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Tovább épül, szépül a falu

Ízelítő a tartalomból:

Augusztus első napjaiban az Ozorai utca
jobb oldalán kezdődött járdaépítés. A 600
m-es szakasz még augusztusban elkészül,
majd megépítik az orvosi rendelő valamint a tűzoltószertár előtti parkolót. A
tervek szerint még idén elkezdődik a Jókai
utcában is a járdaépítés. Utcánként csak
egy oldal épül meg, de így is nagymértékFontos a precíz és pontos munka
ben javul a biztonságos gyalogos forgalom. Az idei év első felében a Dózsa György utcai fóliáknál megépült egy tároló ház ahol az
Önkormányzat mezőgazdasági ágazata által termelt termékeket tárolják. Ebben az évben
szabadföldeken burgonyát, vöröshagymát, céklát, fűszerpaprikát, mákot, gyöngybabot, sárgarépát, zöldséget, zöldbabot, zöldborsót is termeltek. Az épületben kialakítottak egy szociális vizes blokkot valamint a munkálatokhoz szükséges eszköztárolót is. Az önkormányzat
mindkét beruházást önerőből készítette.
Szerkesztőség
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A hit hallásból ered
Szemere János katolikus plébános bemutatkozója
Előző plébánosi szolgálatom után töretlen lelkesedéssel és örömmel érkeztem új helyemre, amelyen
püspök atya öt település lelkipásztori ellátását
bízta rám. A hosszúra nyúlt lelki-tudományos
képzés befejezését követően – amely majd tíz
évet ölelt fel – kezdődött el lelkipásztori szolgálatom, amelynek előzményei a papképzés előtti
egyetemi tanulmányi éveimre nyúlnak vissza.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban szerzett
érettségi után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem német-lengyel szakán végeztem. Ekkor
döntöttem úgy, hogy papi pályára lépek. Döntésem lengyelországi tartózkodásom alatt erősödött meg bennem, ahol ösztöndíjasként közel másfél évet éltem. A diploma megszerzését követően Spányi Antal püspök atyánál jelentkeztem felvételre a papnövendékek közé, aki a Központi
Papnevelő Intézetbe küldött Budapestre. Papszentelésem
után hároméves római tanulmány következett, amelyet egyházjogi szaklicenciával zártam. A római kiküldetésből hazatérve egy évig káplánkodtam Székesfehérváron, amellyel párhuzamosan az egyházmegye szentszéki jogi ügyeinek előkészítésével voltam megbízva. Ez idő alatt püspök atya kinevezett helyettes bírósági helynöknek.
2014 augusztus elsejével kaptam dispozíciót a váli, tabajdi és
kajászói egyházközségek lelkipásztori szolgálatára, ahonnan

2015. augusztus 1-vel neveztek ki Adony, Rácalmás és Kulcs plébánosává. Idén augusztustól négy plébánia és két fília ellátására
kaptam megbízást, amelyet püspök atya bizalmaként értékelve
kezdek meg.
Lelkipásztori tevékenységemet Ferenc pápa hozzám közel álló
gondolata szerint szeretném alakítani miszerint „a
mai világnak «juhszagú» pásztorokra van szüksége”,
azaz olyan papokra, akik mernek kilépni a templom
négy fala közül, és az emberek közé menni. Minden
emberi tevékenység a Teremtő tudtával történik, fontos tehát, hogy ezeket megszenteljük, vagyis egyre inkább Istennek tetszővé tegyük. Az Ő akaratát kutatva
egyre inkább Hozzá igazodva próbáljunk élni, mert ez
ad lelki békét, ez tesz termékennyé minden emberi
cselekvést, ezáltal válik az ember azzá, amelyre teremtetett, és ez adja meg az embernek a beteljesedés érzését, amiért érdemes élni. Arra kapunk meghívást a keresztségben, hogy
kilépve a négy fal közül belefolyjunk a világ dolgaiba, hogy ott
„kovászként” hatva megszenteljük a világot. Ahhoz, hogy ez a
tevékenység hatékony és hosszú távú legyen, fontos az is, hogy
kilépve a templomból tudatosan éljük meg hitünket, mélyebben ismerjük meg annak tudományos hátterét, hogy ezáltal

„mindenkor válaszolni tudjunk mindenkinek, aki a bennünk
lévő reménység okát kérdezi” – olvashatjuk Szent Péter apostol
első levelében. Ennek a tudatosan megélt hitnek elmélyítését
szeretném megvalósítani a közösségi munkán, az evangéliummagyarázatokon és a jövőben elkezdődő felnőtt katekéziseken
keresztül, mert Szent Pál szavai szerint „a világ sóvárogva várja
Isten fiainak megnyilvánulását”.
Szemere János - plébános

Kutas Hírmondó

Sporttábor 2016.
A hagyományokhoz híven idén már, a 4. alkalommal került
megrendezésre a Lajoskomáromi Sporttábor. Évről évre egyre több lelkes, sportolni vágyó fiatal vesz részt a programokon. Ebben az évben vendégeink is voltak, Zselyk testvértelepülésünkről. Velük kiegészülve a táborozók száma elérte a
120 főt. Nem csak a fiatalok száma, hanem a tábor napjainak
száma is bővült; idén szombaton is tartottunk programokat.
A szervezők –Jakócs Dénes, Jakócsné Papp Tímea, Horváthné
Bodai Andrea- munkáját a korábbi évek gyakorlatának megfelelően pedagógusok, szakemberek és helyi fiatalok segítették. Ez alkalommal a korábbi támogatók-vállalkozók, magánszemélyek- adományai mellett az Agape Evangélikus Szeretetszolgálat Gyermek- és Családsegítő Jóléti szolgálat
Decmann Tibor evangélikus lelkész segítsége, valamint az
általuk nyert pályázat
színesebbé tette a
sportágak skáláját. A
minden évben megrendezett kézilabda,
labdarúgás, röplabda
és rögbi edzések mellett idén új sportokat
is kipróbálhattak a
résztvevők. Reggeli
bemelegítés gyanánt
Varga Lívia tartott izzasztó zumba és aerobic órákat. A táncos
bemelegítés mellett,
Biciklis akadálypályán ügyeskedtek a gyerekek

Karate edzéseken, idén először vehettek részt a gyerekek
Kovács Zoltán oktató vezetésével

kicsit a fiúknak is kedvezve, karate edzések kerültek megrendezésre. A délelőttök általában csoportos edzésekkel teltek,
délutánonként sorversenyek, kötélhúzás, kerékpáros akadályverseny, tájékozódási futás, és „Ki mit tud?”szórakoztatták a
táborozó gyerekeket. A korábbi években szokásossá vált buszos kirándulás idén a pályázat jóvoltából kétszer vált lehetővé. Első buszos utazásunk szerdán, a Kislődi Sobri Jóska Élményparkba vezetett. A játékok színes választéka mellet,
nem unatkoztak a gyerekek és a felnőttek sem. Kötélmászással, falmászással, lézerharccal,vízi biciklivel és különböző
ügyességi játékok kipróbálásával töltöttük el a napot. Pénteki
kirándulásunk célja Balatonaliga volt, ahol a Club Aliga nyújtotta lehetőségeket használtuk ki. Élveztük a jó időt, strandoltunk és röplabdáztunk a parton.
A tábort egy közös szalonnasütéssel, tábortűzzel és gyerek
diszkóval zártuk le.
Szerkesztőség



Szent István napi rendezvények
Augusztus 20-án több helyszínen is zajlottak rendezvények.
Reggel 7 órakor a Felső tó partján hangzott fel a kürtszó, mely
a Megyeri Istvánról megemlékező horgászverseny résztvevőinek jelezte a horgászat megkezdését. Közel 60 résztvevő mérette meg szaktudását és szerencséjét a tó partján.
A legnagyobb halat Horváth István, a legtöbb halat Csendes
György fogta ki. A kategóriák helyezettjei:
Gyermek kategória:
I. Pető Milán 1920 g;
II. Hegyi Csaba 1200 g;
III. Veréb Dávid 1150 g
Ifjúsági kategória:
I. Mandurics Kristóf 630 g;
II. Baics Martin 0 g;
III. Mlinkovics László 0 g
Felnőtt kategória:
I. Csendes György 3450 g
II. Horváth István 3150 g
III. Barabás Norbert 2385g
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Külön köszöntötték a horgászok Dörögdi István vezetőségi tagot, 71. születésnapján. Az eredményhirdetés után minden nevező egy finom ebédet;csülökpörköltet lakmározhatott, melyet
Szöllősi Ferenc készített el. Az Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét minden résztvevőnek és szervezőnek!
A Borversenyre 50 bort neveztek a gazdálkodók. 39 fehérbort
és 19 vörösbort. A zsűri elnöke Herczeg Gyöngyi, az ÉszakTolnai Hegyközség hegybírója, akinek munkáját Steidl János,
Sándor Szabolcs, Reizinger Attila és Mohai János zsűritagok
segítették. A borok értékelése előtt megemlékeztek az elmúlt
időszakban elhunyt dr. Urbán András Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnökéről, aki rendszeresen elnökölt a lajoskomáromi borversenyeken, és Nagy Vilmos zsűritagról. Az eredmények: 11 aranyérem, 26 ezüst, 11 bronz és két
dicsérő oklevél. Az összetett pontszámok alapján a következő
sorrend alakult ki:
I. hely Csepregi Kálmán - Cabernet sauvignon
II. hely, és Lajoskomárom bora Reizinger Ádám - Zenit
III. hely Tóth Tibor - Chardonnay
Szerkesztőség

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 8. szám 2016.

Testvérkapcsolataink
Jövőre lesz húsz éves a felső bajorországi Haag városával az a baráti
kapcsolat, amelyet az akkori polgármesterek, Hermann Dumbs és
Macher Pál írtak alá 1997 májusában.
Az első találkozástól az aláírásig több alkalommal találkozott a két
település vezetése, akiknek sokat segített Marikucza Péter azzal,
hogy kutatott, szervezett, tolmácsolt és kapcsolatot tartott.
Ma már több családot szoros barátság, vagy egy házasság révén rokoni szál köt össze. Az eltelt idő alatt minden évben volt alkalom a
találkozásokra akár egy Markt Fest, egy Majális, vagy egy Pincefesztivál alkalmából is, amikor a vendéglátó települések megmutathatták szűkebb hazájukat, szokásaikat, kultúrájukat és a környékük nevezetességeit. A baráti szálak még szorosabbra fonódtak azon adományok által, melyeket Lajoskomárom kapott. /Ezek többek közt az
A megújult Haag-i vártorony
iskolának küldött könyvek, bútorok,a Tűzoltóknak adott hasznos
eszközök, a Tanösvényhez nyújtott anyagi támogatás, a Mesterségek Fája stb./
Nagyon jó érzés az, amikor valaki segíthet a nála kisebbnek, vagy gyengébbnek. Nekünk fontos és nagy dolog a Haag-iak támogatása, mindenkori vendégszeretete, melyet megpróbálunk minden alkalommal, - ha szerényebb módon is-, de viszonozni.
Az önzetlen, segítő szándék lehetősége nekünk is megadatott egy nálunk rászorultabb közösség felé, akikkel ismét Marikucza Péter segítségével találkoztunk. Az Erdélyben lévő Mezőség egy kis zsákfalujával, Zselykkel 2009-ben ismerkedtünk meg.
Az azóta kialakult testvéri kapocs mindkét fél számára fontos. Ebben az esetben nekünk van módunk, hogy alkalmanként segítsünk. Cserébe rengeteg szeretetet, élményt kapunk tőlük. Sok-sok szállal kötődünk egymáshoz,- összekapcsol bennünket a történelmünk, kultúránk, anyanyelvünk.
Célunk, hogy testvérkapcsolatainkat tovább ápoljuk, mert ezáltal színesebb lesz mindhárom közösség élete.
Puskás Tiborné



Kapcsolatok ápolása
Eseményekben gazdag nyarat mondhatunk magunkénak. Partnerkapcsolataink Haag-gal és Zselykkel továbbra is élnek és
gazdag programokkal színesítik a találkozásokat.
Az idei nyár elején Zselykre látogatott Pirtyák Zsolt polgármester és felesége abból az alkalomból, hogy a kis falu evangélikus
temploma 150 éves lett. Az ott élők és az elszármazottak az
ünnephez méltó megemlékezést szerveztek a templomban és a
faluházban.
Július közepén egy küldöttség utazott másik testvértelepülésünkre, ahol a régi vártorony felújítása alkalmából háromnapos
ünnepet szerveztek a Haag-iak. Itt lépett fel nagy sikerrel a
Gesztenyefasori Általános Iskola tánccsoportja is a helyi kulturális csoportokkal együtt.
Az augusztus sem maradt ki a sorból. Mindjárt az elején egyhetes sporttáborban láttuk vendégül a Zselykről érkező, sportszerető gyerekeket és kísérőiket. Az élményekben gazdag egy hétbe rengeteg verseny, labdajáték, balatoni fürdőzés, és kalandparki látogatás is belefért.
Sajnos az ugyanerre az időre meghirdetett haag-i tábor a kiutazásra készülő gyermekek szüleinek döntése miatt elmaradt,
pedig biztosan nagy élmény lett volna.
Augusztus közepén Mosberger László és felesége képviseli
majd falunkat Erdélyben, ahol a már hagyományos ZSELYKI
NAPOK keretében remélhetőleg ismét színvonalas, lélekemelő
élményben lesz majd részük.
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Augusztus 20. előtti hétre várjuk a Haag-ból nyaralni érkező
gyerekeket. Reméljük, ők nem mondják le az utat!
A nyári programok zárásaként augusztus 26-án este Akadályverseny lesz, majd másnap Pincefesztivál, melyre az idén is
várjuk régi kedves barátainkat Zselykről, Székelyudvarhelyről,
valamint remélhetőleg egy kisebb csoportot Haag-ból is.
Puskás Tiborné

A néptáncosok az évek alatt megszokott
szereplőivé váltak a német ünnepségeknek

Kutas Hírmondó
kísérő tünetek-hányinger, hányás, szédülés, tarkómerevség, látászavar, kettős látás, magas láz, végtaggyengeség- esetén szükséges a sürgős ellátás.
Tudatzavar, eszméletvesztés,görcsök
Súlyos betegség tünete lehet, ilyen esetben orvost vagy mentőt
Az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő kell hívni. Fontos az eszméletlen beteget elsősegélyben részesírendelési időig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvég- teni:stabil oldalfekvésbe helyezni, légutakat szabadon tartani!
zése céljából szervezett szolgálata. Az életet, az egészséget he- Ehhez gyakran az áll kiemelése is elég lehet.
venyen veszélyeztető megbetegedés, továbbá a beteg állapot- Féloldali végtaggyengeség, bénulás
romlásának időben történő megelőzésére, illetve ellátására a
Egyik oldal elgyengülése, lebénulása, beszédzavar, látászavar a
szervezett ügyeleti ellátást is - az egészségügyi közszolgáltató- stroke( agyvérzés vagy trombózis) leggyakoribb tünete. A tünál szervezett sürgősségi betegellátó szolgálat végzi.
netek intenzitása változhat, átmenetileg enyhülhet is. Sürgős
Sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan
ellátás szükséges.
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellá- Mellkasi fájdalom
tás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve Gyakori panasz, az elszenvedőkben félelmet keltő jelenség. Úgy
súlyos, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
érzik, a "szívük fáj", de a helyzet ennél bonyolultabb. Mellkasi
Veszélyeztető állapot: az az állapot, amelyben az azonnali in- fájdalom esetén számos más mellkasi szerv problémája is álltézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét hat. Ennek eldöntése még a tapasztalt orvos számára is több
vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményez- vizsgálatot igényelhet.
Szorító, nyomó, gyakran a vállba, karba sugárzó mellkasi fájdane, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene.
lom, mely terhelésre jelentkezik, ill. fokozódik, szív koszorúér
CSAK ezekben az esetekben hívható a sürgősségi orvosi ügye- görcs, szívizom infarktus tünete lehet. gyakran fulladás, verejlet. Kevésbé súlyos esetekben személyes megjelenés szükséges. tékezés halálfélelem kíséri. Azonnal orvoshoz kell fordulni, EKG
Láz
-t kell készíteni. Hasonló tünetekkel járhat azonban a reflux
A láz önmagában nem betegség, de olyan tünet, ami a beteg- betegség is. Ezt a rosszul záródó gyomorszáj miatt a nyelőcsőbe jutó gyomorsav váltja ki. Szegycsont mögötti fájdalmat, szoségre utal. Ha nem jár együtt más, súlyos panasszal, először
rítást, égő érzést okozhat. Fizikai terheléstől függetlenül, típupróbáljon bevenni lázcsillapítót vagy hűtőfürdőt alkalmazni,
sosan fekvő helyzetben jelentkezik. Gyomortáji fájdalom, savas
sok folyadékot fogyasztani. Nem csillapodó 39,0 fok feletti láz, felböfögés kísérheti. Légvételtől függő, ill. légvételre fokozódó,
aluszékonyság, elesettség esetén sürgős ellátás indokolt. Gyer- szúró, egy pontra lokalizálható mellkasi fájdalmat tüdő és mellmekek, csecsemők, idős betegek fokozottan veszélyeztetettek, hártya betegségek okozhatnak.
A mozgásra, testhelyzetváltozásra, mellkasra gyakorolt nyomert hajlamosak a kiszáradásra, tudatzavarra.
másra fokozódó fájdalom többnyire mozgásszervi( ízület, izom,
Fejfájás
csont) eredetű.
Sok szervrendszer megbetegedése okozhatja: szembetegség,fül-orr-gégészeti eltérés, magas vérnyomás, idegrendszeri Általános javaslat az, hogy erős, ill. kísérő tünettel járó 5 percbetegségek, mozgásszervi betegségek, de gyakran nem mutat- nél tovább tartó, hagyományos fájdalomcsillapítókra nem reaható ki szervi ok a háttérben. Új keletű erős fejfájás, valamint gáló mellkasi fájdalom esetén sürgősen forduljon orvoshoz.
Folytatása következik…..

Hasznos tanácsok az
ügyeleti ellátás
igénybevételéhez



Wanderer János: A hazai kenyér

Farkas Flóra: Szombat este?

Becsülete mindig volt a búzának
Tűnődöm a présházsori alkonyban
De ha rongyos nyomor járta e tájat
Nyár végi estén Lajoskomáromban
Kölest, cirokmagot őröltek lisztnek
Hét - nyolc emberöltője van annak már
A kemencék sovány cipókat szültek
Falunk körül gabonát ad a határ

Neon villog a kocsma oldalán.
Ablakain halvány fény szűrődik ki.
Jövő héten többen lesznek talán.
?Ez a nap már csak ilyen hónapvégi.

Magam elé idézem a kezdetet
A házaknál sütötték a kenyeret
Mikor az elsőt megtörte valaki
Gondolt-e rá, még hány marok követi?

Kukoricás-, rozsos-, krumplis kenyeret
Kóstoltak az idők során gyerekek
Örültek, ha jutott a tarisznyába
S úgy mehettek oskolába, napszámba'

Hány éhes szájba jut majd egy-egy falat
Vele mennyi lesz az, aki jól lakhat?
S hogy holnap se korogjon a gyomor
Eldugták a serclit: be jó lesz akkor!

Gondolj arra, hogyha felszeleteled
Mily régóta tisztelik az emberek
Köszönd, hogyha asztalodra teheted
Áldasd meg a mindennapi kenyered!
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Az asztalnál egy kócos lány ül,
szótlanul görnyed jegyzettömbje fölé.
Barna hajába csíkokat fésül
a kinti neon. Mellette egy kávé.
Egy óra alatt a kávé kihűlt.
Szeme furcsán csillog. Egy más világban
bújt el. Sok betű végre összegyűlt.
Az a lány ott én voltam, a kocsmában.
Egy asztalnál ültem, kávé ittam,
ezt a verset csak írtam, írtam, írtam.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 8. szám 2016.

Megye I. mérkőzések időpontja
Lajoskomárom vonatkozásában!
FORDULÓ

DÁTUM

IDŐ

HAZAI CSAPAT

VENDÉGCSAPAT

1.

2016.08.14

17:00

Lajoskomárom

Polgárdi

2.

2016.08.21

17:00

Bicske

Lajoskomárom

3.
4.

2016.08.27
2016.09.04

15:00
16:30

Lajoskomárom
Lajoskomárom

Mór
Sárbogárd

5.

2016.09.10

16:30

Velence

Lajoskomárom

6.

2016.09.18

16:00

Lajoskomárom

Tordas

7.

2016.09.25

16:00

Aba Sárvíz

Lajoskomárom

8.

2016.10.02

15:00

Lajoskomárom

Pátka

9.

2016.10.09

15:00

Baracs

Lajoskomárom

10.

2016.10.16

14:30

Lajoskomárom

Sárosd

11.

2016.10.22

14:30

Mezőfalva

Lajoskomárom

12.

2016.10.30

13:30

Lajoskomárom

Ercsi Kinizsi

13.

2016.11.06

13:30

Martonvásár

Lajoskomárom

14.

2016.11.13

13:30

Lajoskomárom

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

15.

2016.11.20

13:00

Iváncsa

Lajoskomárom



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

Verseny
megnevezése

Érintett tantárgy/terület

Felkészítő tanár neve

Verseny Verseny
jellege típusa

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Kovácsné Vass Viktória

Sport

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Horváth Lajosné

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

IX.

Mezei futóverseny

IX.

Versenyző neve

Elért
helyezés

Futó

Szulimán Marcell

I.

Sport

Futó

Vranszki Bernadett

Benczéné Horváth Andrea

Sport

Futó

Mágnusz Nóra

Testnevelés

Stiedlné Tóth Ágnes

Sport

Futó

Posta Luca

III.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Stiedlné Tóth Ágnes

Sport

Futó

Sándor Luca

III.

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Stiedlné Tóth Ágnes

Sport

Futó

Hambalgó Dávid

III.

IX.

Mezei futóverseny

Testnevelés

Stiedlné Tóth Ágnes

Sport

Futó

Stirczer Adrián

Játékos anyanyelvi verseny

Anyanyelv

Stiedlné Tóth Ágnes

Körzeti

Anyanyelv
Zongora
SNI rajzverseny

Anyanyelv
Zongora
Rajz

SNI rajzverseny

Rajz

Tóth Tímea

SNI szavaló verseny

Olvasás

Anyanyelv

Anyanyelv

Czéh Dóra

II.

Stróbl Annamária
Mágnusz Nóra
Szulimán Marcell

III.
I.
III.

Körzeti

Opre Alexa

különdíj

Kovácsné Vass Viktória

Körzeti

Szulimán Marcell

III.

Stiedlné Tóth Ágnes

Körzeti

Reisz Izabella

II.

Benczéné Horváth Andrea Körzeti
Lázár Melinda
Körzeti
Tóth Tímea
Körzeti

Folytatás a következő számban….
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SZTÁRPORTRÉ

’70-es ’80-as ’90-es években épült tetőkre

10% kedvezményt biztosítunk.
Az akció időtartama:
Szeptember 1-től szeptember 15-ig tart.
Ne feledje! Az általunk kínált tetőfelújítás
jóval olcsóbb mint az új tető!
Díjtalan kiszállás és árajánlat kérés!
Forduljon hozzám bizalommal!
Kocsis Lajos 06 30/23 25 135
www.palatetotisztitas.hu


A székesfehérvári FEVITA HUNGARY ZRT.
(zöldségfeldolgozó) munkatársakat
keres
betanított munkára
Amit várunk:
- 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő
eredmény
- változó munkarend vállalása, amely:
jellemzően folyamatos, 3 műszakos,
- napi 8 órás
Amit kínálunk:
- bejelentett munkaviszony, törvényes foglalkoztatás
- versenyképes bruttó alapbér (kezdő bér 690,- Ft/óra)
- 30 %-os műszakpótlék (1800-0600 óra között)
- alapbéren felül havonta emelkedő jelenléti bónusz
teljes ledolgozott hó után
teljes ledolgozott hó után
teljes ledolgozott hó után
teljes ledolgozott hótól

+ 10%
+ 15%
+ 20%
+ 30%

759,- Ft/ óra
794,- Ft/ óra
828,- Ft/ óra
897,- Ft/ óra

bruttó bér a ledolgozott órák függvényében változó
- 8000,- Ft-os Erzsébet-utalvány (már a próbaidőre is a
feltételek teljesülésekor)
- szállás biztosítása
- 100 %-os közlekedési költségtérítés (közigazgatási határon kívül)
- munkaruha
- alapbéren felül havonta emelkedő bónusz azoknak, akik
nem hiányoznak a munkából
Érdeklődni, jelentkezni a 06-22/512-824 és 06-22/512-825
számon, vagy önéletrajz megküldésével a hr@fevita.hu
e-mail címre lehet.
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A Kutas Tv 2016. szeptember 15-i adásában
Molnár Szabolcs,
Takács Nikolassal beszélget.
Eljátszottunk a gondolattal, hogy mi lett
volna…
Nikolas életében az egyik választóvonal 2010-ben volt: Tehetségkutató, vagy külföld. „New Yorkba mentem volna, az volt a
nagy álmom. Olyan helyzetbe kerültem, hogy elgondolkoztam
azon, hogy eladom a hangszerem amin tanultam, a hegedűt
amivel végigcsináltam a konzervatóriumot. Megkértem a nagy
-nénikém, aki Prágában él, hogy próbáljuk eladni a hegedűt.
Nehéz döntés volt, mert nagyon szerettem, a konzervatóriumban is mindenki megjegyezte, hogy gyönyörűen szól. Meg
kellett hozni ezt a döntést, meghirdettük, és nem sikerült eladni. Elvitték volna, csak sokkal kevesebb összegért, mint amit
én szerettem volna kapni: ha már megválok tőle, akkor legyen
értelme, hogy meg legyen a repülőjegy, és valami maradjon is.
Ez nem sikerült, úgyhogy visszakaptam a hegedűt, meg van a
mai napig, és nagyon remélem, hogy soha nem fogok olyan
helyzetbe kerülni, hogy ezen kelljen gondolkodni.”
www.sztarportre.hu


Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8136 Lajoskomárom Gesztenyefasor 4.
Telefon: 06-25/241-824

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, és diákjainkat,
hogy iskolánkban a tankönyvosztás ideje:
2016. augusztus 29. 8:00 - 14:00 óráig
2016. augusztus 30. 12:00 - 17:00 óráig
Első tanítási nap: 2016. szeptember 1.
Tanévnyitó ünnepély: 2016. szeptember 1. 8:00
Gesztenyefasori Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Vezetősége

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 8. szám 2016.

Lajoskomárom Jókai u. 27/A
Érdeklődni a
+36 30/277 25 44
számon lehet

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



Könyvajánló: Kovács Lajos- Mindennek vége
Andrássy Ilona grófnő első
világháborús naplója
„nem javul a világ, csak okosabb lesz,
önzőbb és színtelenebb”
Andrássy Ilona a kiegyezés nagy formátumú politikusának, csíkszentkirályi és
krasznahorkai gróf Andrássy Gyulának
az unokája, Katinkának, a „vörös grófnőnek” a nővére volt. Több nyelven beszélő, a politika és a művészet iránt érdeklődő, művelt kisasszony. 1909-ben feleségül
ment rajongva szeretett vőlegényéhez, Esterházy Pál grófhoz.
Pápai kastélyukból rendszeresen eljártak a budapesti „világba”,
ki-kiruccantak Bécsbe, elutaztak Olaszországba nyaralni vagy az
Alpokba zergére vadászni. Élték az arisztokraták kellemes gondokkal teli életét. Kitört a háború. Pál gróf tartalékos huszár
főhadnagyként bevonult. Kezdetben a frontvonal mögött, később az első vonalban szolgált.

Ilona sok más arisztokrata fiatalasszonnyal együtt jelentkezett
a Vöröskeresztbe. Nagy szerepe volt abban, hogy a szanitécek
mellett nők is teljesíthettek frontszolgálatot. Megpróbált hivatalosan a férje frontszakaszára kerülni, de az olasz hadszíntérre irányították. Eközben érte a hír, hogy Pál 1915 júniusában
az oroszokkal vívott ütközetben elesett.
A napló Andrássy Ilona beszámolója a hadikórházakban szerzett tapasztalatairól, a magyarok kezdeti háborús lelkesedését
követő egyre súlyosabb csalódásáról, kiábrándulásáról, céltalanságáról. Vallomás szerelemről és hazáról.
A kötet alapjául szolgáló kéziratos hagyaték 1971-ben került
elő a dénesfai Cziráky-kastélyon végzett tatarozási munkálatok során egy befalazott rekeszből. A leveleket, feljegyzéseket,
fényképeket tartalmazó anyagot a győri Rómer Flóris Múzeum
őrzi.
A kötet a könyvtárból kölcsönözhető!
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig

LAPZÁRTA IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 29.
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

500 Ft-os kupon
kedvezmény
A kupon felmutatója 5000 Ft feletti vásárlás estén
500 Ft kedvezményben részesül minden termék
árából! A kupon akciós termékekre nem vonatkozik
és egyéb más kedvezménnyel nem vonható össze!
Beváltható: 2016. 09. 01 - 2016. 09. 30. között

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

300 Ft-os kupon
kedvezmény
A kupon felmutatója 3000 Ft feletti vásárlás estén
300 Ft kedvezményben részesül minden termék
árából! A kupon akciós termékekre nem vonatkozik
és egyéb más kedvezménnyel nem vonható össze!
Beváltható: 2016. 09. 01 - 2016. 09. 30. 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 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

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 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

