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Tréfás Örömíjász verseny!
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület április 2-án tréfás örömíjász versenyt rendezett.
A verseny országosan volt meghirdetve, és több megyéből
érkeztek a résztvevők; összesen 33-an.
Az íjászok itt nem egy szokványos versenyen vettek részt, megtréfálta őket az április szelleme,
és a rendező egyesület fantáziája. Egy hagyományosan megrendezett versenyen nem lőnek 50
méternél messzebbre, itt kellett 100 méterre is lőni. Különböző ügyességi és nehézségi feladatokat kellett megoldani, és leküzdeni. Volt vashordóba tett, raklap mögé elhelyezett, fára kötözött, és igen messzire felállított állatalak, és cél. Két fa között átlövés, drótkötélen száguldó
ponty, egy lábon egyensúlyozva lövés. A versenyzők ennek ellenére nagyon jól teljesítettek, és
tetszett nekik, amit kitalált a rendezőség. Kérdezték a résztvevőktől, „Milyenek voltak a célok?”
„ Hát volt egy két eszement cél- jött a válasz, - de nagyon jó volt”. Sajnos volt, akinek 10db
nyílvesszőből csak 1db maradt, de nem panaszkodott, mert mindenkit egy tábla figyelmeztette
leküzdendő feladat előtt:
-„ Kedves íjászok!
Mindenki eldöntheti, rá lő-e, az általunk megálmodott célra vagy nem! Aki az igen mellett döntött,
annak mormotát kell eltalálnia, és hogy ne menjen el
a vessző beleraktuk egy vas hordóba!
Aki eltalálta bárhol az állatot, annak 10 pont, aki mellé lő, annak 0pont, aki rá sem lő, annak -5pont jár.”
Az egyesület díjazott tagjai, közül kategóriánként:
Molnár Lajos II.
Long-Bow,
Földvári Róbert II.
férfi pusztai,
Tóth Krisztina II.
női pusztai.
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A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni
mindazok segítségét és támogatását,
akik lehetővé tették a verseny megrendezését.
Csiszi István - elnök
Gondos célzás a 100 méterre lévő „medvére”
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Tovább szépül a falu

Az emlékmű megújult környezete

A jó idő beköszöntével egyre több munkát kezdhettek el közmunkásaink a falu szépülésére.
Régóta készült rá az önkormányzat, hogy pályázat hiányában forrást teremtsen kisebb felújítási munkákra is. Így került sor a hamarosan elkészülő Középbogárdi orvosi rendelő és a régi óvoda nyílászáróinak cseréjére, és a külső szigetelésére is. A munkák nagy
része elkészült, a falakat már csak színezni kell.
A márciusi testületi ülésen merült fel az az elképzelés, hogy a temető melletti emlékmű és környezete felújításra szorul. Az oda
vezető út szegélye kidőlt, a murvás utat benőtte a gaz, a padok
elkorhadtak, a talapzat megkopott. Egy gyors rajzos vázlat alapján
április elején el is kezdődött a munka. Az emlékművet hamarosan
virágágyás, térköves út és füves tisztás veszi majd körül. Az új padok lehetőséget adnak a pihenésre, vagy egy csendes emlékezésre.
Az így megszépülő hely méltóvá válik hőseink emlékéhez.
Puskás Tiborné

Kutas Hírmondó

Önkormányzati hírek
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. február 22-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 2015. évben a települési halálozási mutatója némi
csökkenést, míg a születési mutatók javuló tendenciát mutatnak; a betegforgalmak az előző évekhez hasonlóan alakultak.
A főbb számadatok:

2015. évi Betegforgalmi adatok (fő)
Rendelőben ellátott
Lakáson ellátott
Szakrendelésre irányított
Kórházba utalt
Lakáson ápolt
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Háziorvos Fogorvos Labor ellátás Fizikoterápia
20762
3350
2825
1170
3274
2244
72
250

Az ülésen az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is beszámolt a
2015. évben végzett tevékenységéről. 2015. évben az EFI működését az Emberi Erőforrások Minisztériuma fedezte 25,2 millió
forint támogatási forrással. Az összeg felhasználása az alábbiak
szerint történt:
Bérek és járulékok
5056 ezer Ft
Anyagköltségek, készletek
2123 ezer Ft
Szellemi tev. költsége (szakértők, előadók díja)
2370 ezer Ft
Bérleti díjak
3400 ezer Ft
Rezsi kiadások
450 ezer Ft
Szállítási költségek
150 ezer Ft
Szakmai programok díjazása
7651 ezer Ft
Beruházás és fejújítás (orvosi rendelőkben)
4000 ezer Ft
Az EFI iroda az év során 6 településen (Enying, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy és
Szabadhídvég) szervezett egészségnapokat; két nagy szűrőnapot bonyolított le a lakosság részére melyről a résztvevők –
lakosok és orvosok – is pozitívan számoltak be. Az EFI a szakmai program megvalósítása során több programot, klub és
tevékenységet támogatott; Az EFI munkatársai workshop-okat
szerveztek. Az EFI tevékenységét 2 fő heti 40-40 órában látja
el, a szakmai program vezetését Dr. Oravecz Éva háziorvos
látja el. Az EFI programjai 2016. év során is folytatódnak.
A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki az egészségügyi alapellátásban tevékenykedőknek az áldozatos munkájukért.
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. március 21-én tartott ülésén a Fejér Megyei RendőrFőkapitányság Enyingi Rendőrőrs őrsparancsnok-helyettese,
Dobján Krisztián rendőr százados beszámolt a település közrend, közbiztonságának 2015. évi helyzetéről.
Összességében a bűncselekmények száma csökkent, az előző
évek 36 – 39 eseteiről 21 esetre.
A 21 esetből: 10 lopás, 6 rablás, 2 rongálás esetek kiemelendők.
A hozzászólásokban a képviselők is egyetértettek a térfigyelő
kamera rendszer szükségességével. Amint erre mód nyílik, az
Önkormányzat pályázatot nyújt be. Igen sajnálatos eseményeket jelentenek a települési közterületi bútorokban, tájékoztató
táblákban történt rongálások.

Ezúton is kérjük a lakosságot, aki észleli, hogy a közösségi létesítményeket valakik rongálják, jelezze a Hivatal felé!

Az Önkormányzat megkereste a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságát, hogy tartson tájékoztatót a
6404.j. enying – lajoskomáromi összekötő úttal kapcsolatos
elképzeléseiről. A közútkezelő írásos tájékoztatást adott a
Képviselő-testületnek, melyben jelezték, hogy útszakasz állapota előttük is ismert, az útszakasz Kabókapuszta – Lajoskomárom rész felújítását a középtávú finanszírozási programjukban szerepeltetik; erre pénzügyi forrással jelenleg nem
rendelkeznek. Az Enying – Kabókapuszta közötti rész a Területi Operatív Programban javaslatként szerepel, végleges
jóváhagyásra vár.
A Magyar Közútkezelő Zrt „Lajoskomárom község területét
érintően az általa üzemeltetés-fenntartási feladatokon túlmenően egyéb nagyobb volumenű beavatkozást 2016-ban nem
tervez…”
Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző

A Béka-tó tájékoztató táblája a legújabb rongálási eset után...

A nordic walking útvonalat jelző táblák is szemet szúrtak valakinek...

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.
8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2.
Kovács Zoltán plébános
Tel.: 06/30-396-4368
kozokpaszto@freemail.hu
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A lajoskomáromi diákok összefogtak a
tiszta és szép környezetért
Egyik héten az iskola területét, a Gesztenyefasort és a játszóteret tisztították meg az eldobált hulladéktól a lajosi iskolások,
majd a Föld napja hetén gyümölcsfát ültettek az iskola épülete elé.
Fontosnak tartom a gyerekek környezeti nevelését, mert ha
gyerekként környezetvédően élnek, felnőtt korban sem okoz
majd nehézséget számukra a környezetbarát társadalom kialakítása. De a legfontosabb mégis a példamutatás. Ha azt látják
a szüleiktől, pedagógusaiktól, vagy bármely felnőttől, hogy
tisztelik és óvják környezetüket, követni fogják a körülöttük
élők példáját.
A szemétszedés során 4 db 60 l-es zsákot töltöttek meg a
gyerekek különféle hulladékkal. Elképedve tapasztalták, hogy
mennyi szemét gyűlt össze ezen a viszonylag kis területen.
Örömmel töltött el bennünket, hogy egyre több diák érzékeny
a szemetelésre és szinte panaszkodva mesélték, hol és milyen
szemetet találtak.
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Így
hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta
Magyarországon is elterjedt ez a gondolkodás és legalább a
Föld napján, április 22-én próbálnak tenni valamit az emberek
ennek érdekében. A diákönkormányzat tagjaival fát ültettünk,
hogy hozzájáruljunk levegő tisztaságához, és ha már faültetés,
párosítsuk a kellemest a hasznossal, 2-3 éven belül reméljük
cseresznye is terem rajta!
Hartmann Gabriella

Kutas Hírmondó

Sertéstartók fóruma

rült kérdésekre. Ígéretet tett arra, hogy minden követ meg fog
mozgatni az ágazat helyzetének javítása érdekében és ezt száNapjainkban az állattartóknak nagyon komoly válsággal kell mon is kérhetik rajta fél év múlva, egy újabb egyeztető fórumegküzdeniük, a hazai sertéságazat minden idők talán legke- mon, egy újabb helyszínen.
ményebb időszakát éli. Özönlik hozzánk az olcsóbb sertés és
A szakmai tanácskozást követően a miniszter úr és a résztaz olcsóbb sertéshús. Az élő állatok árának mélyrepülése miatt
vevők borkóstolón vettek részt, majd egy jó hangulatú ebéd
a sertéstartók egy része már a megmaradásáért küzd.
után távoztak.
Fazekas Sándor úr megjegyezte, hogy már a falunkba belépve feltűnő volt községünk szépsége, rendezettsége. A fórum résztvevői közül –akik az ország szinte minden részét
képviselték- többen említették ugyanezt; csodálták a tágas
utcákat, a Fülöp-hegy báját, a gondozott szőlőket, földeket.
Csepreginé Borbély Andrea

Az agrárminiszter ígéretet tett, a helyzetet megoldására

Hazánk sertéstenyésztői április 19-re országos szakmai
egyeztető fórumot hívtak össze, mondván, nem tűr további
halasztást a mélyponton lévő ágazat gondjainak megoldása.
Az összejövetelre, melynek helyszínt Lajoskomáromban a
Csepregi pince biztosított, meghívták Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter urat is.
Az agrárminiszter meghallgatta, feljegyezte a problémákat,
Az ország minden pontjából érkeztek sertéstartók a szakmai fórumra
s a résztvevőkkel együtt próbált megoldást keresni a felme♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Vácon jártunk országos
szakmai napon
„Jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak!”

Timóteus 4,6
Az Evangélikus Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (EPSZTI) szervezésében a váci Evangélikus Egyházi
Óvodába várták az óvodapedagógusokat továbbképzésre március első napján. Ezen a képzésen négy kolléganőmmel vettünk részt.
A napot Detre János lelkész úr reggeli
áhítatával kezdtük. Az elgondolkodtató
szavak után, az EPSZTI igazgatója –
Majorosné Lasányi Ágnes, és Lakatosné
Hachbold Éva- MEE tantárgygondozó,
valamint Karacs Péterné óvodavezető
köszöntötték a résztvevőket.
A váci evangélikus óvoda nagycsoportosai és néptáncosai készültek erre az alkalomra, érdekes
műsorválogatással.
Ónodi Béla – a Magyar Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszékének adjunktusa- tartott előadást az óvodában felhasználható néphagyományokról, bemutatóval egybekötve.
Őt Dr. Kelemen Lajos pszichológus „Problémás gyerekek,
problémás szülők „ címmel tartott előadása követe. A minOldal 4

dennapokból merített példáival – mi résztvevők – úgy érezhettük, mintha csak rólunk szólna az egész előadás, hiszen
minden óvodában vannak hasonló problémák.
A közel 180 résztvevőt a Madách Imre Művelődési Központban látták vendégül, egy közös ebédre. Ezt követően látogatást tettünk a váci Evangélikus Egyházi Óvoda csoportjaiban.
Rövid kiscsoportos beszélgetés után, Dr. Dúró Zsuzsanna
tehetség pszichológus „Az óvodai
tehetségfejlesztő munka alappillére
– a tehetségek azonosítása” címmel
hallgathattunk gyakorlati megoldásokat is tartalmazó, érdekes, élvezetes előadását. Sok használható ötletet hozhattunk haza a tarsolyunkban. Például: Hogyan vehetem észre,
ha tehetséges egy gyermek? Mik
azok a tulajdonságok, amik megmutatják a tehetséget?
Az elhangzottakra Lázárné Skorka
Katalin lelkész reflektált „Gyógyító történetek” – a valláspedagógia teológiai válaszai és gyakorlati lehetőségei címmel. Előadásában
példákat
hozott
a
nap
témájához:
Kérjetek és adataik nektek (Mt 7,7)
Hasznosak számunkra ezek az alkalmak, mert nemcsak új
módszereket és technikákat tanulhatunk, de lelki feltöltődést
is biztosít számunkra.
Keresztes Aranka
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Hangolódjunk a tavaszra
Kedves olvasók!
A Lajoskomáromi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) különböző
témákban, egészségünk megőrzésével kapcsolatban
(étkezés, testmozgás, életvitel,
stb.) rendszeresen fog hasznos cikkeket közölni, ezzel bíztatva
a lakosságot az egészségtudatos magatartás kialakítása felé.
Március, április környékén, amikor már egyre gyakrabban
kezd sütni a nap, mi is egyre inkább felélénkülnénk, kedvet
kapunk spontán sétákhoz, kirándulásokhoz, azonban picit
hamarabb elfáradunk még a kelleténél.
Ennek oka lehet az, hogy a téli hónapok alatt, a hidegebb
időjárásból és az ünnepekből kifolyólag felszedtünk pár kilót,
vagy ha súlyra nem is változtunk, étkezés terén azért mégis a
kalória- és zsírdúsabb ételeket választottuk. Szervezetünk
vitamin és ásványi anyag raktára kissé kiürült, és emellett
még nagy eséllyel gyülemlettek fel a szükségtelen méreganyagok is. Annak érdekében, hogy maximálisan élvezhessük a
tavaszt, ideje testünket is felfrissíteni!
Amennyiben télen háttérbe szorítottuk a sportot, akkor lassacskán, aprólékosan szoktassuk vissza magunkat a rendszeres
testmozgáshoz. Nem kell tehát rögtön több kilométert lefutnunk, vagy egyáltalán futással kezdenünk. Elsőként megfelelő
lehet egy lazább hangvételű torna is, bemelegítéssel az elején,
nyújtással a végén. Megerőltető gyakorlatok helyett törekedjünk arra, hogy picit minden porcikánkat átmozgassuk. Pár
hétig nem is muszáj ettől az edzéstervtől eltérnünk, csak amikor már késznek érezzük magunkat egy kicsit intenzívebb
mozgásformához. Az otthoni torna egyébként sem szokott
sokáig tartani, ezért amikor már kihagynánk egy-két edzést,
akkor váltsunk valami szabadtérire. Elmehetünk futni, kerékpározni vagy akár úszni is, a lényeg hogy ne otthon legyünk.
Nem csupán egészségi szempontokból érdemes elkezdeni
tavasszal a rendszeres testmozgást, hanem a rohamosan közelgő bikini szezon miatt is. Alakformálás és a cellulit csökkentésének érdekében ugyancsak tanácsos megkezdeni a sportolást tavasz elején, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen majd
kapkodni.
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Márciusi óvodai programok
03.01. Váci Országos Evangélikus Szakmai Nap
03.07. Nagycsoportosok szülői értekezlete igazgatóval,
tanítókkal, lelkészekkel és védőnővel
03.11-14. Történelmi Egyházak Országos Egyesülete
szervezésében erdélyi körút – részvétel 2 fő
03.16. Családi nap a Mini- kicsi és Kisközépső csoportokban
03.18. Ludas Matyi dramatizálása szegedi művészek
részvételével
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Érdemes beiktatni egy-egy aktívabb méregtelenítő napot, például léböjt-kúra formájában. Ezeken a napokon csak és kizárólag folyadékokat jutassunk szervezetünkbe. Vizet, gyógy- és
gyümölcsteákat, frissen facsart, rostos gyümölcs-, zöldségleveket. Ennek segítségével megtisztíthatjuk magunkat belülről és
kívülről is. Nem csupán energikusabbnak érezzük majd magunkat, hiszen kívülről is megszépülünk. Bőrünk selymesebb,
egyenletesebb tónusú lesz, hajunk erősebb, dúsabb, körmeink
pedig egészségesebb állapotba kerülnek. Egy ilyen tisztító
kúrát követően azonban számolnunk kell azzal, hogy ásványi
anyagok, vitaminok is kiürülnek testünkből, így ezek pótlásáról ne felejtkezzünk meg.
A tisztító kúrát követő időszakban se hanyagoljuk el a tudatos
táplálkozást. Elsősorban fogyasszunk teljes kiőrlésű gabonából
készült ételeket, friss gyümölcsöket és zöldségeket. Tökéletes
nassolnivaló lehet az olajos magvak széles tárháza. A mandula, a mogyoró és a dió finomak és számos létfontosságú ásványi anyagot tartalmaznak. Emellett azért nem éppen kalóriaszegény ropogtatnivalók, úgyhogy túlzásokba sem kell esni.
Ha önmagukba nem szívesen fogyasztjuk őket, desszertet is
készíthetünk belőlük, hiszen ledarálva kiváló sütemény alapanyagként funkcionálhatnak.
Helyes táplálkozással, rendszeres testmozgással és egy léböjt
kúra beiktatásával hamar felfrissíthetjük testünket és lelkünket, hogy maradéktalanul kiélvezhessük a tavaszban rejlő szép
pillanatokat.
EFI Iroda

Kispadról jelentjük
Utánpótlás csapataink rendre szépen szerepelnek a Bozsik tornákon. Minden hétvégén
az enyingi alközpontban bontogathatják szárnyaikat. Az U 16-os korosztály sajnos nem tudja hozni az
őszi formáját. Ősszel veretlenül vezeték a bajnokságot 6
ponttal a második helyezett előtt a fiatalok, azonban a tavaszi első 3 forduló alatt két vereséget is elszenvedtek a riválisaiktól, így rosszabb gólkülönbséggel a 2.helyen tanyáznak
jelenleg. Ifjúsági csapatunk a középmezőnyben foglal helyet,
a hétvégén Ercsi csapata ellen tartottak itthon 3 pontot. Felnőtt együttesünk a játékban javuló formát mutat, azonban ez
eddig sajnos eredményekkel nem párosul. A tavaszi szezonban eddig két döntetlen mellett egy győzelem jelentette a
pontszerzést. Bízunk abban hogy a csapat összerázódik és az
eredmények is jönni fognak. Hajrá Lajos !
Vései Martin

Kutas Hírmondó

Lakossági felhívás
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének
fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek
meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település
önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben
az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad.

SZTÁRPORTRÉ
A Kutas Tv 2016. május 12-i adásában
Molnár Szabolcs,
Péter Szabó Szilviával beszélget.
Péter Szabó Szilvia azt mondja, vannak
sorsszerű találkozások. “Az egyik legszebb történet napjainkból, amivel találkoztam, amikor kint éltem Ausztráliában: A
legfontosabb kérdés mindenkinek az volt, hogy hogyan lehet
kint maradni. Opció sok mindenkinél a házasság, és van egy
ismerős, aki nagyon sok évvel ezelőtt összeházasodott egy
akkor még számára vad idegen férfival – mert ott kellett
maradnia. Ezután együtt is kellett élniük, mert ezeket a dolgokat meg szokták vizsgálni, és egymásba szerettek. Azóta
három gyönyörű gyermekük van, és imádják egymást.”
Szilvi ma már itthon él, marad, és nagyon is jól érzi magát:
„Talán még sosem voltam lélekben ennyire a helyemen, mint
most.
www.sztarportre.hu

(LAJOSKOMÁROM településen: szeptember 1-től május 31-ig
terjedő időszakban SZERDAI és SZOMBATI napokon 10.00 és
18.00 órai közötti időben lehet!)
Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz
állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő menynyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz
gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos
kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az
erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is–,ha azt más jogszabály engedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
18/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet
Oldal 6
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Lajoskomárom Nagyközség képviselő testülete

ÖTLETPÁLYÁZATOT
hirdet falufejlesztési célokra.
A szabadidős tevékenységek bővítésére szeretnénk még
több lehetőséget biztosítani, ezért az alábbi területek
hasznosítására kérünk ötleteket a lakosságtól:
Békató
Vásártér
Régi strandfürdő területe és környéke
Középbogárdi játszótér melletti terület
Nagykert, Középbogárd stb.
Minél több területre van jó és használható ötlete, annál
nagyobb eséllyel nyerhet! A beadottak közül a három legjobbat 15 000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal díjazzuk.
Beadási határidő: június 30.
Elbírálás: augusztus 20.
A versenyben csak névvel és címmel ellátott ötleteket
értékelünk. Terveiket, elképzeléseiket leadhatják
zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
A borítékra kérjük, írják rá: ÖTLETPÁLYÁZAT !
2016. március 21.
Képviselőtestület, Lajoskomárom

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 4. szám 2016.
Pala– és cseréptetők
tisztítása, javítása, festése.
Teljes körű tetőfelújítás.
Díjtalan kiszállás és árajánlat kérés!
Forduljon hozzám bizalommal!
Kocsis Lajos 06 30/23 25 135
www.palatetotisztitas.hu

Villanyszerelési
munkát vállalok!

ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK



Telefon: +36 30 709 38 08
Keresek olyan személyt aki
vállalna Lajoskomáromban
időjárás megfigyelést,
csapadékmérést adatközlést.
Bővebb Információ: Kiss István
Telefon: 06 25 240 272

Lajoskomárom, Petőfi utca 3.
Közművekkel ellátott,
körbekerített építési telek
 1.600 m2
 Csendes zsákutcában a
központhoz közel
 Akár jogerős építési engedéllyel
rendelkező családi ház
tervvel együtt

Érdeklődni: +36 30/640-2836

Friss, illatos virágok Csokrok ünnepekre és
hétköznapokra!
Anyák napi és, ballagási csokrokra
előrendelést felveszünk!
Szeretettel várunk mindenkit!
Lajoskomárom Batthyány u. 6.
Április 30-án (szombat) 06:00-12:00-ig,
Május 1-én (vasárnap) 8:00-12:00-ig
tartunk nyitva!
Hétfő-péntek: 8:30 - 11:00; 13:30 - 17:00
Szombat: 8:00 - 11:00

Telefon: 06 30/709 38 10
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Könyvajánló: Hercsel Adél - Magyar szeretők
Húsz őszinte vallomás megcsalásról
és viszonyokról
Elhidegülés – megcsalás: ez a félrelépés általános képlete. Az elhidegülés
szinte kivétel nélkül szexuális természetű, de mit kezdjen magával és a
vágyaival az, akit évek óta nem kíván
a párja, miközben a kapcsolata alapvetően jól működik, a közös gyerekekről és a közös egzisztenciáról nem
is beszélve?! Ugye, nem is olyan egyszerű? És mi a helyzet a
történet lelki oldalával? – A Magyar szeretők című riportkönyv
tíz férfi és tíz nő őszinte, hol megható, hol fájdalmas, néhol
humorral átitatott, de leginkább tanulságos vallomásán keresztül járja körül első sorban azt, hogy kit mi sodor bele egy viszonyba.
Az egyik legfelkapottabb belvárosi kávézó teraszán ültünk egy
kellemes tavaszi délutánon, és az egyik riportalanyom épp

arról mesélt, hogy a férje egy 20 éves lánnyal csalja. Aztán
elhallgattunk, mert észrevettük: a teraszon mindenki a megcsalásról és a viszonyokról beszél.

„Aki tud megbocsájt, de valószínűleg sosem felejt. Aki képes
rá marad a kapcsolatban, aki nem az elmegy. És olyan is van,
aki menne, de nem teszi meg, mert összeköti őket egy nagyon fontos „dolog”, mégpedig a gyerek. Igen, nagyon sok
férfi és nő azt mondja, akkor sem válok el, mert nem akarom, hogy hétvégi apuka legyek/a gyerekem apa nélkül nőjön
fel. Minden megcsaló egy szemétláda? Mennyire hibásak a
felek, hogy ez megtörténik egy kapcsolatban? Vagy csak
szimplán nem vagyunk monogámok, és egy olyan életformát
akarunk magunkra kényszeríteni, ami egyszerűen nem működik? Rengeteg kérdés, viszonylag kevés válasz.”
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

LAPZÁRTA IDŐPONTJA: MÁJUS 26.
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
Civil szervezeteink adószámai


Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület

Adószáma: 18488663-1-07




Lajoskomárom Nagyközség

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

Adószáma: 19093411-1-07

E-mail: lkomisk@gesztenye.sulinet.hu

Lajoskomáromért Közalapítvány
Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület

Adószáma: 18498222-1–07


Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószáma: 18480414-1-07


Közérdekű információk

Kutas Kulturális Egyesület

Adószáma: 18275791-1-07

Kérjük támogassa adója 1%-val a
helyi civil szervezeteket!

TÁJÉKOZTATÁS
A VERTIKÁL ZRT. 2013-ban vezette be az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő
elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat.
Ez azt jelenti, hogy a lakosság bejelentkezést követően
igénybe veheti egész évben a lomhulladék elszállítását.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek
elszállításra (A lomtalanítás nem konténerben történik.)
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem
kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék,
építési-, bontási-, egyéb mezőgazdasági és ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek(pl. TV-készülék, hűtőgép)
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt
ingatlanhasználónak NE legyen díjhátraléka!
FONTOS!
A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse
ki az ingatlan elé, előre egyeztetett időpontban!
A lomtalanítási igényt az alábbi régiós elérhetőség egyikén
lehet jelezni a közszolgáltató felé:
Központ, Polgárdi Régió: (22) 576 – 070
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu
Képviselőtestület, Lajoskomárom

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
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.

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

