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Minden Európával….
Minden Európéval, a főniciai király lányával kezdődött, akit Zeusz bika képében elragadva
Kréta szigetére vitt. Magyarország ennek az Európának volt a középkorban védelmezője
150 évig. Ezt a védelmezést nehezen ismerték el a közben védetten fejlődő nyugateurópaiak. Európa ma is" kelendő " s meggyőződésem szerint védelemre szorul. Magyarországnak van ebben gyakorlata, s a fejlett Nyugat - ha fáziskéséssel is - felismerni látszik ezt a védő szerepet, nem beszélve a Jaltai méltánytalan egyezmény következményéről, a közel 50 éves szovjet
uralomról.
Lajoskomárom az 1989-1990es rendszerváltástól kereste a
lehetőséget, szorosabb kapcsolódást oda, ahova jog szerint
mindig
is
tartozott:
EURÓPÁHOZ.
Maradva a mitológiai hasonlatnál el is indultak az
"argonauták", hogy felfedezzék
a remélt társat: Haagból
A Haag szimbólumának tekinthető várat, a magyarok
Hermann
Dumbs,
Hans
ellen építették a 900-as években
Kürzeder és Ervin Kohl, Lajoskomáromból pedig Wanderer Géza, dr. Bónis Árpád és Macher Pál.
A két képviselő testület a beszámolók alapján döntött a kapcsolat felvételről, melynek fáradhatatlan szervezője Marikucza Péter volt.
Farsangi bálok, markfestek, sör és pincefesztiválok, falunapok, kulturális és sport rendezvények, a gyerekek kölcsönös nyaralásai, kirándulások, májusfa állítások, egymás országának jobb megismerése” van mire emlékezni a 20 év alatt”.
Tudjuk, hogy embereknek van a legnagyobb szerepe az életünkben, embereknek, akiket
megismertünk. Egy ismeretségből 2005-ben boldog házasság is köttetett. Csida Krisztina
és Josep Daumoser. Azóta már két stramm fiú boldog szülei is.
Sok baráti, családi kapcsolat alakult ki az évek során.
Illik egy pillanatra megállni és fejet hajtani azok előtt is, akik már nem lehetnek közöttünk. Emlékezzünk azokra, akik aktív szereplői voltak a két évtizednek. Minden szereplőnek köszönjük a sok-sok fáradozást és élményt.
Macher Pál

Községünk, új település lévén, már a kezdetektől fogva rendezett és minden tekintetben
magas műveltségű, színvonalú volt.
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Híd Európába
Az elődök nyomdokain
lépdel Elisabeth Schätz
- aki 2014-ben váltotta
Hermann Dumbs haagi
polgármestert-,
és
Pirtyák Zsolt -aki 2010ben vette át Macher
A települések elöljárói állandó lelkese- Pál vezetői pozícióját.
déssel folytatják elődeik munkáját
A testvér települési
kapcsolatok menedzselése folyamatos munka, s nemcsak a
protokolláris események szervezésére korlátozódik. Mindkét
részről elengedhetetlen egy rendkívül nagy szervezőképességű és tenni akaró személy, akik az esetlegesen felmerülő
nehézségeknél is mindig a megoldást keresik és nem a menekülést. Eredményeket csak így, ilyen hozzáállással lehet
elérni. Persze nagyon fontos a megfelelő háttér is, a tagok
töretlen lelkesedése. Szerencsére mindig vannak új élmények, amelyekből lehet feltöltődni és erőt meríteni a feladatokhoz. Mert valljuk be őszintén, sok munkát kíván a kap-

csolat. Mindig ápolni kell, hogy éljen, virágozzon. Büszkék
lehetünk rá, hogy községünk vezetői felvállalták egy ilyen
kapcsolat gondját, örömét, ezzel lehetőséget teremtve a lakosságnak egy határtalan szeretet megtapasztalására. Claudia
Spahl, a német nagykövetség attaséjának szavait idézem a
testvérvárosi kapcsolatok fontosságáról: „Európában a híd
szerepét töltik be ezek a kezdeményezések. Az egységes Európa ezeken, valamint a személyes kapcsolatokon keresztül
jöhet létre...”
szerkesztőség

A kapcsolat megerősítését jelentette 2014-ben
a Mesterségek Fájának megújítása



A nagy üvegajtó mögött gyönyörű szőlősorok húzódnak: a
haagi polgármester nyaranta szívesen fröccsözik magyar módra, kedvence a rizlingszilváni és az olaszrizling. No meg az
Az év elején még Haag polgármestere volt, most pedig a
otelló és a kadarka:
gyönyörű Fülöp-hegyen lakik Hermann Dumbs. Véletlenül
– Egy valamire való polgármesternek van saját szőlője, monakadtak rá a helyre, ahonnan bármerre néznek, mindenfelé
dogatták a lajosiak. Addig duruzsoltak a fülembe, hogy végül
lejtőket látni, s ahol reggelente
tényleg vettem egyet, 2002-ben.
rókák kergetik a vadnyulakat.
És azóta építgetem, szépítgetem
a házunkat a feleségemmel és az
A Münchentől 50 kilométerre
itteni barátainkkal együtt. Hufekvő, hat és félezer lakosú Haag
szonnégy évig dolgoztam polelső embere még 1996-ban, a
gármesterként, örökre elég ebhelyi újságban olvasott először
ből a stresszes időszakból –
Lajoskomáromról: Marikucza
teszi hozzá a szakmáját tekintve
Péter számolt be arról, hogy a
nyomdász Hermann, aki polgárjelentős részben német szármamestersége idején sokat segített
zásúak lakta falu testvértelepüLajoskomáromnak. Például játlést keres. Aztán amikor nem
Fotó: Házi Péter szótérépítésben, az utca névtábsokkal később először járt Lajoslák újra cserélésében, legutóbb
A házaspár könnyen hozzászokott az idilli környezethez
komáromban Macher Pál akkori
pedig azzal, hogy a sportpálya
polgármester invitálására, maga sem hitte, hogy egyszer
melletti Akácliget rendezvénytérré alakításához tudott hét és
lajoskomáromi lakos lesz. Hermann és Rosi Dumbs véletlefélezer eurós támogatást biztosítani.
nül akadt rá arra a Fülöp-hegyi terciára, ahol most boldogan
– Mi mindent szószokkal eszünk, nem volt könnyű megszokni,
élnek.
hogy Magyarországon mások a szokások. Persze, hamar lett
– Amikor leköszönő polgármesterként bejelentettem, hogy
kedvencünk: a párolt káposzta libával, no meg a babgulyás –
Magyarországra költözünk, bárki fogadni mert volna velem,
mondja Rosi, Lajoskomárom tiszteletbeli polgárának felesége,
hogy néhány hét után újra otthon találnak. Ezt azért gondolaki egyértelmű nemmel felel, amikor arról kérdezem, nem
hatták így, mert soha nem jártak még ezen a gyönyörű televágyik-e haza? Azt mondják, nyugalomra vágytak, s ezt itt, a
pülésen, sem a lajosi házamban, amelyet teljes egészében
Fülöp-hegyen maradéktalanul megtalálták.
saját kezűleg építettem – mondja Hermann, akivel a ház
Házi Péter (2014): Lajoskomárom az új otthona a
télikertjében, citrom- és mandarinfák között beszélgetünk.
haagi polgármesternek - feol.hu 2014. szeptember 25.

Lajoskomárom az új otthona a
haagi polgármesternek
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Csereüdültetés
Az együttműködés legfontosabb részének tekinti mind Lajoskomárom, mind Haag a fiatalok és a gyerekek cseretáboroztatását. Annak ellenére, hogy a vendéglátást, a programokat
mindkét részről az önkormányzat biztosítja, mégis az oktatási intézmények közötti kapocsnak tekinthető, mivel ennek
főszereplői a gyerekek. Minden évben 15-20 fő tanuló ismerkedhet meg a bajor kultúrával, népi hagyományokkal, gazdasági értékekkel. A település bajor kapcsolata csere jellegű, a
lajoskomáromi önkormányzat minden évben vendégül lát
egy 10-15 fős német ifjúsági csoportot egy héten át. A programokat számukra, a polgármester úr által felkért fiatal állítja
össze. Itt persze az is szempont, hogy az illető némileg beszélje a német nyelvet. A megszervezett programokra természetesen el is kísérik őket, segítséget nyújtanak a tájékozódásban. Nagyon szívesen látogatják a Balatont, a különböző
lovaglási lehetőségeket kínáló helyeket. Nagyobb városainkat
is megcsodálják. A lajoskomáromi gyerekeket néhány szülő is
elkíséri Bajorországba, ahol szintén gazdag és jól megszervezett programokkal kedveskednek az odautazó diákoknak.
A táborozásban résztvevő lajosi gyerekek részvételét az iskola nem kötötte sem tanulmányi sem magatartási feltételekhez. Aki tehát vállalja a táborozás költségeit, részt vehet ebben a programban. A gyerekeket általában 2 felnőtt kísérőszülő kíséri. A szülők együttműködve az iskolával szervezik
meg magát az utazást és a kint tartózkodást. Oberndorfban,
a régi iskolában laknak. Ott töltik az éjszakákat, két nagy
helyiségben, tábori ágyakon, hálózsákokban alszanak. Hétfőn
indulnak el és pénteken jönnek haza. Az első vacsoránál a
polgármester és a falu elöljárói köszöntik őket, majd közösen
fogyasztják el a bőséges ételeket.
Programjaik 2007-ben a következőképpen alakultak: Az első
napon ellátogattak egy élményfürdőbe, másnap egy kilátót és
egy templomot néztek meg. Végül meglátogatták a münche-

Kirándulás a Sóbányában

ni állatkertet. Ezekre a kirándulásokra idegenvezető kísérte el
őket, minden alkalommal más-más ember foglalkozott velük.
A lajoskomáromi gyerekek egyik késő délután a szálláshelyükhöz tartozó focipályán játszottak és egy hirtelen ötlettől
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vezérelve kihívták a német gyerekeket egy focimeccsre. Rögtön telefonálni kezdtek a gyerekek, hogy összehozzanak egy
csapatot. Sikerült is, sajnos a lajoskomáromi gyerekek 1 góllal
kikaptak… Ezek az élmények teszik felejthetetlenné az itt tartózkodás napjait. Hazaindulás előtt sokan, hosszasan búcsúztatták őket.
Minden évben hasonlóan színes programokkal várják a Lajoskomáromból érkező fiataljainkat.
A hozzánk látogató gyerekek jól ismerik településünkön a
templomokat, a játszóteret, az iskolát, a boltokat és természetesen Pirtyák Zsolt polgármester valamint Hermann Dumbs
házát is. Megemlítik a lajosi emberek szívélyességét és a jó
ételeket.
szerkesztőség

Az elmúlt években rászoruló gyermekeknek is lehetőségük nyílt a
németországi egy hetes táborozásra


Találkozások
Az elmúlt 20 év a rendszeres találkozások jegyében telt el.
Hol egy „Marktfest”, hol pedig egy Juniális, vagy egy Pincefesztivál adott lehetőséget arra, hogy a kapcsolatot ápoljuk.
A Haagba, vagy Lajoskomáromba utazó csoportok minden
alkalommal ízelítőt kaphattak a partner település színes életéből, vendégszeretetéből. A lajosiak megismerhették Bajorország legszebb helyeit, városait: Münchent, Passaut, Regensburgot, a csodás Neuschwannsteint, vagy hajózhattak a
Königsee-n, a Chimsee-n, hogy csak néhányat említsünk.
A Haagból érkezőknek pedig megmutattuk gyönyörű fővárosunkat, a Balatont és környékét, a közelünkben lévő nevezetességeket: mint pl. a Dégi kastély, az Ozorai vár, stb., de
szerveztünk Puszta-programokat is a számukra.
A lajosiaknak az ízletes bajor csülök és gőzgombóc mellett a
hatalmas korsókban felszolgált finom sör és a jó hangulat is
emlékezetessé tett egy-egy látogatást.
A haagiak a közös vacsorákon megkóstolhatták a remek magyar ételek mellett a Fülöp-hegyi borokat és a pálinkát is.
A testvérkapcsolat egyik kiváló példája a gyerekek nyári tábora Haagban és Lajoskomáromban.
Az elmúlt évek alatt közel 200 gyerek nyaralt így, megismerve a vendéglátó településeket, és azok környékét.
Puskás Tiborné
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Az első Haag-i nyári tábor
1999 júniusában 14, 2000-ben 16, 2001-ben pedig 11 diák utazott ki Haagba Puskás Tiborné és Sötéth Ferenc pedagógusok, valamint Gergely Angéla és Sándor Szabolcs tolmácsok
kíséretében. A felejthetetlen, élményekben gazdag napokban
a gyerekek olyan kedves vendéglátásban részesültek, és olyan
nevezetességeket láthattak, melyeket valószínűleg soha nem
felejtenek el.

A gyerekek minden alkalommal bőséges ellátást kaptak

Legtöbbjük életében először jutott el külföldre, ahol a vendégszeretetet minden pillanatban érezhették: a szatyorszámra összehordott csoki, cukor, a jégkrém, vagy a több
ládányi Cola-mix minden nap otthon várta őket a szálláshe-

lyen, Oberndorfban. Ez a kedves falu – ami azóta is a szívünk
csücske- Haaghoz tartozik, ahol néhány helyi család szinte az
egész napját a gyerekekkel töltötte. Kiszolgálták őket bőséges
reggelivel, vacsorával, vagy egy-egy csodás helyen ebéddel is.
Így jutottak el a gyerekek többek között Münchenbe, ahol
nagyon élvezték a Német Múzeumot, vagy éppen a Bayern
stadionját. De láthatták a Chimsee-t és a Königsee-t, jártak a
Berchtesgaden-i sóbányában, voltak Wasserburgban, vagy egy
remek nyári bob pályán, a német - osztrák határ közelében
fekvő Durchholzen-ben stb.
Az esténkénti grill-partik, beszélgetések, táncos estek, a helyi
gyerekekkel lejátszott focimeccsek ma is élénken élnek emlékeikben. Mindig szeretettel emlegetik Oberndorfból Kürzeder
Hans-ot, Ellingeréket: Irmát és Hansot, Sepp Burgert,
Krisztinét és Georgot, Wandingeréket: Elizabetet és férjét
Stefant, és nem utolsó sorban Hermann Dumbs polgármestert és feleségét Rózit, akik szinte minden este ellátogattak a
kis csapathoz, valamint Gaby Friedl-t, aki nagy odafigyeléssel
szervezte a gyerekek napjait.
A húsz év alatt az első csapatok után még sok-sok gyerek
élvezhette kint és itthon is a kapcsolat nyújtotta nyaralást, a
kedves vendéglátást. Köszönet érte!
A felnőttek között kialakult barátságok azóta is élnek. Most a
fiatalokon, civil szervezeteken , sportot űző és kedvelő embereken a sor, hogy megőrizzék és tovább erősítsék ezt a kapcsolatot!
Puskás Tiborné



Hagyományteremtő ünnepek
Településünk krónikájában az 1992-es bejegyzéseinél a következő rövid hír található: „A bajor kapcsolatokat továbbépítve június elején a képviselőtestület javaslatára és Macher
János úr jóvoltából Lajoskomárom részt vehetett Geretsriedben, egy nemzetközi vásáron. Sajttal, a Lajoskomáromi
hölgyek szövéseivel, gyapjúhímzéseivel és Sáripuszta idegenforgalmi szórólapjaival vettünk részt az 5 napos vásáron.
Úgy érzem, valamennyire sikerült öregbíteni falunk hírnevét,
s ez lehet az első kitörési pont ahhoz, hogy Európába érkezzünk. Pusztavámmal együtt utaztunk, s nagy élmény volt
felfedezni azt, hogy honnan is érkeztünk Lajoskomáromba!
Ősi településünk, Pusztavám, falualapító elődeink nagy része
onnan jött... Pusztavám még őrzi nemzetiségi jellegét, és erős
kapcsolatai vannak Geretsrieddel, Macher János Úr révén.
Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy jó volna elmélyíteni
Pusztavámmal testvérfalui jelleggel kapcsolatainkat …”
Ezt a hagyományt vette át Lajoskomárom és Haag is. A
lajoskomáromi küldöttség rendszeres résztvevője a bajor
ünnepi vásároknak; a Marktfesteknek. Fontos szerepet játszik a bemutatkozásban a magyar-lajosi konyha, mellyel
rendszerint nagy sikert aratnak a lajosiak. Minden alkalommal sátrat állítanak fel, ahol tradicionális magyar ételeket, és
italokat kínálnak. V. Varga József a Fejér Megyei Hírlap 2007.
július 07-i számában így ír a jubileumi ünnepségekről: " A
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testvér-települési kapcsolatot a Marktfest alkalmából most
Bajorföldön is megerősítették. Az ünnepségen a polgármesterek díszoklevelet írtak alá. Lajoskomárom és a németországi
Haag tízéves testvér-települési kapcsolatát pünkösdkor a mezőföldi településen - a Mesterségek Fájának felállításával és
műsorral színesített ünnepségen - erősítették meg. Az együttműködési okmányt a községházán írta alá Macher Pál és Hermann Dumbs polgármester. A nyolcvanfős lajoskomáromi
küldöttség nemrégiben a hagyományos Markfesten viszonozta
bajor barátaik magyarországi vizitálását. Marhapörkölttel,
sajttal, szalámival, palacsintával és a német földön újdonságnak számító lángossal, valamint jó lajosi borral és pálinkával
vendégelték meg a standjukra látogatókat. Néptánccsoportjuk
utcai fellépésével nagy tömegeket vonzott a fesztiválon. Ünnepélyes keretek között, kulturális műsorral egybekötve - magyar részről a Cantate kamarakórus, valamint művészi tornász
- és tánccsoport fellépésével- újfent aláírták a baráti együttműködés oklevelét. A lajosiak ajándékba adták házigazdáiknak
Szemerei Gábor faszobrász sörös- és boroshordót szimbolizáló munkáját, valamint huszonnégy haagi polgárnak, illetve
egyesületnek elismerő oklevelet és mezőföldi specialitásként
Kató Balázs enyingi keramikus dísztárgyát. Amint Macher Pál
elmondta: a jó hangulatú hétvégéről a megerősödött barátság
tudatával érkeztek haza, júliusban és augusztusban húsz-húsz
gyermek csereüdültetését szervezik meg, folytatva a hosszú
távra szóló baráti együttműködést."
szerkesztőség
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Marktfest
2000 –ben kaptak először nagyobb csoportnak szóló haagi
meghívást a Lajosiak. Akkor jutott el a Bajor városba többek
közt az Általános Iskola néptánc-csoportja, és a Cantate kamarakórus is. Mindkét csoport fellépett több alkalommal is a
néhány nap alatt. A táncosok az első éttermi vacsorán, a
Májfa állításon és a díszünnepségen arattak sikert, a kórus
templomi koncerttel köszöntötte Hermann Dumbs-ot születésnapján, valamint ők is felléptek a díszünnepségen, mely
után a Bajor rádió készített felvételt a műsorukból. Mindkét

A néptáncosaink is köszöntötték Hermann Dumbs

csoport sikerét
bizonyította,
hogy még több
alkalommal is
kaptak meghívást. A néptáncosok több generációja táncolta azóta végig a
kinti fesztiválo- A sátorban finom magyar ételeket kóstolhattak
kat, minden alkalommal fergeteges sikert aratva. A későbbi
Marktfesteken a Lajosiak már pörkölttel,kolbásszal, lángossal,
palacsintával, kiváló lajosi borral,pálinkával és jó zenével várták a számukra felállított sátorban a vendégeket.
Az ott kínált finomságok minden alkalommal becsalogatták a
haagiakat. A magyar ízek nagy sikerét bizonyítja, hogy az ottaniak mindig nagyon várják és keresik is azokat.
A kiutazások és viszont -vendéglátás során szoros barátságok
is szövődtek. Vannak, akik mindig nagyon szívesen fogadnak
vendégeket, és szinte rokonként fogadják nagy szeretettel a
hozzájuk utazókat. Ők ennek a kapcsolatnak a pillérei, életben
tartói azok mellett, akik évek óta lelkesen szervezik a találkozókat.
Puskás Tiborné



Vártorony avatón Haagban
Bajor testvértelepülésünkről kaptunk meghívást 2015. július
közepére a felújított haagi vártorony átadási ünnepségére.
Lajoskomáromot polgármesterünk és a képviselő testület 3
tagja képviselte. A háromnapos rendezvényen számos színes
programot kínáltak. A várba belépőket az 1500-as évek ruháiba öltözött nemes emberek és a toronyőrök fogadták. Az
ünnepi beszédek után a színpadon egymást váltották a fellépők. Természetesen a néptáncos gyermekeink is ott voltak 16
fővel , és a 30 perces
táncukkal ismét nagy
sikert arattak, amit
hosszan tartó tapssal
és hangos ovációval
jutalmaztak a helyiek.
A nap fénypontja az
esti fényjáték volt,
amit a Müncheni
szimfonikus zenekar
koncertje kísért. A
várudvarban felállított sátrakban bajor
étel különlegességeket, süteményeket és
Fényes ünnepség sorozattal ünnepelték a az elmaradhatatlan
megújult vártornyot
söröket kínálták az
árusok. A hűvös időjárás ellenére mindenki jól érezte magát,
s meleg szívvel, gondol vissza a haagiak vendéglátására. szerk.
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Barátságos foci mérkőzés
2016. februárban Településünkön tartotta téli felkészülésének záró napjait a haagi csapat. A német testvértelepülésünkről 30 fő érkezett, akik az U-21 es valamint a felnőtt
csapatot képviselték. A haagiak a német labdarúgó bajnokságban a mi
csapatunk
csoportjának
megfelelő
csoportban
játszanak. A
kétnapi edzéseket a pénteken megtartott edzőmérkőzésekkel
zárták le a A zord idő ellenére az edzések sem maradhattak el
vendégek. A
15 órakor kezdődő U-21 -es mérkőzésen Czéhmeiszter Attila
és Német Ákos voltak eredményesek így a játékvezető 2: 1-es
eredményt írhatott be a jegyzőkönyvbe. Felnőtt csapatunk is
győzelemmel vonulhatott le a mérkőzés végén. A haagi kapuba Kövecses Imre(1),Boda Béla (1), Paluska Krisztián
(2),Cseke Péter (2), Reichardt Bálint (3) talált be,míg Szloboda János kapusunknak kétszer kellett maga mögé nyúlnia
s a hálóból kiszednie a labdát. Reményeink szerint labdarúgóink közreműködésével elmélyül, ugyanakkor megfiatalodik
kapcsolatunk Haag testvértelepülésünkkel.
szerkesztőség

Kutas Hírmondó- Jubileumi különszám
egy igen fontos, de mindeddig teljesületlen kitétel, miszerint:
„Kiemelten kell támogatni a fiatalok kölcsönös kapcsolatfelvéAligha gondolta Margo, a tűzrőlpattant lengyel leányzó,
telét családi körben.” Macher Pál lajoskomáromi polgármester
hogy egyszer belőle magyar asszony lesz, a néhány évvel kénagy örömére e hét szombatjától a lajoskomáromi Csida Kriszsőbb születő lányát meg német emberhez adja majd férjhez.
tina és a haagi Josef Daumoser frigyével ennek a vállalásnak a
Mindez úgy történt, ahogy a népmesékben
teljesülése is kimozdulni látszik a holtolvashatjuk.
pontról. És tekintettel arra, hogy JosefMargo azzal érkezett a hetvenes években
nek még három fiútestvére van, s LajosLengyelországból a Balatonhoz, hogy itt tölt
komáromban nagyon sok csinos lány
két szép hetet, jól lebarnul, aztán megy vissza
várja epekedve a fehér lovon vágtató
Lengyelországba. De úgy adódott, hogy egyik
burkus királyfit, a polgármester reméeste az orra előtt ment el az utolsó busz, aminyei szerint e vállalás a jövőben még túl
vel a szálláshelyére visszamehetett volna. Éleis teljesíthető.
tében még soha nem stoppolt, most mégis
Az történt ugyanis, hogy Krisztina, aki
arra kényszerült.
cserfes kamaszlányból időközben felnőtt
No, és vajon Csida József lajoskomáromi
hölgy és agrármérnök lett, a gyakorlatát
gazdálkodó gondolta-e a hetvenes években,
a bajorországi testvértelepülés sajtüzehogy az a lány lesz élete párja, aki kétségbemében töltötte. Itt egy tűzoltófesztiválon
esetten hadonászik előtte az út szélén a nagy
megismerkedett a Haag-Obersdorf-i Jomagyar éjszakában? De hát megtörtént, amisef Daumoserrel, aki hentesmester egy
nek meg kellett történnie. Csida József megottani bio-hentesüzletben. Tánc közben
állt autójával az út szélén integető, nagyon
olyan mélyen találtak egymás szemébe
szemrevaló lánynak, aki egy kukkot se értett A partnerkapcsolat megkoronázása 2005.
nézni, hogy azt a tekintetet egyikük sem
akkor még abból a fránya nehéz magyar
augusztusában, a fiatalok házassága
tudta elfelejteni. A találkozás levelezésnyelvből. Azért valahogy megértették egysel, majd újabb találkozásokkal folytatódott. A fiú számára
mást, és ennek köszönhetően Margo szerencsésen megérkeolyan fontos hely lett Magyarország, ezen belül is a Mezőföld
zett szálláshelyére. A történet azonban itt nem ért véget. Ta„legelső rendes faluja”, Lajoskomárom, hogy a balatoni kiruccalálkoztak, aztán leveleztek, aztán megint találkoztak, megint
nások ürügyén a német fiatalember mind gyakrabban tette
leveleztek. Abból az országúti stoppolásból kivirágzott az ortiszteletét Krisztináéknál.
szághatárokat átívelő nagy szerelem, ami idővel házassággá
Most szombaton vált egéérett. Margoból jó magyar asszony, Józsefből pedig boldog férj
szen hivatalossá ez a frigy.
vált. Margo tökéletesen megtanulta a magyar nyelvet, és talált
Macher Pál, Lajoskomárom
munkát is egy közeli településen, ahol a tojásüzemben lett
polgármestere
Herman
üzemvezető. Olyan tökéletesen beszéli a magyar nyelvet, hogy
Dumbs, Haag polgármesteregy alkalommal, amikor a sajtüzemben egy lengyel delegációének aktív közreműködésével
nak tolmácsolt, megkérdezték tőle, ugyan, árulja már el, matette hivatalossá a kapcsolagyar létére hol tanult meg ilyen gyönyörűen lengyel nyelven
tot. Az önkormányzat díszbeszélni? Hitték is, nem is a válaszát.
termében a szűk családi kör
Krisztina lányuk már az általános iskolában is jól beszélte a
jelenlétében köszöntötték az
magyar és a lengyel mellett a német nyelvet is, mert Lajoskoifjú párt, azután aláírták a két
máromban háromnyelvű közegben nőtt fel. Beszélte édesanyja
fiatal frigyét tanúsító német
lengyel anyanyelvét, édesapja magyar apanyelvét, és mivel
és magyar nyelvű okiratot.
köztudott, hogy Lajoskomáromot kétszáz évvel ezelőtt német
Ezt követően Pék Lőrinc katelepesekkel népesítették be, Krisztina szülőfaluja anyanyelvét
tolikus plébános összeeskette
is megtanulta.
az ifjú párt a lajoskomáromi katolikus templomban.
A rendszerváltás után egyre szorosabb kapcsolatot építettek
Csida József, az örömapa, a nagy eseményt azzal tett emlékeki a lajoskomáromiak a németországi rokonokkal, mígnem Lazetessé, hogy saját termésű 2004-es évjáratú olaszrizling borájoskomárom és a felső-bajorországi Haag település között hiból egy jelentős mennyiséget lepalackozott. Az üvegre az ifjú
vatalos kapcsolatok is létrejöttek.
pár fényképével ellátott címke került. Ezt kapta emlékbe min1997-ben írta alá a két település a partnerkapcsolatról szóló
den vendég, no, és persze került belőle bőven az ünnepi asztalmegállapodást. Macher Pál polgármester azt mondta, hogy e
ra is. Az esküvő után héthatárra szóló lagzit csaptak, és mulatlépéssel Lajoskomárom 1997-től az Európai Unió tagja lett,
tak, míg a kakasok hármat nem kukorintottak.
megelőzve ezzel a legtöbb magyar települést.
Hargitai Lajos (2005):Uniós esküvő Lajoskomáromban
Az együttműködésről kötött megállapodásnak sok pontját
In Bogárd és Vidéke 2005. augusztus 18.- XVI.évf. 33.szám
sikerült már teljesíteni. A megállapodásban szerepel azonban

Uniós esküvő Lajoskomáromban
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Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának lapja IV. évfolyam, 8. szám 2017.
pata (Bayer München) a Bundesligát nyerte meg. Ezért a rengeteg ünneplő ember mellett, számtalan rendőr lepte el az utTestvértelepülésünk Markt Haag in OB tűzoltói megalakulácát. Elsőként egy magyarországi pénztárcákhoz viszonyított
suk 150. évfordulóját ünnepelték nagyszabású ünnepséggel és
borsos árakkal működő helyi termelői piacon ámultak a tűzolérdekes programokkal május harmadik hetében, melynek
tók. Ellátogattak a Királyi Palotába (Münchner Residenz), egy
utolsó napjaira a lajoskomáromi tűzoltóink is meghívást kapMünchen belvárosában található épületbe, mely a bajor hercetak. Az elmúlt 20 évben számos területen alakult ki együttműgek, választófejedelmek és királyok lakhelyéül szolgált. A világ
ködés, így például a tűzoltóságok
leghíresebb kocsmájába, a Hofbräuközött is. A kapcsolatok egymás
hausban pihent meg a csapat, majd egy
munkájának megismerésében, jó
rövid belvárosi séta után haza indultak.
gyakorlatok átvételében, szakmai
A vacsorát a már jól ismert fesztivál sáegyeztetésekben és adományoktorban költötték el. Vasárnap az ünnepban is megnyilvánultak, de legaség legszebb része következett. A
lább ilyen fontosak voltak a kialalajoskomáromi és ausztriai tűzoltóság
kult emberi kapcsolatok, barátsámellett a település 20 km-es körzetében
gok, a közösen eltöltött, tartalműködő összes tűzoltó csapat hivatalos
mas napok, hol Lajoskomáromvolt erre az alkalomra. A közel 1000 tűzban, hol Haagban. A partnerkapoltó parádés, zenés felvonulással érkecsolat létrejöttének szinte első
zett a város főterére, ahol ökumenikus
percétől van kapcsolat a két váistentisztelet keretében megáldották a
ros tűzoltósága között, s ez a
csapatzászlókat, majd ünnepi beszészakmai találkozások és barát- A jeles évfordulóra készült zászlószalag örök emlékként szolgál dek zárták a hivatalos részt. A nagyságok mellett adományokban
sátorban, fúvós zene mellett elköltött ebéd után ajándékozás
is megmutatkozott. A Németországból kapott kismotorfecskövetkezett. A lajoskomáromi küldöttség egy gyönyörűen kikendőt és bakancsokat több évig használtuk és nagyon ködolgozott zászlószalagot adományozott testvértelepülésünk
szönjük a német kollégák segítségét.
tűzoltóinak. Ezután elbúcsúztak vendéglátóiktól, az augusztuA küldöttség péntek délután érkezett, a szállás elfoglalása és a
si viszontlátás reményében és hazautaztak. Az elmúlt három
közös vacsora után, a város szélén felállított rendezvénysátornap eseményei örök élményt jelentettek a csapat tagjainak.
hoz sétáltak el. A nem túl rövidre sikerült séta közben megisMindkét csapat tagjainak kívánjuk, hogy hivatásukat biztonmerték a várost, és az út porát finom bajor sörrel öblítették le.
ságban, jólétben és egészségben még legalább ennyi ideig véSzombaton a csapat Münchenbe kirándult. A külvárosból tögezhessék!
Lajoskomárom ÖTE
megközlekedéssel jutottak a belvárosba, ahol a város focicsa-

150 éves a haag-i tűzoltóság



Epilógus
Akik a 20 év alatt valamilyen formában részesei voltak a közös rendezvényeknek, utazásoknak, esetleg vendégül látta német
barátainkat, kivétel nélkül felismerték, mennyire hasznos településünk számára a jól működő partnerség minden szempontból.
Számos mély és életre szóló barátság alakult ki a családok, az emberek között. Kulturális, gazdasági és társadalmi életünk gazdagabbá, színesebbé vált. Tágult a látókörünk, bővültek az ismereteink, mindig tanultunk valami újat; tapasztaltabbak lettünk.
Sokkal inkább vonatkozik ez azokra a kapcsolatokra, amikor kultúrákról, szokásokról, életmódról van szó.
Az önkormányzatoknak tehát törekedniük kell arra, hogy az új Európában fejlesszék nemzetközi kapcsolataikat, újabb és újabb
testvér települési együttműködések alakuljanak ki. Az így létrejövő közös programok gazdagítják, és közelebb hozzák egymáshoz a település lakóit, lehetővé teszik, hogy fiataljaink a miénktől eltérő történelmű, kultúrájú és életmódú népekkel ismerkedhessenek meg, és saját élmények alapján ismerjék meg Európát, melynek állampolgárai lettek. Reméljük, ezzel a kiadvánnyal
sikerült ízelítőt adni a két település szerteágazó kapcsolatrendszeréről, kötődési pontjairól.
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Kutas Hírmondó - Jubileumi különszám
Enyingi Járási Hivatal Kormányablak Osztály ügyfélfogadása:
8130 Enying Szabadság tér 16/A
Hétfő: 7:00 - 17:00;
Kedd:
8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 16:00;
Csütörtök:
8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Telefonos elérhetőségei:
- Egyéni vállalkozói igazolvány -, járműigazgatási ügyek, moz
gáskorlátozottak parkolási igazolványa: 06 (22) 795 - 349
- Lakcímigazolvány -, lakcímváltozási -, személyi igazolvány
ügyek, NEK adatlap felvételezése:
06 (22) 795-346
- Útlevél ügyek, ügyfélkapu regisztráció, vezetői engedély
ügyek:
06 (22) 795-346
- Egyéb ügyek:
06 (22) 795-347

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:

(25) 240-377

Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely
Hétfő: 8-12, kedd, szerda, csütörtök, péntek 8-12, és 13-17
Telefon/fax: 06 (25) 240-719 E-mail: telehazlk@lkomnet.hu

Lepje meg szeretteit egy csokor friss virággal!
Amit kínálunk:
Alkalmi csokrok, esküvői csokrok, cserepes virág, vágott virág, különleges cserepes virágok, Kegyeleti koszorúk, és sírcsokrok készítése és kiszállítása

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:

Új szolgáltatásunk a VIRÁGFUTÁR
Rendeljen tőlünk virágcsokrot és virágküldő szolgálatunk
30 km-es körzetben elviszi szeretete jelképét családtagja,
ismerőse otthonába, munkahelyére
vagy bármely más címre.
Szeretettel várunk! 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

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

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: Hétfő - csütörtök: 12.30 - 18.30
Kedd - szerda - péntek: 07.00 - 13.00
Magánrendelés: szerda: 17.00 - 19.00

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:

(30)943-3622

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:

06(25)241-804
Péntek: 8 - 14,

Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16, Szerda: 8-18,

AGAPE Evangélikus Szeretetotthon Iroda :

(25) 240-304
Cím: Lajoskomárom, Jókai M. u. 8, Nővérszoba: (25) 516-700
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
(20) 775 35 93

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

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2017/18-as tanévre
vonatkozó tankönyvosztás és az első tanítási
nap időpontjai a következők:
Tankönyvosztás:
2017. augusztus 21. 8-14 óráig helye: 2. sz. tanterem
2017. augusztus 22. 13-17 óráig helye: 2. sz. tanterem
Első tanítási nap, tanévnyitó ünnepély:
2017. szeptember 1. (péntek)
Az első nap programja: tanévnyitó ünnepély, osztályfőnöki órák,
„Iskolanyitogató” (játékos programok - sportruházat szükséges)

Iskolavezetés

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

