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Figyelem!
Az ünnepi könyvhéten
megjelent
Wanderer János:
Az ősfák fiainak lombjai alatt
című könyve, melynek illusztrációit lajoskomáromi diákok
készítették. A könyv a könyvtárban megvásárolható!

Farkas Flóra: Metafora
Túl hideg vagyok;
forró testre vágyom.
Akár egy mezítelen lepedő
elfekve az ágyon.

Augusztus 20-i programok Lajoskomáromban
06:00 Megyeri István Emlék- Horgászverseny a Felső tavon
09:00 Borverseny a Mozi épületében
14:00 herceg Batthyány Lajos szobrának koszorúzása
14:30 Kenyérszentelő ünnepség a Béka-tónál
15:00 A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület jubileumi ünnepsége a Béka-tónál
18:00 Plochingeni Evangélikus Rézfúvós Zenekar és az Evangélikus Rézfúvós Zenekar
záró koncertje az AGAPE Szeretetotthon udvarán.

Ha ráhajlok, bőrömhöz
égő kövek tapadnak,
s ekkor legélesebb
érzékeim is elhallgatnak.
Mintha egyek lennénk.
Mi. Én és ő.
Ahogy puhán elfed,
betakar a lepedő.

Kutas Hírmondó

Önkormányzati hírek - Településfejlesztés 2007 - 2015
Az Európai Unió forrásainak felhasználásánál lezárult a 2007-2013-as ciklus elszámolása 2015-ben. Az Önkormányzat is áttekintette, hogy mit köszönhet Lajoskomárom az Európai Uniótól érkező forrásoknak. E források mellett milyen fejlesztéseket történetek a 9 év alatt. Milyen önerővel, mennyi fejlesztési forrást sikerült a településre hozni, megvalósítani. Az eredményeket a lakosság a saját környezetében és a mindennapokban érzékeli. Az összeállítással célunk, hogy számszerűen is alátámasszuk és méltán
értékeljük sikerként, hogy minden 1 forint önerővel 13,5 forint fejlesztést tudtunk megvalósítani településünkön.
érintettek számára e foglalkoztatási forma kedvező támogatási feltételt jelent.
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Mosbergerné dr. Miklós Judit - jegyző
Oldal 3

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 7. szám 2016. július

Gesztenyefasori Iskola 2015/2016-os tanév versenyeredményei / alsós
Tankerület neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Enyingi Tankerülete
Idő
pont

Verseny
megnevezése

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Szakátsné Sándor
Tímea
Szakátsné Sándor
Tímea
Szakátsné Sándor
Tímea
Szakátsné Sándor
Tímea
Szakátsné Sándor
Tímea
Szakátsné Sándor
Tímea
Benczéné Horváth
Andrea
Benczéné Horváth
Andrea
Reizinger Attiláné

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

IX.

Érintett tanVerseny
Felkészítő tanár neve
tárgy/terület
jellege

Verseny
típusa

Versenyző/versenyzők
Elért helyezés
neve

Sport

Futó

Földesi Mária

II.

Sport

Futó

Vései Virág

I.

Sport

Futó

Horváth Patrik

IV.

Sport

Futó

Szulimán Roland

III.

Sport

Futó

Dobai Áron

Sport

Futó

Juhász Felicián

Sport

Futó

Tukora Attila

Sport

Futó

Fuzik Kevin

III.

Sport

Futó

Németh Dóra

II.

Reizinger Attiláné

Sport

Futó

Reizinger Bettina

Testnevelés

Reizinger Attiláné

Sport

Futó

Fehér Amina

Mezei futóverseny

Testnevelés

Reizinger Attiláné

Sport

Futó

Sári Gergő

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Reizinger Attiláné

Sport

Futó

Reizinger Máté

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Reizinger Attiláné

Sport

Futó

Huszár Márton

IV.

Folytatás a következő számban….


Tábor 2016 - Kercaszomor
Idén 51. alkalommal került megrendezésre a lajoskomáromi
általános iskolások számára alapított sátortábor. A táborhely
idén a Kercaszmor melletti Haricsai pihenőhely volt. Felejthetetlen két hetet töltöttek el itt a táborozó gyerekek, ifisták és a
tanárok is. A buszos kirándulások folyamán jártunk Őriszentpéteren, Szalafőn és Veleméren. Utaztunk a csömödéri kisvasúttal, meglátogattuk a lentii és a szentgotthárdi fürdőket.
Gyalogtúráink Magyarszombatfára és Magyarföldre vezettek.
A tábor programját színesítette még az éjszakai és a nappali
akadályverseny, az ÖHV,a sorverseny,a számkereső és az
ifikergető. A gyerekek különböző sportversenyekben is részt
vehettek mint például egyéni illetve páros tollaslabda és pingpong, teke, foci és örsi röplabda. Az esti tábortűz mellett
megrendezett programjaink mellett sem szabad szó nélkül
elmenni. A hagyományokhoz hűen idén is megrendeztük a
Miss és Mister tábor versenyt. A címeket idén Mosberger Fanni és Németh Ákos nyerték el. Rendeztünk éjszakai számháboOldal 4

rút és diszkót, de több estén keresztül játszottunk körjátékokat is, amikben mindenki örömmel vett részt. Reméljük,
hogy jövőre is hasonlóan jó, színvonalas programokkal teli
táborban vehetünk részt.
Szücs Zsuzsanna

A gyalogtúrákon kellemesen elfáradtak a gyerekek.

Kutas Hírmondó

Folyékony méreg - az energiaital
A Lajoskomáromi Egészségfejlesztési Iroda
(EFI) rendszeresen közöl hasznos cikkeket
különböző témákban, egészségünk megőrzésével kapcsolatban (étkezés, testmozgás,
életvitel, stb.), ezzel bíztatva a lakosságot
az egészségtudatos magatartás kialakítása felé.

Energiaitalok hatásai
A manapság egyre népszerűbb energiaitalokban akár 4-5 csésze
kávénak megfelelő koffein is lehet. Sajnos legtöbben ehhez nyúl
-nak, gyors megoldást keresve arra, hogy felpörgessék magukat.
A koffeintartalmú energiaital fogyasztása – felborítva az alvás
és ébrenlét ritmusát – egészségromboló, alkohollal kombinálva
pedig még veszélyesebb hatású. Ezek a hatások nagyon károsak
is tudnak lenni, hogyha sportolás közben fogyasztjuk az italt.
Kiszárítják a testet a nagy fizikai megterhelés alatt. A stimuláló
szereknek köszönhetően lehet, hogy pillanatnyilag energiát ad,
hogy belekezdj az edzésbe, viszont tönkreteszed a szervezeted.
Ha ez még nem lenne elég, ezek az italok nagyon sok kalóriát
tartalmaznak, mely elhízáshoz vezet. Kicsit ellentmondásos a
helyzet, hogy éppen edzés előtt megbombázod a szervezeted
egy vagon cukorral.
Sportital vs. energiaital
Sajnos a köztudatban nincsenek megfelelően elkülönítve a
sportitalok és az energiaitalok. Ugyanis nem tekinthetők ugyanannak. A sportitalok tudományos alapossággal kidolgozottak
arra a célra, hogy a sportolók az edzés vagy a verseny intenzív
szakaszában biztosíthassák a szervezetük folyadék- és
ásványianyag-pótlását. Az energiaitalokat előnyösebb lenne
inkább élénkítő italoknak nevezni.
Összefoglalva: minden sportital energiaital, de egyik energiaital
sem sportital.
EFI Iroda

Az energiaitalok – ahogy a nevükből is kiderül – azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztója „tovább bírja” erővel, éberséggel.
Ébren tartó hatása miatt a gépkocsivezetők is előszeretettel
használják, de elsősorban a bulizó fiatalok és az egész éjjel tanuló egyetemisták itala. Minden energiaital erős függőséget
okoz, súlyos, egészségkárosító mellékhatásokkal.
Mi van az energiaitalban?
Ugyanaz a két fő összetevője az energiaitaloknak, mint a CocaCola-nak , vagyis rengeteg cukor (általában szőlőcukor) és
koffein. Bár ez a két fő összetevő adja elsősorban az élénkítő
hatást, mégis a „misztikus összetevők” kapnak nagyobb hangsúlyt. Marketing szempontból a koffein és a szőlőcukor egyáltalán nem lenne nyerő, viszont olyan „különlegességek”, mint a
Glükuronolakton, az Inosit, az L-karnitin, és a Taurin nagyon
jól eladhatóak.
A koffein
Koffeinhez számtalan forrásból hozzájuthatunk. Egy átlagos
csésze kávé 70-180 mg koffeint tartalmaz, attól függően, ho
gyan és miből készült. Az instant kávé kevesebb, míg a kávébabból frissen darált kávé több koffeint tartalmaz. Egy csésze
zöldtea átlagosan 25-40mg koffeinnel pörget fel, a fekete 40Bajor testvértelepülésünktől kaptunk meghívást júliusban, a
70mg, míg egyes gyógyszerek akár több, mint 100mg koffeint
felújított Haag-i vártorony átadási ünnepségére. Lajoskomáis tartalmazhatnak tablettánként. A guarana (Dél-Amerikában
romból 30fős küldöttség érkezett a neves eseményre. A háhonos gyógynövény) természetes koffein tartalma 5 százalék
romnapos rendezvényen számos színes programot kínáltak. A
körüli. Általában ginsenggel kombinálják, így növelve a hatást.
várba belépőket korhű ruhákba öltözött nemesemberek és
Kinek nem ajánlott az energiaital?
toronyőrök fogadták. Az ünnepi beszédek után a színpadon
Leginkább a szív-és érrendszeri panaszokkal együtt élőknek kell egymást váltották a fellépők. Néptáncos gyermekeink színvomesszire elkerülniük az energiaitalokat, mivel a sok koffein és
nalas produkciójukkal, emelték az ünnep fényét. Színpadi
cukor jelentősen növeli a vérnyomást és emeli a pulzusszámot.
Aki nem tartozik ebbe a csoportba, szintén ajánlott mellőznie
az energiaitalok fogyasztását. Válassz helyette más alternatívát,
mellyen ugyanazt a hatást éred el, viszont nem teszed tönkre a
szervezetedet velük. Ha nem tudsz felébredni vagy egyszerűen
állandóan fáradtnak érzed magad, inkább próbálj meg az életmódodon változtatni.
Itt van néhány tipp:
- Reggelizz! Ezzel beindítod az anyagcserédet, ezáltal nem leszel fáradt
- Igyál sok vizet!
- Igyál zöld teát! Élénkítő hatású és természetes.
szereplésüket hosszan tartó tapssal jutalmazták a helyiek. A
- Aludj minimum 7 órát, hogy szervezeted kipihent legyen!
nap csúcspontja az esti fényjáték volt, melyet a Müncheni
- Édesség helyett gyümölcsöt, zöldséget nassolj! Ezeket fogyaFilharmonikusok koncertje kísért. A várudvarban felállított
sztva a vércukorszinted nem esik le hirtelen, nem leszel farkassátrakban bajor étel különlegességeket, süteményeket és az
éhes tőlük, mégis hozzájutsz természetes úton a cukorhoz.
elmaradhatatlan söröket kínálták. A hűvös időjárás ellenére a
- Mozogj! Ez a legjobb módja, hogy a keringésed és anyagcselajoskomáromi küldöttség jól érezte magát s meleg szívvel,
réd megfelelő legyen, sőt sokkal fittebb, frissebb és boldogabb
gondol vissza a Haagiak vendéglátására.
szerkesztőség
is leszel!

Megújult a Haag-i vártorony
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SZTÁRPORTRÉ

Helyszín: Lajoskomárom Felső-tó
Menetrend:
06:00-tól
06:30-tól
08-11
11:30
12:00
Kategóriák:

Nevezés
Felkészülés
Verseny
Ebéd
Eredményhirdetés
- felnőtt
- ifjúsági
- gyermek
Mindenkit szeretettel várunk!
Horgászegyesület Vezetősége

Sporttábor 2016.
Szeretettel meghívjuk a 2016-os Sporttábor

családi nyíltnapjára
augusztus 4-én(csütörtök), 13:00 órától.
Kisebbeket, nagyobbakat egyaránt szeretettel várunk.
A gyerekekre sok izgalmas program vár, de lesz olyan is,
amin a szülőkkel közösen vehetnek részt.
Gyere, hívd el a barátaidat is és töltsünk el együtt egy
szuper napot, ahol megismerheted a mozgás örömét
és sokféle sportágat kedvedre kipróbálhatsz!
A részvétel ingyenes!
Helyszín: Gesztenyefasori
általános iskola udvara.
Kérjük, hogy a részvételi szándékot
az alábbi telefonszámon jelezzék.
Pirtyák Dorottya: 06-70/3973684

Foci toborzás
A Lajoskomáromi Sportegyesület
toborzót hirdet minden helyi-, és
a környező településen élő, focizni szerető
fiúk és lányok részére, akik szeretnének
versenyszerűen sportolni.
Fiúk:1998-2010 között születettek
Lányok:2005-2010 között születettek
Érdeklődni lehet:
Vései Martin
Telefonszám: +36/30 403 01 32
E-mail: veseimartin92@gmail.com
VÁRUNK A LAJOSKOMÁROMI FOCIPÁLYÁN!!!
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A Kutas Tv 2016. július 28-i adásában
Molnár Szabolcs,
Edvin Martonnal beszélget.
Edvin Marton Kárpátalján, Huszton volt
kisgyermek, kezdetben a szülei tanították a hangszeren játszani. Úgy tűnik további fontos lépéseket is megtettek a szülők:
8 éves volt, amikor Ungváron egy híres hegedűművész játszott, Leonid Kogan. „Apukám odament hozzá, hogy a kisfia 3
év alatt 7 évet végzett el, és szeretné, ha meghallgatná. Mondta, hogy persze, játsszon valamit! Pár másodpercig játszottam,
leállított és mondta, hogy mindenféleképpen Moszkvába kell
mennem, ott a helyem.”
Ezután 8 év Moszkvában – évente kétszer lehetett haza utazni.„17 éves koromban Budapestre kerültem: Jöttünk Apukámmal, vonattal, a kis kopott tokkal, megálltunk a Zeneakadémiával szemben. Néztük, ahogy jönnek ki a hegedűsök, és az egyik
sráctól megkérdeztük, hogy kik a legjobb tanárok: Halász Ferenc és Kovács Dénes a legjobbak. Már ismertünk 2 nevet,
bementünk a portára, és mondtuk, hogy szeretnénk Halász
Ferenchez bejelentkezni. Mondták, hogy délután jön be. Megvártuk. Oda mentünk hozzá, mondta a tanár úr, hogy vár
minket, de csak holnap tud fogadni, úgyhogy emlékszem, a
pályaudvaron éjszakáztunk. Másnap bementünk, játszottam
neki a Csajkovszkij hegedűversenyből. Elkezdtem játszani az
első ütemet, leállított, a mai napig emlékszem: odajött hozzám, megölelt, és azt mondta, hogy a mi fiúnk vagy.”
www.sztarportre.hu


KEREKERDŐ EVANGÉLIKUS ÓVODA
8136 Lajoskomárom Gesztenyefasor u. 2
Tel.: 25/240-377 Mobil: 20/252-2576
E-mail: schoderbeckmaria @gmail.com

KERESÜNK!
VÉGZETT
ÓVODAPEDAGÓGUST
A Kerekerdő Evangélikus Óvoda pályázatot hirdet
2 fő óvodapedagógus állás betöltésére.
A pályázat részleteiről, beadandó dokumentumokról érdeklődni lehet a 06-25/240-377 illetve a 06-20/252-2576-os
óvodai telefonszámokon.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 7. szám 2016. július
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

Friss, illatos virágok Csokrok ünnepekre
és hétköznapokra!
Amit kínálunk:
 Alkalmi csokrok
 Esküvői csokrok
 Cserepes virág, vágott virág,
 Különleges cserepes virágok
 Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával
Balogh István e.v.
+36 70/314 15 75
25/462 - 094

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

••••

Kondor Vilmos: A bűntől keletre
Budapest, 2015. A miniszterelnök
születésnapi partija tragikus véget
ér. A közjogi méltóság ugyanis belefullad egy tál minestrone levesbe.
Kitör az országos pánik, a sajtó csak
találgat, a rendőrség tehetetlen.
Ferenczy nyomozó is abban a csapatban teljesít szolgálatot, amelyet a
titokzatos, váratlan és felettébb
kínos haláleset felderítésére hoztak
létre. Szigorú államérdek, hogy minél előbb kézre kerítsék az elkövetőt, de hogy az Ébredő Magyarok terrorszervezet, az ellenzék mesterkedése, vagy valami egészen más áll a háttérben, annak kiderítése kizárólag az
életközepi válsággal küzdő nyomozó tehetségén múlik A Budapest Noir-ral külföldön is egy csapásra ismerté vált Kondor Vilmos első kortárs krimijének hősei itt járnak közöttünk. Éppen
ezért húsbavágó, időszerű és csípős.

"... kapunk elég maró kritikát a politikai elitünkről is – egyszer
erről érdemes lenne talán komolyan megvizsgálni azt a képet,
ami a politikai elitről, a magyar politikai elitről ebben a könyvben kirajzolódik. itt elég annyit mondani, hogy a miniszterelnök halála kapcsán kibontakozó nyomozás értelemszerűen a
politika legfelsőbb szintjeit is érinti, ezért ez a kritikai vonulat
szervesen illeszkedik az elmesélt történethez. úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy lehet nem hibátlan, de nagyon jól olvasható, lendületes krimit olvasni napjaink Magyarországáról.
Krimi kedvelőknek kifejezetten ajánlom..."
„… mintha a mindennapjaimban jártak voltak a szereplők, az
ismerős problémákkal, az ismerős világban, ismerős eseményekkel, helyzetekkel, weboldalakkal, külön élvezet vadászni a
felismerhető szereplőkre, meglepően sok van belőlük. A cselekmény a szokásos, fordulatos krimi, amit nem tudtam letenni. Most úgy érzem, ez a legjobbja...”
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig
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Közérdekű információk
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal

10 %-os kupon
kedvezmény
A kupon felmutatója 10% kedvezményben részesül
minden termék árából!
A kupon akciós termékekre nem vonatkozik és
egyéb más kedvezménnyel nem vonható össze!
Beváltható: 2016. 07. 01 - 2016. 08. 31. között

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

Tájékoztatás
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni a 2014. évi
ADÓ 1% felajánlásokat, amelynek összege 56 299Ft volt.
Ebből az összegből 16 299Ft-ot bankköltségre,
20 000Ft-ot versenyszervezési kérelemre,
20 000Ft-ot 3D cél vásárlásra fordítottunk.
LISE
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

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
Foglalkozás egészségügyi 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

Tel.: (25) 241 - 804
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

