377

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

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

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

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

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16, Szerda: 8-18, Péntek: 8 - 14,

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:

(30)943-3622

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

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

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

