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Mérkőzés a barátság jegyében...

Településünkön tartotta téli felkészülésének záró napjait a Haagi
csapat. A német testvértelepülésünkről 30 fő érkezett, akik az U-21 es
valamint a felnőtt csapatot képviselték. A Haagiak a német labdarúgó
bajnokságban a mi csapatunknak
megfelelő csoportban játszanak. Az
edzéseket, a pénteken tartott edzőmérkőzésekkel zárták le a vendégek.
A 15 órakor kezdődő U-21 -es mérkőzésen Czéhmeiszter Attila és Német
Ákos voltak eredményesek, így a
játékvezető 2: 1-es eredményt írhatott be a jegyzőkönyvbe. Felnőtt
csapatunk is győzelemmel vonulhatott le a mérkőzés végén. A Haagi kapuba Kövecses Imre
(1),Boda Béla (1), Paluska Krisztián (2),Cseke Péter (2), Reichardt Bálint (3) talált be,míg Szloboda János kapusunknak kétszer kellett maga mögé nyúlnia s a hálóból kiszednie a labdát.
Reményeink szerint labdarúgóink közreműködésével elmélyül, ugyanakkor megfiatalodik kapcsolatunk Haagi testvértelepülésünkkel. A mérkőzéseken készült fotókat településünk facebook
oldalán - www.facebook.com/Lajoskomarom - megtekinthetik.
Szerkesztőség
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Kutas Hírmondó

Szakmai megújulás a Kerekerdő Evangélikus Óvodában
A magas színvonalú szakmai munka
előadóktól: Bihariné Dr Krekó
elvárja, hogy az óvodapedagógus folyaIlona ELTE tanára, Simonyi Istmatosan képezze önmagát, szerezzen új
ván az EMMI munkatársa,
szakmai ismereteket. E cél megvalósítáSurjányiné Palkó Eleonóra óvosáért írtuk meg - a TÁMOP-3.1.17-15davezető, Mécs Csaba KOKOSZ
2015-0011 Reformáció az oktatásban
elnöke, Lévai Mária Kiskunsági
2015. Fenntartás, megújítás, szolgálat és
Nemzeti Park igazgatója, Molnár
szolgáltatás az evangélikus köznevelési
Zoltán a Somosi Környezetneverendszerben - című pályázat óvodánkra
lés Központ vezetője, az erdei
vonatkozó részét.
óvodák szakértője. A gyakorlat
Öt szakaszban valósult meg pályázamásik felében terepen vizsgáltuk
tunk, 5M 600e Ft értékben. Része volt
az adott évszak időjárási jelenséGyakorlat a Béka-tó tanösvényen
egy 34 órás és egy 120 órás továbbképgeinek tükrében bekövetkező
zés, melyek igazodtak Pedagógiai Programunkhoz, ezzel frissí- változásokat, a növények, állatok életének jellemzőit. Szenzitív
tettük szakmai ismereteinket. Ezekre az alkalmakra meghívtuk játékokat tanultunk a tanfolyamot vezetőktől, melyek hasznoa veszprémi Örömhír Evangélikus Keresztyén és várpalotai sak lesznek a mindennapokban.
Forrás Evangélikus Keresztyén óvodák kolléganőit.
A képzés egyes szakaszai írásbeli vizsgával zárultak, melyben
Intézményünk az alábbi részekkel vett részt:
- a néphagyományhoz kapcsolódó, vagy a zöld, jeles napok
- Természetismeret terepi vezető – képzés során új kutatási
megünneplésének elkészítése megadott tartalmi és formai
ismeretekre tettünk szert a következő témákban: környezeti
szempontok alapján;
nevelés, környezeti fenntarthatóság, geológia és meteorológia,
- saját intézményünk 3 napos erdei óvoda programtervezete;
terepviszonyok Magyarországon, természetvédelem és a túrá- az intézmény kertjének megtervezése, környezeti és egészzás története. Ez a képzésünk összefügg a lentebb említett
ségügyi elvárások figyelembevételével;
képzéssel, az előadók is megegyeznek.
- az intézményi egészségnap forgatókönyvének elkészítése
megadott tartalmi és formai szempontok alapján;- címmel ki
kellett kidolgozni a hallott és gyakorlatban szerzett ismeretek
felhasználásával egy-egy projektet.
Tanúsítványt kaptunk a képzésekről, mely a pedagógusok hét
évenkénti kötelezően megszerzendő kreditpontjaiként beszámítható. Így az óvodapedagógusok saját költségeik felhasználása nélkül juthattak hozzá a „bizonyítványhoz”.
A program gyakorlati részét a Béka-tó Tanösvényen tartottuk, utat mutatva pedagógustársaknak, hogyan tudják munkájukba beépíteni a helyi sajátosságok adta lehetőségeket.
Egész délelőtt versengés és játék
Végül, köszönetet mondok a szülőknek, hogy a képzések
- Sportnap – versengéssel és játékokkal töltöttünk egy délmiatti részleges szünet idejére gyermekeik elhelyezését megelőttöt, amikor az óvó nénik különböző akadály pályákat épíoldották, ezzel segítették a pályázat megvalósulását.
tettek és ügyességi feladatokat állítottak össze a gyermekeknek. A felhasznált eszközök többségét is a pályázathoz nyertük. A vidám nap végeztével, minden kisgyermek kapott egy
finommotorikát fejlesztő játékot (pörgettyűt), amit természetesen haza is vihetett.
- Természetes anyagokkal való foglalkozás- fonal- ahol a
körmön szövést sajátíthattuk el. Érdekes dolgokra hívta fel
figyelmünket Jenser Márta pszichológus- kézműves, például
mire következtethetünk a színválasztással, a munka végzés
során mutatott mozdulatok kivitelezéséből és az elkészült
munka minőségéből. A mindennapokban jól hasznosítható
technikát sajátítottunk el, a jó hangulatú összejövetelen.
- Fűszerkert kialakítása- A kert kialakításához az anyagokat
és növényeket megvásároltuk, de a kivitelezést tavaszra haFánkevő verseny a farsangi bálban
lasztottuk, melyhez kérjük majd a szülők segítségét is.
- Kerek egy esztendő – 4x30 órás képzés
Óvodai programok 2016 január:
A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés, a ter-  Új kisgyermekek fogadása a két kisebb csoportban;
mészetvédelem, gyógynövényismeret elméleti és gyakorlati  Önértékelési anyagok elkészítése és a megfelelő informatioldalról kaphattunk új, tudományos ismereteket.
kai rendszerbe való feltöltése;
A gyakorlati órák egy részén a környezettudatosság alakításá-  Összevont és csoport szülői értekezlet;
nak, környezetünk védelmének, az egészséges életmód szoká-  Farsang- fánkevő versennyel, tánccal és
sainak alakításának, a „gyermek közeli” jeles napjaink, ünnepeMolnár Orsi koncerttel;
inek intézményi lehetőségeivel ismerkedhettünk meg neves
Schoderbeck Mária—óvodavezető
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Átadó ünnepség a
Gesztenyefasori Iskolában
2016. február 9-én a Gesztenyefasori Iskola, a Kerekerdő
Evangélikus Óvoda és a tornaterem felújított épületeinek
ünnepélyes átadására került sor. Az Új Széchenyi terv keretében pályázat útján elnyert támogatásból a Lajoskomárom
Nagyközség Önkormányzat Középületeinek energetikai korszerűsítése projektben megszépülhettek oktatási intézményeink. Ünnepi beszédében Pirtyák Zsolt polgármester megköszönte Varga Gábor országgyűlési képviselőnek, hogy közbenjárásával lehetőség nyílt a pályázat véghezvitelére. Köszönetét fejezte ki a kivitelező cégeknek, a projektmenedzsmentben résztvevő cégeknek, a műszaki ellenőrnek, és mindenkinek, aki aktívan részt vett a felújítási munkálatokban. Nagyra
értékelte a pedagógusok és a gyerekek türelmét a hosszú,
közel 4 hónapos periódusban. Varga Gábor országgyűlési
képviselő Lajoskomáromnak köszönte meg, gyors fogadókészségét erre a lehetőségre. Elmondta, közel 150 millió forint
vissza nem térítendő támogatás biztosította az anyagi forrást. Az épületet bejárva látta, hogy lesz még helye a most
nyíló Uniós forrásoknak a közeljövőben is, hiszen nagyon
aktuális már az épületek belső megújítása, és a tetőcsere is.

Felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy az iskola nekik épült.
Reméli, hogy az épület megszépülése miatt jobb kedvvel
jönnek az iskolába. Figyelmükbe ajánlotta, hogy Lajoskomárom egy jó község, ezer szállal kötődhetnek a faluhoz. Kívánja, hogy bármerre vetődnek a nagyvilágban, mindig jó szívvel
jöjjenek vissza, és minél eredményesebb emberek legyenek
Lajoskomárom és a Haza számára is.
Szerkesztőség

A iskola komfortfokozata lényegesen javult
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Zselyken Zselykért
A 2009 óta jól működő testvérkapcsolat rendszeresen visszatérő találkozási pontja a februárban megrendezendő „Kirmec” a
Beszterce - Naszód megyei
Zselyken. A szó a német
Kirscmesse szóból ered, melynek jelentése: Templomi ünnep,
Templomszentelés.
A fárasztó és hosszú utazás
ellenére remek két napot töltött
ott a 24 fős csapat, segítve az
Zselyken ma alig nyolcvanan élnek
ott élőket és kivéve a részt a
munkából is.
Az ünnepi Istentisztelet, a bál és a disznóvágás mellett az idén Bormustrát is rendeztek a vendéglátók. A versenyre helyi és
lajoskomáromi boros gazdák nevezhettek
több kategóriában. A zsűri külön értékelte a
zselyki, és külön a lajosi borokat. A verseny
összesített eredményeként Bocskai János,
Csepregi Kálmán és Wanderer Géza kapott
elismerő oklevelet és kupát.
A programok mellett, akinek kedve szotytyant, kihasználhatta a kellemes, napsütéses
időt, vagy a reggeli fagyot, amikor még
nincsen sár, és üdítő sétát tehetett a békés
és csendes faluban elcsodálkozva azon, hogy
itt előre-,vagy visszaköszönnek az emberek,
akár még egy- két mondatot is váltva az
Az elszármazottak hétvégén látogatnak haza
oda érkező idegennel.
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Ez a kis zsákfalu folyamatosan
küzd a megmaradásért, különösen most, amikor már csak alig
ötven ember lakik benne. A még
megmaradt házak a szász falusi
építészet jegyeit mutatják. Ahol
még laknak, vagy ahova a hétvégeken hazajárnak, ott rendezett,
szép portákat láthat az ember,
de sajnos egyre több ház vált
romossá az évek során.
A többségben a közeli Besztercén élő elszármazottak. Céljuk
érdekében évekkel ezelőtt létrehozták a Pro Zselyk Egyesületet,
melynek egyik fő tevékenysége a
hagyományok ápolása, értékeik
megmentése, megőrzése.
Az adódó problémák, nehézségek ellenére tevékenykednek, keresik a lehetőségeket arra, hogy hogyan lehetne
minél többet tenni szülőfalujukért.
Ide illik az az idézet Bartók Béla tollából, melyet egy, Zselyket bemutató
három nyelvű kis kiadványban olvashatunk:
„ Amikor egy ledöntött nemzet újjá
akarja magát építeni, szüksége van,
inkább, mint valaha, a hagyomány
minden porszemcséjére, hogy tudja:
mi vagyok, honnan jöttem.”
Puskás Tiborné

Együtt szavalt a nemzet...
2016. január 22-én 27. alkalommal ünnepeltük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát.
Az évfordulón harmadik alkalommal rendezték meg országszerte az Együtt Szaval a Nemzet programot, mely öt kontinens magyar nyelvű óvodáinak,általános és középiskoláinak
részvételével valósul meg.

A gyerekek fegyelmezetten és lelkesen szavalták a verseket….

Az idei évben is csatlakozott a Gesztenyefasori Iskola a
megmozduláshoz. Az tornateremben összegyűlt diákok és
tanárok pontban 10 órakor, kivetítő segítségével hagyományőrző módon a HIMNUSZ első versszakát, majd Petőfi Sándor: NEMZETI DAL című versét szavalták. Az együtt szavalást Kisfaludy Károly: SZÜLŐFÖLDEM SZÉP HATÁRA című
verse zárta. Az akció nemcsak emlékezetessé teszi a gyerekeknek a Magyar Kultúra Napját, de a nemzeti összetartozást
is erősíti bennük.
Szerkesztőség

Megkezdődött a báli szezon
A farsangi időszak kezdetén néptáncos gyerekek invitálták a
falu lakosságát közös bálozásra január utolsó szombatján. A
szép számmal megjelent vendégeknek bemutatót tartottak
tudásukból majd a fellépésüket a szokásos meglepetés tánccal zárták le. A TIB-SA Band zenélt a 280 fős vendégseregnek, akik virradtig ropták a táncot. A bál bevételét a gyerekek felszerelés bővítésére, nyári táborozására fordítják.
Szerkesztőség
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A hagyományos nyitótánc
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Kutas Hírmondó

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
Február végére már minden kis óvodásnak és felnőttnek elege
van az állandó hidegből, a rengeteg öltözködésből, - ki szeret
mindig overallt, meg nagykabátot, meg sapkát, sálat, kesztyűt
magára húzni - és nagyon várja a tavaszt.
Hogy segítsenek a tavasznak ráébredni itt az ideje, hogy ő
legyen az úr az évszakok között, a Kerekerdő Evangélikus
Óvodában január 26-án, nagy farsangi bulit tartottak. Kora

Az ovisok ötletes jelmezekben ünnepelték a farsangot

reggeltől érkeztek a csoportokba a királylányok, pókemberek,
cicák, kutyák, de találkoztunk indiánnal, bohóccal, és sokféle
más állattal vagy mesehőssel is. Persze az óvó nénik sem voltak restek cicaként, méhecskeként, kakasként, katicabogárként
várták a csemetéket a csoportokban.

Orsi műsora igazi buli hangulatot varázsolt

A jó hangulatot megalapozták a csoport szobákban megtartott mókás versengések. A vidámság tetőpontja a tornaszobában Orsi Télűző farsangoló interaktív zenés gyermekműsora
volt, ahol vidáman ropták a táncot a gyerekek és az óvó nénik
Orsi vezetésével. A műsor után még maradt energiájuk egy
fánkevő versenyhez, majd egy nagy közös felvonuláshoz is.
A csoportokba visszavonulva tombolahúzás következett, ahol
senki nem maradt nyeremény nélkül.
Minden gyerek nagyon jól szórakozott, önfeledten mulatott és
kellemesen elfáradt a nap végére.
Szerkesztőség
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Befagyott a Vadász-tó és a Békató, szabad volt a jégtánc!
A tartós hideg nyomán végre biztonságos vastagságúra hízott a jég a két tavon. A jeges örömökért kilátogatók szalmabálákra ülve húzhattak korcsolyát, de akár cipővel is lehetett
élvezni a csúszkálást és fenékre eséseket. A közösségi oldalakon jéghoki csapatok szerveződtek. Az ő korcsolya tudásukat
csak irigyelni tudtuk, villámgyorsan siklottak a jégen a korongot üldözve. Aki hosszabb időt szeretett volna jégközelben tölteni, az gondoskodott magának italról és harapnivalóról.
A hétvégére teljesen benépesült a jég. Családok, baráti társaságok töltötték együtt idejüket, és élvezték a téli sportokat.
Sajnos az idén is csak pár napon élvezhettük a jeges kikapcsolódást. A hőmérséklet emelkedésével a jég elvékonyodott,
már nem biztonságos a sportolás. Reméljük, hogy jövőre is
kapunk pár hideg napot...
Szerkesztőség

A piciknek jól jött a szülői segítség

FELHÍVÁS!
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagsága köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik személyi jövedelem adójuk 1 %-át a
Lajoskomáromi tűzoltók javára ajánlották fel.
A 2015. rendelkező évben felajánlott szja
1%-os összege 295 188 Ft volt, melyet a
gépjárművek fenntartására fordítottunk.
Kérjük 2016-ban is gondoljon ránk!
2015 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 .
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Szabad volt a jégtánc...

Tisztelt Lakosság!
Az adó 1%-ról az idén is nyilatkozni kell.
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni
az elmúlt évek felajánlásait, és reméljük
megint megtisztelnek bizalmukkal.
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület
2015. évi adó 1%-a, 38.255Ft volt.,
melyet bankszámla fenntartásra és
versenyszervezési engedélyre fordítottunk
Felajánlását a következő adószámon teheti meg:

18488663-1-07
Tisztelt Lakosság!
A Lajoskomáromért Közalapítvány tudatja, hogy a
magánszemélyek által felajánlott adóalap 1 %-a
2015. évben 129.271,- Ft volt,
melyet kulturális, sport és civil szervezetek támogatására
használt fel a Közalapítvány Kuratóriuma.
Ez úton mondunk köszönetet a felajánlóknak és
továbbra is számítunk támogatásukra.

Kérjük, hogy adóalapjának 1 %-át a
„Lajoskomáromért” Közalapítvány javára
(adószám: 18480414-1-07)
szíveskedjen felajánlani.
Köszönettel: Pirtyák Zsolt

polgármester

ADÓ 1 %
Adományozni öröm, adni egyszerű.
Ön próbálta már?
A felajánlott adó 1%-ával sokféle, közcélt szolgáló érték képződik képződhet. Rohanó világunkban tíz adózóból hat nem rendelkezik a felajánlható 1%-al.
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, de nagyon sokat
segít a civil szervezetek munkájában. A Lajoskomáromi
Polgárőr Egyesület vezetése és önzetlen tagjai ezúton kérik Önt, hogy támogassa adója 1%-ával az egyesület működését. Az ebből befolyt összeget a közbiztonság megszilárdítására fordítjuk.
Kérjük, amennyiben lehetőségei engedik, adó 1%-ának felajánlásával illetve adományaival támogassa egyesületünket
és ezzel Ön is hozzájárulhat Lajoskomárom közbiztonságának javításához.
Hogy jó helyre menjen az adónk 1%-a!!
Név: Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület
Székhely: Lajoskomárom Komáromi utca 4.
Adószám: 18498222-1–07

Kutas Hírmondó

SZTÁRPORTRÉ
A Kutas Tv 2016. március 17-i adásában
Molnár Szabolcs,
Kállay-Saunders Andrással beszélget.
Kállay-Saunders András: „Amikor kicsi
gyermek voltam, Apukámnak sok koncertjén voltam – elvitt,
amikor turnézott. Már akkor kezdtem arról álmodni, hogy
egy nap én is szeretném ezt az életet. Emlékszem, hogy sokszor ültem a közönség soraiban, és néztem, ahogy az emberek reagálnak, amikor az Apukám énekel, vagy basszusgitározik, vagy épp valamelyik hangszeren játszik – mindegyiken
tud nagyjából. Néztem, hogy hogyan reagálnak rá, és mondtam magamban, hogy milyen jól eshet neki látni, hogy menynyire szeretik azt, amit ő szívből csinál.
Egyszer csináltunk Apukámmal itt, Magyarországon egy közös koncertet, és emlékszem arra a pillanatra, amikor Apukámnak az egyik dalát elénekeltük ketten. Nagyon jól esett
vele énekelni, és láttam az emberek arcán is, hogy egy kicsit
ők is érezték, hogy én mit érzek belül.”
www.sztarportre.hu

A Lajoskomáromi Győzelem Kft.
megkezdte OMV adalékos

Februártól bankkártyás-, valamint
vállalkozóknak gyűjtőkártyás
fizetés lehetséges!
Téli nyitva tartás:
Hétfő- Vasárnap 6:30 - 17:00
Nyári nyitva tartás:
Hétfő- Vasárnap 6:30 - 18:00

Szeretettel
várunk minden kedves
régi és új vásárlót!

Fogadó órák a Plébánián:
Hétfő: 09.00 – 12.00 – ig; Csütörtök: szabadnap
Bejelentkezés: 06 (25)240-230 számon
Keresztelés, esketés és temetés ügyében
bejelentkezés szükséges.
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8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2.
Kovács Zoltán plébános
Tel.: 06/30-396-4368
kozokpaszto@freemail.hu

K ÖZLEMÉNY
Országos Egészségügyi Információs
és Betegsegítő Központ

Tavaszi vers

Szerelmes zongora

Lépteim kopognak az aszfalton.
Az utcák csendesek,
a fák levelei remegnek
ezen a szürke tavaszi napon.

Sötét szobában sötét zongora.
Dallamai ringnak a szélben,
mint valamiféle gondola
a víz színű égben.

Szemeimbe vadul, bántón
tűz a Nap erőteljes fénye.
Szellő kap a szirmok alá játszón;
úgy röpteti, ahogy kedve-kénye.

Némán játssza magának a
csendet.
Emberi fül mégis úgy hallja,
mint, amikor valaki csenget.
Szerelmét így vallja.

Ők szabadnak születek.
Nem úgy én; testbe zárva,
egy tündércsodára várva:
Gúzsba kötött kezekkel.
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Farkas Flóra

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a
jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat
meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon
kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az
egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 70-884-5879; 70-389-4178

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 2. szám 2016.

Nőnapra,
ajándékozzon
virágot!
CSÍPŐS FŰSZERPAPRIKA
kapható!
3000 Ft/kg
Csiszi István Jókai utca 30.
06 30/ 264 77 39
Keresek olyan személyt aki
vállalna Lajoskomáromban időjárás megfigyelést, csapadékmérést adatközlést.
Bővebb Információ: Kiss István
Telefon: 06 25 240 272

Amit kínálunk:
SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS A
készlet erejéig a
Gyermek használtruha
150 Ft/db
Felnőtt használtruha
-50%
Csizmák
-20%
Bizsuk; kettőt fizet, hármat vihet!
Lajoskomárom Enyingi utca 6.
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8.00-tól – 17:00-ig,
Szombat: 8:00-tól – 12:00-ig,

Ebédidő: 12:00-tól- 13:00-ig

 Alkalmi csokrok
 Esküvői csokrok
 Cserepes virág, vágott virág,
 Különleges cserepes virágok
 Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok

készítése és kiszállítása
Szeretettel várunk mindenkit!
Lajoskomárom Batthyány u. 6.
Hétfő-péntek: 8:30 - 11:00; 13:30 - 17:00
Szombat: 8:00 - 11:00
Telefon: 06 30/709 38 10

Várjuk régi és új vásárlóinkat!
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Könyvajánló: Kate Mosse: Labirintus
Három titok. Két nő. Egy Grál.
1209 júliusában egy tizenhat éves
carcassonne-i lány titokzatos könyvet kap az apjától, benne a Megfeszített Krisztus kicsorgó vérét felfogó Szent Grál titkával, amelynek
gyökerei az ókori Egyiptom sivatagának mélyéről erednek… 2005
júliusában Alice Tanner két csontvázat talál a Carcassonne körüli
hegyekben végzett ásatások során.
A rejtett sírüreg belsejében Alice hitetlenkedve fedezi föl, hogy
érteni véli az üreg kőfalába vésett titokzatos, ősi szavakat. Már
túl késő, amikor rádöbben, hogy olyan események sodrásába
került, amelyek fölött neki nincs hatalma, s hogy személyes
sorsa elszakíthatatlan szálakkal kötődik a 800 évvel korábban
élt eretnekek sorsához. Legenda, vallás, történelem, múlt és

jelen lebilincselően izgalmas meséje, amely A Da Vinci-kód
sikerével vetekszik.

„Talán kezdetnek annyit, hogy a könyv megszolgálja a jó
hírét – és ez már önmagában is sokatmondó azokban az
időkben, amikor Dunát lehetne rekeszteni a történeti titkokra és misztériumokra építő Da Vinci-kód epigonokból. A
cselekmény végig két szálon fut: napjaink izgalmas, krimiszerű történései és a középkori francia délvidéken,
Occitaniában, a katharok üldözésének korában egykoron
játszódó események érdekfeszítő módon ellenpontozzák egymást. „
„A Szent Grál az örök titokzatos téma, amit még mindig
nem veséztek ki eléggé és még mindig tud újat mutatni/
mondani…”
A Labirintus és a Languedoc-trilógia második kötete;
A kripta a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

LAPZÁRTA IDŐPONTJA: MÁRCIUS 24.
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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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!

Olcsó Fűtési Rendszerek!!!
Infrafilm 3390 Br. HUF / m2
Infrapanelok már 38.900 Br. HUF - tól
Ugyanitt!

Napelem rendszerek

Napkollektor rendszerek
Részletes információért kérem
hívja kollégánkat:

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 polgármester: polgarmester@lkomnet.hu
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: 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

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete
Hétfő és 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, Tel.: 06 (22)372 226; 06 (22)572 113
Fizikoterápia: Hétfő, kedd, csüt., péntek: 14-16 Szerda: 08-10,
Laboratórium: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8 - 12
Fogászat:: dr. Hasznos Judit (25) 240 374; (30) 474 62 23
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

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:

(30)943-3622

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

AGAPE Evangélikus Szeretetotthon

Molnár László
+36 20 / 282-5159

Cím: Lajoskomárom, Jókai Mór u. 8,

Tel.:(25) 240 304

Bank automaták: B3 Takarék Szövetkezet
8136 Lajoskomárom, Enyingi u 3. Telefon: (25)506-760

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

MINDEN AMI KÁRPIT
MOHAI VILMOS
kárpitos
Járművek, bútorok,
mezőgazdasági gépek,
egyedi, speciális kárpitok készítése
Telefon: 06 30 /305 92 17
vagy 06 30/691 61 17

Lajoskomárom Köztársaság u.7.
www.facebook.com/minden ami kárpit

Magyar Posta Zrt.: Lajoskomárom Batthyány u. 6.
Hétfő - péntek: 8 - 12; 12:30 - 16:00; Telefon: 06 (25)506 710

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

Polgárőr járőrszolgálat: 06 (30)621 4198
Polgárőr ügyeleti szolgálat (24 órás): 06 (30)621 4197
Általános segélyhívó számok: Rendőrség: 107, Mentők 104,
Tűzoltóság: 105, Lajoskomárom ÖTE: 06 (30) 277 01 99

