Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2016. szeptember
A „Hazafiság Iskolája” elnevezésű program fő szervezője a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete,
valamint a Katonai Emlékpark Pákozd résztulajdonosa és működtetője. A program keretein belül a szervezők 74 alkalommal 15
400 diákot fogadtak Pákozdon. 2016. szeptember 21-én, első alkalommal települt ki a Hazafiság iskolája a Gesztenyefasori Iskolába. A rendezvényt megnyitotta Oláh László nyugállományú alezredes, szakmai főreferens, az Emlékpark programjainak kidolgozója. A megnyitót követően a diákok csoportokba szerveződve, játékos foglalkozások sorozatával, több helyszínen ismerkedhettek meg nemzetünk hadtörténelmének 1848-tól napjainkig tartó időszakával, a jelenkor honvédelmével és a katonák munkájával.
A gyerekek kipróbálhatták a repeszálló mellényben való futást, a különböző fegyverekkel való bánásmódot, a célba dobást és
gránáthajítást, az alaki kiképzést, különböző ügyességi játékokban vehettek részt. Előadásokat hallgathattak a sorozott hadkötelezettség korának honvédjeiről, az aradi vértanúkról, az I. világháború lövészárok harcairól. Megtanulták a köszöntéseket, tiszteletadást, a fegyelem fontosságát. A honismereti, honvédelmi ismeretek elsajátításán túl hangsúlyt kapott a hazaszeretet érzésének elmélyítése. A foglalkozásokon a tanulók megtapasztalták a helytállás élményét. Bepillantást nyertek egy más életformába, testközelből ismerhették meg a honvédek életének egy-egy
Ízelítő a tartalomból:
szeletét. A program zárásaként a gyerekek magyar honvédnek, ill. császári katonának öltöztek,
Ízlések és pofonok
és bemutatták a nap során elsajátított tudást. Vezényszavakra hajtották végre az délelőtt folyaPincefesztivál
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összekovácsoló, élményekkel teli napot zárhattak az Irodalmi sarok
zös Légtér - Közös Felelősség c. kiállítás. A
látványos kiállítás bemutatta NATO közös
Az ügyeleti ellátás szabályai
iskola diákjai.
szerkesztőség

Hazafiság iskolája Lajoskomáromban

légtérvédelmét. A kiállítás dr. Toperczer
István orvos alezredes fotóiból készült. A
kiállítást Dr. Simon László kormánymegbízott nyitotta meg. A program folytatásaként "Biztonságunk záloga a NATO" címmel prof. dr. Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója tartott előadást.
Beszédében érintette a ma igen aktuális
témákat is. Beszélt a közel-keleti térség legégetőbb kérdéseiről, és azok európai hatásáról: mit lehet kezdeni az Iszlám Állam
térhódításával? A kiállítás 2016. szeptember 21-ig volt megtekinthető a Moziban!
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Lajoskomárom és Mezőszilas összefog
A 80. évéhez közeledő patinás Lajoskomáromi
Sportegyesület
számára is egyre
nagyobb gondot
jelent az utánpótlás nevelésének a
biztosítása, lassan
már ugyanis
„darabszámban”sincs annyi gyerek a kétezer fő körüli településeken, akikből az utánpótlás csapatokat fel lehetne tölteni.
Ezért gondolta azt Pirtyák Zsolt lajoskomáromi polgármester, hogy megkeresi a mezőszilasi önkormányzatot, kössenek
„csereszerződést”. Az együttműködés lényege, hogy a Mezőszilason jól prosperáló kézilabdaedzésekre a lajosi gyermeke-

ket az LSE buszával viszik, onnan pedig Lajoskomáromba hozzák a focizni vágyó fiatalokat. Így biztosítható az utánpótlás
csapatok kiállítása mindkét településen, ami elengedhetetlen
feltétele annak, hogy a megyei bajnokságban a felnőtt csapatok
indulhassanak. Magyar József mezőszilasi polgármester szerint
más települések is követendő példa lehet az övék. A szerződést
dicsérő szavakkal illette a jelen lévő Schneider Gyula, a megyei
labdarúgószövetség elnöke és Dobos Lajos megyei kézilabdaszövetségi elnök is. Zámbó Tibor, a mezőszilasi iskola igazgatója arra emlékeztetett, az első Bozsik-program idején már felmerült egy regionális képző központ ötlete Enying, Dég, Mezőszilas, Lajoskomárom részvételével, de akkor ez nem valósult meg.
Reményét fejezte ki, ezúttal nagyobb szerencse kíséri az
együttműködést. A lajoskomáromi általános iskola igazgatója,
Horváthné Bodai Andrea ugyancsak teljes mellszélességgel támogatja a kezdeményezést, tavaly indult Lajosban a kézilabdaedzés, amelyre már sokan járnak.
Házi Péter

Kutas Hírmondó

Ízlések és pofonok, avagy
Mi a fontosabb!
Az emberek többsége kritikus szemmel nézi a világot, de különösen a szűkebb környezetét. Mindig többet, jobbat, de
mindenképpen valami mást szeretnének, mint ami éppen
van. De hát ez így természetes. Bármi készül, vagy történik a
faluban, az sokunknak tetszik, de van, akinek kevés, vagy
nem elég jó, mások szerint ezt lehetett volna sokkal jobban is
csinálni.
Bármi készül, szinte minden esetben rengeteg munka van a
háttérben. A mindenért morgók közül sokan lehet, hogy el
sem mennek a rendezvényekre, - jelen esetben a Pincefesztiválra,- de megbírálják azt, mondván, hogy „mért nem voltak
kocsik, a kisbíró nem ment végig az összes utcán, nincs sohasem sztárvendég, stb.
Sokaknak ez fontos lenne, mert szerintük hozzá tartozik egy
szüreti rendezvényhez. Csak éppen a problémák okát nem
ismerik. Egyébként, való igaz, tényleg nem voltak kocsik,
mert csak a fél megyét telefonáltuk össze, hogy szerezzünk.
De voltak néptáncosok, kisbíró, mazsorettek és rézfúvósok,
akik nagyon is színvonalassá tették a felvonulást. Hiányzott
azonban a helyi közönség.
Nekünk fontos, hogy az itt élő emberek életébe színt is vigyünk, programokat csináljunk azért, hogy lehetőség legyen
mindenkinek a kikapcsolódásra, de vajon van-e rá igény? Bizony nem túl jók a tapasztalataink.
Mint minden rendezvény, - így ez sem lehetett hibátlan, hiszen emberek szervezték, és csak az szokott hibázni, aki tesz
is valamit. Éppen ezért szívesen látunk minden segíteni szándékozót a jövőben.
Különben meg nagy siker évek óta az esti akadályverseny,
sikeres a bortúra, amely sok borbarátot idecsalogat távolabbról is. Aki kijött a pincesorra és a vásártérre, az színvonalas,
szórakoztató programokat láthatott. Volt pl. a gyerekeknek
ugráló vár, ingyenes körhinták, volt néptánc, cigányzene,

rézfúvósok, citerások, gitár és furulya, tárogató és harmonika, vagy akár slágerénekes is. A vendéglátó présházak mellett
fellépőknél igyekeztünk a faluhoz kötődő, vagy éppen rászoruló fogyatékkal élő művészeket meghívni és támogatni. Aki
hallhatta őket, garantáltan nem csalódott. Este pedig a Keleti
Sor Rock Band mellett Sztárvendég is volt, - nevezetesen
Straub Dezső, a Vidám színpad igazgatója, - aki szinte nevetségesen alacsony díjért jött el, és lépett fel. Nem volt ugyan
Celeb sztárvendégünk, aki véleményünk szerint ócska ripacskodással, vagy családi szennyesének teregetésével zúdítaná a
„kultúrát” közel fél millió forintért az arra fogékonyaknak, de
van megszépült falunk, laborunk, fizikoterápiánk, szépülő
rendelőink, játszótereink,stb
Én is kritikus ember vagyok képviselő társaimmal együtt.
Szeretnénk például,ha még több pályázatot megnyernénk,
szeretnénk, ha tovább szépülhetne a falu és településrészei,
meg persze szívesen láttunk volna még több helybélit a Pincefesztiválon, vagy az Augusztus 20-i ünnepélyen, - remélve,
hogy összetartással, együtt kikapcsolódva élhetőbbé tesszük
a falunkat.
Nekünk ez a fontosabb, de hát ahogy mondják: Ízlések és pofonok…
Puskás Tiborné - képviselő


A Pincefesztivál előestéjén; pénteken, a negyedik alkalommal került megrendezésre az Éjszakai Rizlingtúra. 16 csapat indult el a Fülöp-hegy Keleti és Nyugati során
felállított akadályok leküzdésére. Szomszédos településekről
is érkeztek baráti társaságok. A csapatoknak 16 akadályt kellett teljesítenie. A teljesség igénye nélkül: szögbeverés tuskóba, gumicsizma célba dobás, tömlőgurítás, tojás illetve apró
tárgyak keresése szalmában, fröccsivás, pálinka- és bor felismerés, fűszer, ill. terményfelismerés, üvegfelállítás karikával,
Wanderer János új könyvének illusztrációiból készített puzzle kirakása és egyéb logikai feladatok. A visszaérkező baráti
társaságokat babgulyás várta, és akik nem fáradtak el azok
retro videó diszkóban bulizhattak hajnalig. Az Éjszakai Rizlingtúra eredménye
I. Sorvadó Izmok (Lajoskomáromi öregfiúk )
174 pont
II. Aktakukacok (önkormányzati dolgozók csapata) 172 pont
III. Rezesek (Evangélikus Rézfúvós Zenekar fiataljai) 168 pont
A szervezők jövőre is várják a csapatokat!
A Fesztivál napját reggel 10 órakor motoros felvonulás nyitotta, meg, mely Kozma Zoltán emlékének szólt.

VIII. Pincefesztivál
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96 motoros regisztrált és gurult végig az útvonalon. Délután
kettő órakor a „Kereszt utcán” a néptáncosok táncával indult a
program. A gyalogos felvonulást mazsorettek és fúvósok vezeték a Fülöp-hegyi kereszthez ahol a szőlő és bor áldása után
kihirdették a Szép kert Virágos Kert és az Ötletpályázat; a közösségi helyek jobb kihasználására kiírt pályázatok nyerteseit.
Átadták az Augusztus 20-án megrendezett borverseny díjait
is. A színpadon minden korosztály megtalálhatta a magának
megfelelő programot; a gyerekeket a Handabanda együttes
szórakoztatta. Fellépett még a Keleti SoRock Band, Straub Dezső a Vidám Színpad művésze, este pedig a Tibsa Band húzta
a talpalávalót. A látogatók ingyenesen használhatták a lánchintákat, az ugrálóvárat, és kipróbálhatták az agyagozást is. A
gyerekeket csillámfestő és lufihajtogató bohóc várta. Akik kocsikázni szeretek volna arra is volt lehetőség. Igazi vásári forgatag volt a kézműves sátrak előtt. Mint minden évben idén is
indult bortúra a nyitott pincékhez ahol nem csak finom borokat kóstolhattak a túrázók, hanem zenei programok és finom
egytálételek is várták őket. Sok vidéki is eljött Lajoskomáromba a Pincefesztiválra, akik - reméljük- településünk vendégszerető jó hírét vitték.
Szerkesztőség

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2016.

A halhatatlan illat
A lány leült a Bikás Parkban kialakított tavacska közelében egy hárs hűs árnyékában álló padok egyikére. Kis kotorászást követően könyvet halászott elő s a pékségben imént vásárolt - éppen kisült, még forró - kenyeret a felül nyitva hagyott
táskában a különféle női holmik tetejébe elhelyezett papírzacskóra tette.
Kinyitotta könyvét, hogy szemével összefogdossa, agyával
pedig értelmet adjon a betűk sorának, ám olvasni mégsem tudott. A mellette lévő padon hárman időztek.
- Ott leselkedtem az ajtó előtt. A haja egészen világos,
szinte szőke volt.
- Tán valami nőről ábrándoznak ezek? - pillantott oldalt
a lány, ahol elnyűtt gúnyákba öltözött, középkorú-idősödő,
szikár férfiak duruzsoltak.
- Mikor másodszor láttuk, már mélyült, barnább lett,
végül egészen sötétté vált - folytatta az előbbi, jókora, őszes
szakállát simogatva beszéd alatt. A másik kettő kíváncsian hallgatta.
- Többször is megmutatták? - kérdezte a lányhoz legközelebbi, kissé háttal ülő, kinek bozontos hajtincseit megmeglibbentette a meleg szellő. Oldalánál szorosan heverő koszos táskájából, mint földből kelő sarj, egy műanyag flakon
dugta ki nyakát.
- Kétszer-háromszor talán, de hamar visszatolták a többi
közé.
- Azután?
- A végén felszelték a kenyereket és kiosztották közöttünk. Sokan voltunk... - tette még hozzá a szakállas.
Apró verébpár ugrált a lány előtt morzsákra vadászva,
odébb galambok lépegettek, az ő tekintetük is a járdát pásztázta. Átellenben a szemetes tetejére dolmányos varjú röppent s
mélyre hajolva keresgélt valami ehetőt. Olykor csőrével kihajította az útjában lévő felesleget, a tároló környékén szaporodtak
a gyűrt galacsinok, papír zsebkendők, apróbb üdítős dobozok.
Később egy szarka szállt a szemetes aljához s félrefordított
fejjel nézte az odafent ügyködőt, esetleg lehull valami értékelhető, használható.
- Anyám aratáskor az asztal fölé a falra aratókoszorút
akasztott, amit még a levágott táblába fontak az emberek, a
gyerekek szalmabábut kaptak. Az első új kenyeret pedig fehér
terítőre tette középre. Akkor aztán az egész családnak ott kellett lenni s apám valóságos ünnepség keretében mondott kö-

Farkas Flóra: Képernyönmagam
Az órának a fejemben nincs fogaskereke,
hisz az időnek sosincs vége s kezdete.
Mindig a fotelból bámulom magam a sarokban;
keresve, hogy életem előtt ki voltam.
S örök óta nézem az adást,
a fekete-fehér képvibrálást.
Ez jelzi: előröl kellene engem kezdenem.
De nincs honnan. Mit kéne tennem?
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szönetet érte az Úrnak, csak utána szegte meg s mindegyikünknek adott egy-egy szeletet. Így volt valamikor. Nekem az összekaszabolt bokám, lábszáram, amit a tarló szurkált véresre, az
maradt meg és a friss szalma illata - mesélt a harmadik, kerek
képű férfi. Neki az arcát is látta a lány, melyet hatalmas, borvirágos orra és szokatlanul apró szemei tettek emlékezetből nehezen kihullóvá.
- Gyerekkoromban még mifelénk is kemencében sütöttek tűnődött az imént kérdező, - tisztán emlékezem a dagasztó
tekenőre, ami, ha nem volt épp használatban, nekitámasztották
a kemence melletti padocska oldalának. De mink, ha sütöttünk,
hatalmas, 4-5 kilós kenyereket vettünk elő a kemencéből. Annak volt aztán csak igazán illata! Bizony, még most is érzem szimatolt a levegőbe. Kisvártatva a réveteg nyugalom által kisimított arcvonásokat az enyhe gyanakvás váltotta fel, behunyt
szempillái kinyíltak.
- Higgyétek el, egészen élethű nekem az az illat - fordult
társai felé.
- Adj inkább egy kortyot - kérte a szakállas, akinek az
elbeszélések hatására kiszáradt a torka s most nagyokat nyelt.
- Jól van, no - tért vissza a valóságba a másik, miközben
hátranyúlva az üvegért, keze beleütközött valamibe, ezért utána fordult.
- Mi ez? Ide nézzetek!
A tekintetek egy irányba szegeződtek s rövid ideig csak
bámulták a látványt. A hajléktalan táskájának tetején egy papírzacskón trónoló, kihűlő kenyér árasztotta azt a bizonyos, soha
nem feledhető illatot!
- Ez hogy kerü... - de nem fejezte be a mondatot, mert
mintegy varázsütésre, midőn a gondolatok egy mederbe ereszkednek s azonos irányba szállnak, három fej egyszerre mozdult
s három szempár nézett egy már messzebb járó, távolodó lány
alakja után.
Wanderer János
Már nem látom a színeket,
s nem látom a képeket.
A csatornákat egyre gyorsabban váltom,
de színt, önmagam sehol sem találom.
A sistergés elnyom minden más hangot,
csak egy távoli semmiből jött visszhangot
nem, melyet talán nem is értek,
de minden szavam a képernyőbe égett.
Hogy mi történt? Nem tudom,
nem emlékszem magamra.

Kutas Hírmondó

Hasznos tanácsok az ügyeleti
ellátás igénybevételéhez
Az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő
rendelési időig nem halasztható
- orvosi tevékenységek elvégzése
céljából szervezett szolgálata.
Az életet, az egészséget hevenyen veszélyeztető megbetegedés, továbbá a beteg állapotromlásának időben történő megelőzésére, illetve ellátására a szervezett ügyeleti ellátást is - az
egészségügyi közszolgáltatónál szervezett sürgősségi betegellátó szolgálat végzi.
Sürgős szükség: az egészségi állapotban bekövetkezett olyan
változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve
súlyos, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.
Veszélyeztető állapot: az az állapot, amelyben az azonnali intézkedés hiánya a beteg vagy más személy életét, testi épségét
vagy egészségét közvetlenül fenyegető helyzetet eredményezne, illetőleg a környezetére közvetlen veszélyt jelentene.
CSAK ezekben az esetekben hívható a sürgősségi orvosi ügyelet. Kevésbé súlyos esetekben személyes megjelenés szükséges.
Hasi fájdalom
A hasüreg a legtöbb szervet tartalmazó üreg, ezért a hasi fájdalom igen szerteágazó tünetcsoport. A banális szélgörcstől
kezdve, életveszélyes problémákig terjed a hasi betegségek
skálája. Fontos a lokalizáció: Felhasi fájdalom leginkább gyomor, epe eredetű. Övszerű köldök magasságában vagy
felhasban jelentkező fájdalom hasnyálmirigy problémára utalhat. Deréktájból az alhasba sugárzó fájdalom többnyire vese
eredetű. Jobb alhasi fájdalom vakbélgyulladásra utalhat, de a
petefészek gyulladása, veseprobléma is kiválthatja. Fájdalmas
vizeléssel, csípő vizelettel járó alhasi fájdalom leggyakrabban
húgyúti gyulladás jele.
Erős, általános fájdalomcsillapítóra, görcsoldóra nem szűnő
hasi fájdalom, pulzáló hasi terime, hasüregbe nem visszahelyezhető sérv, nem szűnő hányás, vérszékelés, láz esetén sürgős ellátás szükséges.
Deréktáji fájdalom
Leggyakoribb oka mozgásszeri eredetű. Hirtelen mozdulat,
emelés, megerőltetés következtében alakulnak ki. A fájdalom a
derékból a farpofákba, láb hátsó felszínére sugározhat. Az egyszerű, idegrendszeri zavarral nem járó fájdalom legtöbbször
otthoni kezelésre is javul. Kemény fekhely, szigorú fekvés, fájdalomcsillapító szükséges. Sürgős ellátás szükséges, ha a fájdalom végtagzsibbadással, érzés kieséssel vagy végtag gyengeséggel, széklet-, vizeletürítési zavarral, lázzal, hasi fájdalommal
vagy pulzáló érzéssel jár, trauma változza ki.
Hányás, hasmenés
Többnyire gyomor-bél rendszeri gyulladás tünete. Nem feltétlenül igényel orvosi ellátást. Bő folyadékfogyasztás, hányáscsilOldal 4

lapító, székfogó használata megszünteti a panaszokat. Kiszáradás veszélye, magas láz, véres hányás, véres székletürítés, fájdalomcsillapítóra, görcsoldóra nem szűnő hasi görcsös fájdalom
sürgős ellátást igényel.
Szédülés
Idegrendszeri betegségek, fül-orr gégészeti problémák, vérnyomás eltérés, vérszegénység is okozhatja. Új keletű egyéb tünettel( láz, bénulás, fejfájás) járó esetben, vérnyomáskiugrás vagy
kórosan alacsony vérnyomás esetén sürgős ellátást igényel.
Sérülés
Közúti baleset, sérülés esetén a mentő dönt a kórházba szállításról. Otthoni sérülések esetén eszméletvesztés, mély sérülés,
erős vérzés, funkció vesztéssel járó, végtag duzzanatával járó
sérülés, szennyezett seb, harapott seb, mély szúrt seb, vágott
seb sürgős ellátást igényel. Fontos a helyszíni első ellátás:seb
fertőtlenítése, sterilkötéssel fedése, erős vérzés esetén nyomókötés felhelyezése. A test felszínének nagyobb mint 10%-át
érintő égés kórházi ellátást igényel. Otthon tartsa a megégett
részt hideg víz alá legalább 10 percig. Ezután steril kötést helyezzen rá, ne próbálkozzon kenőcsökkel!
Vérzés
Nem traumás eredetű, ún. spontán vérzés esetén sürgős ellátás
szükséges. Ez lehet véres hányás, vérszékelés, vérvizelés, vérköpés, orrvérzés,terhes nők,vérzése, véralvadásgátló mellékhatása.
Mérgezés
Mérgezés vagy annak gyanúja esetén orvost, mentőt kell hívni.
Fontos, hogy a beteg mellett talált gyógyszereket, üvegeket
nem szabad kidobni, hányadékát feltakarítani.
Krónikus betegségek hirtelen romlása
Idült betegségek( asztma, szívbetegség, magas vérnyomás, epilepszia, cukorbetegség,stb.) hirtelenromlása gyakran előfordul.
Fontos a gyógyszeres kezelés, diéta, életmód betartása. A betegnek tisztában kell lenni, mikor áll fenn azonnali ellátást
igénylő vészhelyzet és ekkor mi a teendő. Javasolt magánál hordani kártyát betegsége diagnózisával és szedett gyógyszereivel.
Minden háztartásban javasolt alap gyógyszerek tartása: láz, fájdalomcsillapító, görcsoldó, hányáscsillapító, hasfogó, sebfertőtlenítő, steril kötszer. Állandó gyógyszerek felírása. Ne hétvégén,
ünnepnap derüljön ki, hogy havi gyógyszere elfogyott.
Mindenki jobban ismeri önmagát, hozzátartozóját, mint az orvos. Krónikus, hetek-hónapok óta fennálló panaszaival forduljon háziorvosához. A kivizsgálás, krónikus betegségek karban
tartása nem sürgősségi feladat. Ha nincs rendelési idő, problémája új keletű, súlyos, keresse fel vagy hívja háziorvosi ügyeletet, halaszthatatlan esetben a mentőket. A kihívott ügyeletes
orvos a tünetek alapján hozzávetőleg meg tudja határozni a
betegség jellegét, és hogy milyen gyorsan kell szakszerű ellátásban részesülnie. Ha az orvos súlyosnak ítéli meg, ő hív mentőt.
Az ügyeletes orvos szakszerű tájékoztatásának nagyobb a súlya,
mint annak, amit a laikus beteg vagy hozzátartozó ad.
EFI Iroda…..
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Megye III. mérkőzések időpontja
Lajoskomárom vonatkozásában!
FORDULÓ

DÁTUM

IDŐ

HAZAI CSAPAT

VENDÉGCSAPAT

EREDMÉNY/PONT

1.

2016.08.14

17:00

Nagykarácsony II. -

Lajoskomárom II.

1-1

(1-1)

2.
4.

2016.08.21
2016.09.03

17:00
16:30

Lajoskomárom II. Lajoskomárom II. -

Cece
Kisapostag

0-5
2-1

(0-3)
(3-0)

5.
6.

2016.09.11
2016.09.18

16:30
16:00

Perkáta Alap -

Lajoskomárom II.
Lajoskomárom II.

1-3
4-3

(0-3)
(3-0)

7.

2016.09.24

16:00

Lajoskomárom II. -

Mezőszilas

2-7

(0-3)

8.

2016.10.02

15:00

Nagyvenyim -

Lajoskomárom II.

nincs lejátszva

9.

2016.10.08

15:00

Lajoskomárom II. –

Vajta

nincs lejátszva

10.

2016.10.16

14:30

Kulcs -

Lajoskomárom II.

nincs lejátszva

11.

2016.10.22

14:30

Lajoskomárom II. -

Mezőfalva II.

nincs lejátszva

12.

2016.10.30

13:30

Dég

Lajoskomárom II.

nincs lejátszva

13.

2016.11.05

13:30

Lajoskomárom II. –

Előszállás

nincs lejátszva

-



Gesztenyefasori Iskola őszi
futóversenyének eredményei
I. 2008-2009 lány 1. korcsoport
1.
2.
3.

Mágnusz Nóra Theisz Noémi Molnár Dorina -

Lajoskomárom
Lajoskomárom
Lajoskomárom

II. 2008 - 2009 fiú 1. korcsoport
1.
2.
3.

Szulimán Marcell - Lajoskomárom
Sándor Mátyás - Lajoskomárom
Hersics Tamás - Lajoskomárom

III. 2006 - 2007 lány 2. korcsoport
1.
2.
3.

Posta Luca Lajoskomárom
Almási Anasztázia - Mátyásdomb
Szanyi Viktória - Lajoskomárom

IV. 2006 -2007 fiú 2. korcsoport
1.
2.
3.

Szulimán Roland - Lajoskomárom
Dobai Áron Lajoskomárom
Hambalgó Dávid - Lajoskomárom

V. 2004 - 2005 lány 3. korcsoport
1.
2.
3.

Balogh Katrin Vámos Nóra Kappel Anna -

Lajoskomárom
Lajoskomárom
Lajoskomárom

VI. 2004- 2005 fiú 3. korcsoport
1.
2.
3.

Jakab Máté Lajoskomárom
Juhász Gergő - Fuzik Krisztofer - Lajoskomárom
Popovics Szebasztián - Mátyásdomb

VII. 2002 - 2003 fiú 4. korcsoport
1.
2.
3.

Szulimán Norbert - Lajoskomárom
Horváth Péter Mátyásdomb
Nagy Márk Mátyásdomb

VIII. 2002 - 2003 lány 4. korcsoport
1.
2.
3.

Uhrspringer Laura -Lajoskomárom
Szabó Krisztina - Lajoskomárom
Zsiga Veronika - Lajoskomárom
2016. szeptember
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Ötletpályázat 2016
Lajoskomárom Nagyközség Képviselő testülete 2016 tavaszán
Ötletpályázatot hirdetett falufejlesztési célokra. A pályázat eredményhirdetésére a Pincefesztiválon került sor. 6 pályázat érkezett be,melyek tartalmát két részletben fogjuk közölni:
Glück István pályázata
A Béka-tó és a régi fürdő területére MINIGOLF pályát gondolt a
szabadidős tevékenység bővítésére. Pályázatához mellékletben
csatolt egy-egy dokumentumot a már működő Ozorai, Kápolnásnyéki MINIGOLF pályáról.
Kecskési Orsolya pályázata
Béka tó – Állatsimogató
Falun lakunk, de nem minden gyereknek adatik, meg hogy közelről lásson, simogasson pl. kiskecskét. Lehetne, egy elkerített
rész ahol lenne pár bárány, mangalica malac, kecske és egy
„madárház”ahol lehetne pl. gyöngytyúk, pulyka, nyúl, galamb.
Az állatokat kölcsönbe kellene kérni tavasztól őszig hogy ne,
legyen gond a téli szállásukkal.
Játszóház
Nem tudom mennyi igaz abból a hírből, hogy a postával szemben lévő területre vásárcsarnokot fognak építeni. Ha ez igaz,
akkor jó lenne, ha tudnának benne helyet kialakítani egy kis
játszóháznak, mert Siófokon van legközelebb ilyen. A játszótér
is jó de ha nagyon meleg vagy hideg van akkor nincs hova menni kikapcsolódni és a játszóház
egy más fajta szórakozási mód.
Akár gyermekmegőrző is lehetne
ott, ha a szülőknek el kell menni
kis időre és nem tudják kire
hagyni a gyerekeket.
Szilágyi László pályázata
Béka-tó
Minden év március utolsó szombatján tartják a Föld óráját, amikor a világon, sok helyen lekapcsolják az áramot, ill. nem használnak elektromos eszközöket. Ennek apropóján tarthatnánk a
Béka-tó környezetében rendezvényt kicsalva a lakosságot otthonaikból. A kialakított építményeket kihasználva hídon vagy a
napozó teraszok egyikén akusztikus zenét lehetne szolgáltatni
(fúvósok, gitár, harmonika stb.) A lakosságnak lehetőséget nyújtanák kistutajok készítésére, amit sötétedéskor egy-egy mécsessel a tó vízére engednénk, lehetőséget adnánk bográcsozásra
illetve szalonnasütésre, az ott található „menedékházban” pedig
a környezetvédelemmel kapcsolatos kiállítást rendezhetnénk
fotókból illetve iskolás rajzokból. Erre a napra tehetnénk egy
Lajosi Triatlon napot a kora délutáni órákban indítva. A Lajosi
Triatlon számok: futás, kerékpározás, evezés a Békatón. A Lajosi
Triatlonon 3 fős csapatok versenyeznének. Délelőtt NordicWalking napot is lehetne tartani. Ezekkel az összekapcsolt rendezvényekkel egy teljes napot tölthetne együtt a lakosság, ahol
minden korosztály találna magának kikapcsolódási lehetőséget.
Oldal 6

Régi strandfürdő és területe
A fent említett területet a téli fagyos havas időszakban lehetne
a lakosság kikapcsolódására használni. Az előkészületi munkálatokban a most még meglévő medencét fel kellene tölteni a
medence szélétől -15 cm re. A kialakított sekély medencét a
téli fagyok beállta előtt vízzel lehetne elárasztani és így kapnánk egy korcsolyázásra alkalmas placcot, de akár lehetne egy
nagyobb új placcot is kialakítani sekély 10-15 cm mélységű
medence építésével. A korcsolyázó placc kialakításával nem
kellene megvárni, míg a megszokott tavak alkalmassá válnának
a korcsolyázásra. A régi strandfürdőn kialakítható lenne egy
szánkózó domb is. Igaz hogy nagy mennyiségű föld megmozgatása szükséges hozzá. A téli fagyos havas napokon biztos
vagyok benne, hogy sokan kilátogatnának, és ha adott minden,
akkor egy pohár forralt bor egy csésze forró tea mellet jól
szórakozna a lakosság.
Vásártér
Erre a területre egy mindenki számára használható közösségi
kemencét gondoltam ahol baráti társaságok sütögethetnének.
A kemence környékén padokat-asztalokat képzeltem el ahol
elfogyaszthatnák a sülteket. A téren kialakítható lenne több
„szalonnasütő” hely is. Természetesen erre a helyszínre is gondoltam egy rendezvényt. A Szent Mihály-napi máglyagyújtás!
Szeptember 29 a régi időkben számadási időszak volt. Ezen a
rendezvényen lehetőséget adnánk a gyerekeknek állat simogatásra, régi népi játékok megtanulására stb. A felnőtteknek pedig főzőversenyt hirdetnénk egy azonos
fajta étel elkészítésében. Ezen a
napon családok alakíthatnának
csapatokat. A „központi” kemencében pedig igazi kemencés ételek
(kuglóf, rétes, kenyér stb.) sülne,
amivel megvendégelhetnénk a kilátogatókat. Úgy tudom, hogy erre a
napra pályázni is lehet az „Itthon
vagyok-, Magyarország szeretlek”
pályázaton keresztül.
Az aktív pihenést keresők számára a Sporttelepen véleményem szerint ki lehetne alakítani egy teniszpályát, amelyet
bérbe lehetne adni, a településünkre érkező s pár napot itt
töltő vendégek számára. A hozzánk érkező látogató vendégek
úgy gondolom, megtalálhatják a számukra megfelelő pihenési,
sportolási formát hisz mindenkit várnak a halastavaink, a fitneszparkunk, gyerekeknek a játszótér, a Sporttelep, a NordicWalking pálya, Béka-tó tanösvény. A fizető vendéglátóhelyeink
ezeket ajánlhatnák a vendégeik számára. Az eddig sikeresen
működő: iskolai majális, pincefesztivál, adventi vásár, nyári
táborok mellé időben jól beilleszkednének az általam felsorolt
rendezvények. Az év minden szakaszában találna, a lakosság
olyan rendezvényt ahol részt vehet. Az „új” rendezvényeknek
biztos kell, 1-3 év mire megszokottá válnak.
Köszönöm a lehetőséget hogy elmondhattam az ötleteimet.
A képviselőtestületnek további eredményes munkát kívánok!
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SZTÁRPORTRÉ
A Kutas Tv
2016 október 13-i adásában
Molnár Szabolcs,
Tóth Gabival beszélget.
Alvás közben: Az álmokban az a jó,
hogy bármikor tudom irányítani. Nagyon sokszor a tudatában
vagyok, hogy most ez egy álom. Nagyon ritkán van rémálmom,
de akkor ki tudok belőle jönni, mielőtt megtörténne az a rossz
rész, amiről már érzem, hogy jönne…
Ilyenkor igyekszem valahogy átfordítani ezt, hogy ne úgy történjen: felébresztem magam, vagy egy jó illatra, finom ételre, valami
olyasmire gondolok, ami jó érzéssel tölt el. Van olyan álmom,
amit nagyon szeretek. Amikor abból ébrednék fel, vagy fel is ébredek, ha nagyon akarom, akkor képes vagyok arra, hogy folytatódjon az álom.
www.sztarportre.hu

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



Könyvajánló: Szczepan Twardoch: Morfium
Isten? Haza? Becsület? Morfium! 1939,
Varsó, a német megszállás első heteiben. Konstanty Willemann varsói polgár, egy német arisztokrata és egy aszszimilált sziléziai asszony gyermeke,
akit nemigen foglalkoztatnak a hazafias
jelszavak, a hős katonák vérével megszentelt hagyományok. Egy cinikus gazember, egy bonviván, egy romlott morfinista. Hűtlen férj és rossz apa. Konstanty kelletlenül vesz részt
a szeptemberi hadjáratban, a vereséget követően is akarata ellenére lesz tagja egy földalatti ellenálló szervezetnek. Nem akar se
lengyel, se német lenni… Csak egy újabb adag morfiumot, és
tovább élni a világfi és szoknyabolond életét. A történelem elől
azonban nincs menekvés. Szczepan Twardoch olyan antihőst
alkotott, akit szeretünk, akinek szurkolunk, annak ellenére, hogy
szégyentelen és megátalkodott. Akinek Varsó kiégett utcáin tett
minden lépését egy különös hang kíséri, egy rejtélyes erő, mely
a múltat és a jövőt is ismeri. S hogy ez egy gépezeté, mely a

világ feletti uralmat bírja, vagy a Sátáné, talán a címben szereplő drog suttogja a gonosz varázslatokat hősünk fülébe?
Twardoch egy embert mutat meg nekünk, akit felkapott a
történelem forgószele, akit rabul ejtettek saját ösztönei, valakit, akinek több szégyenletes vonása van, mint jó. Talán mert a
világ is ilyen.
Szóval erős könyv. Folyamatos bizonytalanságban tartja az
olvasót – groteszk módon azzal, hogy időről időre feltárja
előtte a szereplők jövőjét. (És még egy hosszabb budapesti
jelenet is van benne!) Aki szeret zavarba esni, és nem elvárás
nála, hogy kis piros pipacsok nyíljanak a szívében egy könyvtől, az próbálkozzon meg vele.
Szczepan Twordach nem mindennapi játékot űzött velem,
amiért hálával tartozom neki, mert minden pillanatát élveztem. Rajta, játsszatok ti is, minél többen!
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
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:
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

(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:

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

Friss, illatos virágok - Csokrok
ünnepekre és hétköznapokra!
Amit kínálunk:
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

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:

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

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

