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gazdaházban növekedett fel, amelyből később, a szocializmus 

alatt diákotthont alakítottak ki, s amely teljes átépítés után és 

új épületrésszel bővülve 1992 végére Agape Szeretetotthonná 

lett.  

- Mik voltak az első buktatók, s mik adtak további lendületet a 
fejlődéshez? 
Ami a nehézségeken segített túljutni, az a felénk irányuló, a 

szolgálatunk felé megnyilvánuló emberi bizalom. Még inkább 

az a hálatelt bizalom, melyet szívünkben éreztünk, érzünk 

szolgálatunk Ura felé, aki áldásaival a komoly nehézségekből is 

sértetlenül kiemelt bennünket. Így nem buktatókként éltük 

meg a nehézségeket, hanem kihívásokként, hogy éberségünk 

ne lankadjon, hogy bizalmunk soha ne forduljon el életünk és 

szolgálatunk Urától. Ilyen kihívás volt kezdettől a törvényi 

környezet olykor drasztikus változása. Ennek is köszönhetően 

a szigorodó szakképesítési előírások betartása, amely dolgozó-

ink körében folyamatos képzésekre indítást jelentett, és jelent 

ma is. 

- Hányan dolgoznak most az intézményben, s vannak speciális 
gondozási igényű bentlalkók is? 
A dolgozói létszám harminc környékén mozog, függően attól, 

mennyi közhasznú munkatársat tudunk alkalmazni. Ezzel a 

létszámmal községünk második-harmadik legnagyobb munka-

adója vagyunk. A közelmúltban bizonyos ápolási feladatokra is 

jogosultságot szerzett otthonunk annak érdekében, hogy gon-

dozottjaink ellátása minél szélesebb körben mehessen végbe. 

Az elmúlt hetekben vette le az Úristen egy évtizedek óta sú-
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Agapé Szeretetotthon!Agapé Szeretetotthon!  
A tavalyi év nemcsak országosan, de 

lokálisan is jubileumi volt sok helyütt, 

így Lajoskomáromban is: a Fejér –

Komáromi Egyházmegyénk egyetlen 

diakóniai intézménye fennállásának 25. 

évfordulóját ünnepelte. A negyedszáza-

dos múltról Decmann Tibor evangélikus 

lelkészt, az Agape Szeretetszolgálat ve-

zetőjét kérdeztem. 

- Mi indított el a diakónia irányába, s 
honnan volt bátorság bennetek belevág-
ni egy ekkora projektbe? 
Rám nagy hatással voltak azok a diakó-

niai gyakorlatok, melyeket a Teológia 

szervezett számunkra. Kötelező volt 

gyakorlatokat végezni, de magunk vá-

laszthattuk meg a helyszíneket. Így ismerhettem meg egyhá-

zunk több szeretetintézményét, köztük az egykori Üllői úti 

otthont, de sok élményt hoztam magammal haza Frankfurt 

an der Oder-ből is. Nem saját bátorság indította el a 

lajoskomáromi szeretetotthon tervezgetését. Hiszem, Urunk 

olyan gyülekezeti vezetőket küldött segítségül, akik nem ijed-

tek meg a kínálkozó feladatoktól, vagyis szolgálatkészek vol-

tak. Egy ünnepi alkalmunkon a község vezetői az egyházi 

kárpótlás keretén belül felajánlottak a korábban kisajátított 

gyülekezeti épületek helyett egy funkcióját vesztett diákott-

hont és érdeklődtek, mire tudná azt az egyház használni. 

Nem váratott magára sokáig a gondolat: az egyházmegyében 

nincs idősek otthona, nézzünk utána a megvalósítás lehető-

ségének. Egyházi vezetőink is felkarolták a megszülető terve-

ket, kiváltképpen is az idén már 16 éve közülünk elszólítta-

tott Labossa Lajos esperes úr, aki ténylegesen is részt vett az 

intézmény létrehozásában, s később, míg csak tehette, az 

irányításában is. 1990-ben már nagy lelkesedéssel elindítot-

tuk az új parókia építését. Mielőtt azonban az újabb lehető-

ség felismeréséből és a tervek megszületésének fázisából 

tovább léptünk volna a diakóniai intézmény konkrét megva-

lósítása felé, felfüggesztettük a parókia építését és minden 

erőnkkel az idősek otthona építésére koncentráltunk. Még a 

leendő szolgálattal ismerkedve, néhai Tekus Ottót, a Győri 

Szeretetotthon akkori vezetőjét meghívtuk presbiteri ülésre 

tájékoztatás és közös gondolkodás céljából. Sógora, a háború 

utáni időszak helybeli lelkésze, Hódi Pál volt, aki abban a 

Uram, te szerzel nekünk 
békességet, hiszen mindent  
te tettél,ami velünk történt.   

 Ézs 26,12 

Decmann Tibor szerteágazó feladatai megoldásában 
családjától is - Decmann Erzsébettől és négy gyermekük-
től - óriási támogatást kap.  
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Tisztelt Lakosság! 
        A Lajoskomáromért Közalapítvány  

tudatja, hogy a magánszemélyek által 

felajánlott adóalap 1 %-a  

2016 évben 161 132 - Ft volt,  

melyet kulturális, sport és civil  

szervezetek támogatására használt  

fel a Közalapítvány Kuratóriuma. 

Ez úton mondunk köszönetet a  

felajánlóknak és továbbra is  

számítunk támogatásukra. 

Kérjük, hogy adóalapjának 1 %-át a 

„Lajoskomáromért”  

Közalapítvány javára 

(adószám: 18480414-1-07) 

szíveskedjen felajánlani. 
Köszönettel: Pirtyák Zsolt - polgármester 

AADÓDÓ  1 %1 %  
Adományozni öröm,  

adni egyszerű.  

Ön próbálta már? 

A Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület 

kéri Önt, amennyiben lehetőségei en-

gedik, adó 1%-ának felajánlásával illetve 

adományaival támogassa egyesületün-

ket és ezzel Ön is hozzájárul Lajosko-

márom közbiztonságának javításához. 

Hogy jó helyre menjen az adónk 1%-a!! 

Lajoskomáromi Polgárőr Egyesület 

Székhely: Lajoskomárom  

Komáromi utca 4. 

Adószám: 18498222-1–07  

Tisztelt Lakosság! 
Az adó 1%-ról idén is nyilatkozni kell.  

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület köszöni az elmúlt évek felaján-

lásait, és reméljük megint megtisztelnek bizalmukkal.  

A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület  

2016 évi adó 1%-a, 50 000Ft volt, melyet technikai felszerelések  

beszerzésére fordítottunk. Felajánlását a következő  

adószámon teheti meg: 18488663-1-07 

Sok-sok akcióval és a megszokott termékekkel várjuk kedves 

vásárlóinkat! Lajoskomárom Enyingi u. 6.  
Nyitva tartás: 

Hétfő-péntek: 8:00 – 16:30, Szombat: 8:00 – 11:00, Ebédidő: 11:00 - 13:00 

Várjuk régi és új vásárlóinkat!Várjuk régi és új vásárlóinkat!    

lyos szklerózis multiplex betegségben szenvedő testvérünkről az élet terhét. Az ő 

gondozása teljes körű volt. Hasonló feladatokat jelentett egy másik, súlyos izomsor-

vadásban szenvedő testvérünk gondozása is. Az állapotukkal való emberi szembesü-

lés csak fokozta a gondozás 

terheit, lévén mindketten 60 év 

alattiak voltak.  

- Ebben a mostani nehezen 
kiszámítható világban bizony-
nyal nem könnyű menedzsel-
ned egy ekkora intézményt. Kik 
tudnak segíteni Neked ebben? 
Elhivatott és szolgálatban meg-

edzett kollégáim mellett az 

intézmény működését országos 

szintről is kitűnő szakmai gárda 

támogatja. Túl a fenntartói fela-

datok ellátásán, módszertani 

segítséget is kapunk Budapest-

ről. Ezeken túlmenően konferenciák, tematikus programok segítenek megerősödni 

az egyéni szolgálatban és a diakónia közösségében. A gyülekezet támogató háttere is 

rendkívül fontos, amely nemcsak irányító testületben (Igazgató tanácsban) való rész-

vételt, de megszólítható önkénteseket is jelent. Nem utolsó sorban családom, s fő-

ként kántorként szolgatárs feleségem segít hivatásomban és emberként is helytállni. 

- Mik a tervek a közeli jövőben és távolabbiban? 
Szolgálatunk végzésének biztonsága, folyamatossága az elsődleges feladataink közé 

tartozik. Ennek műszaki kihívásai folyamatosan jelen vannak, ami karbantartások 

mellett fejlesztéseket is jelent. Nagy célunk teljesült az elmúlt években végbement 

energetikai pályázatunkkal. Közeli terveink közé tartozik a belső folyosó rámpájának 

kényelmesebbé tétele, a távolabbiak közé az egészségügyi végzettségűek arányának 

növelése a 12 gondozó között, és még sokáig tudnám sorolni ilyen-olyan terveinket. 

De azt is tudom, hogy nem a mi időrendünk határozza meg a jövő történéseit. Szük-

ségesek a tervek, de leginkább az szükséges, hogy Isten azon terveit végezhessük el, 

amelyekkel megbízott. Reménységünk, és egyben szívünk békességének alapja, hogy 

az elmúlt 25 évben Istenünk programja mehetett végbe közöttünk és általunk is, 

mert hittel valljuk mi is: URam, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te 

tettél, ami velünk történt. (Ézs 26,12) 

Erre az elmúlt negyedszázadra emlékeztünk és adtunk érte hálát tavaly október 8-án 

egy ünnepi istentiszteleten, melyen egyúttal Szemerei János püspök úrral és Szarka 

István esperes úrral felszenteltük templomunkban a reformáció 500 éves jubileumá-

ra újjáépített oltárterét.  

Örülünk, hogy gyülekezetetek gyarapodásának örömében az elmúlt 25 évben mi is 

osztozhattunk. A JóIsten áldása kísérje továbbra is szolgálatotokat és segítse gondo-

zottaitokat! Köszönöm a beszélgetést. 

Franko Mátyás: 25 éves a Lajoskomáromi Agapé Szeretetotthon 
Lutherrózsa 2018. március 6-7.p. 

Decmann Tibor lelkész, Szemerei János püspök és Szarka 
István esperes 2017. október 8-án felszentelték a új oltárke-
rítést és az ünnepi istentisztelet keretében hálát adtak az 
Agapé Szeretetszolgálat 25 éves fennállásáért. 



A harangöntés mestersé-
gének bölcsője Krt. előtti 
első évezredben Kínában 

volt. Európában az etruszkok, görögök és rómaiak is készí-
tettek harangokat, maga a harang ősidők óta jelzőeszköz. A 
magyarok honfoglalásakor a keresztény Nyugat-Európában 
már régóta az egyház felszerelési 
tárgyai voltak. A harangöntés min-
denkor titokzatos mesterségnek 
számított, a harang születésének hat 
hónapjából öt perc az öntés, szent 
időszak, közben mindent előkészíte-
nek a siker reményében. A felolvasz-
tott fémet a lehető legprecízebben 
kell eljutatni az öntőformába, azu-
tán a harang három napig hűl a 
gödörben. Kiássák, lebontják a külső 
öntőformát, kitisztítják a belsejét és 
végül megszólaltatják, ekkor kel 
életre a harang. A harang hangja 
már az öntés pillanatában eldől, 
mérete határozza meg a hangma-
gasságát.  
Életem legszebb lapjainak egyikén 
ott van az a pillanat is, amikor Őrbottyánban a hazaszállítás-
ra váró harangunkat megkongatta a Mester. 2017-ben az 
önkormányzat képviselő-testülete megszavazta a ravatalozó 
felújítását, mely rendkívül rossz állapotban volt. Polgármes-
terünk Pirtyák Zsolt javaslatára egy lélekharang felállítása is 
szóba került. 
Csernyus Lőrinc a falu főépítésze személyes ismerősét Gom-
bos Miklós harangöntő mestert ajánlotta a harang elkészíté-
sére. Az őrbottyáni mester nagyon sok harangot öntött az 
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Harang született!Harang született! 
országnak, de a Gombos nevet szerte Európában ismerik. Se-
villai világkiállításra készített 14 db. harangja a magyar pavilon 
ékessége volt. 2000-ben a Magyar kormány harangot ajándé-
kozott a Vatikánnak, ezt a harangot is Gombos Miklós öntöt-
te, amit személyesen vitt el és állított fel a Vatikánban   II. 
János Pál pápa áldásával. A harangöntő mester kiválasztása 
után polgármesterünk megkért a haranggal kapcsolatos ügyek 

intézésére, melyet 2017 novemberében 
megrendeltük.  
A ravatalozó lélekharangja réz és ón öt-
vözet, 56 kg súlyú, 46 cm magas és 46 
cm átmérőjű, az egyik oldalán Lajosko-
márom címere látható a másik oldalán  

„ŐSEINK EMLÉKÉRE ÖNTETTE  
LAJOSKOMÁROM NÉPE 2018-BAN”  

felirat olvasható. 
Március hónap közepén Gombos úr je-
lezte, hogy elkészült a harang, március 
28-án Béczi Jánossal hazahoztuk a falu új 
harangját. Három egymást követő hétvé-
gén mindhárom felekezetünk templomá-
ban kiállításra kerül, hogy a toronyba 
állítás előtt mindenki megnézhesse. /A 

katolikus templomban a gyülekezet ápri-
lis 15-én megtekintette./ 
Végül köszönetet szeretnék mondani minden adakozónak, aki 
hozzájárult a harang állítás költségéhez. KÖSZÖNJÜK !!!  
A ravatalozó hivatalos átadása, a harang szentelése, toronyba 
emelése, ökomenikus Istentisztelet keretében 2018 május 18-
án 16 órakor lesz. A harang szentelésére Lajoskomárom szü-
löttét Szemerei János evangélikus főtisztelendő püspök urat 
kértük fel.  Az ünnepélyes eseményre szeretettel meghívja és 
elvárja a falu minden lakóját Lajoskomárom polgármestere és 
képviselő-testülete.   Glück Istvánné - képviselő 

A falu lakossága, a három templomban csodálhatja meg 
az új harangot, mielőtt a végleges helyére kerül 

Húsvéti tréfás örömíjász verseny!Húsvéti tréfás örömíjász verseny! 
A Lajoskomáromi Íjász Sportegyesület, 2018. március 31-én 
ismét megrendezte tréfás örömíjász versenyét, amit Húsvét 
szellemében bonyolított le a Béka-tó környékén.  
A résztvevők az ország különböző részéről érkeztek: Hódme-
zővásárhelyről, Devecserből, Solt, Tamási, Tab, Érd, Alsóőrs, 
Bölcske stb. Az időjárás nem kedvezett a szervezőknek és a 
résztvevőknek. Reggeli borongós, cseperkélő eső ellenére 
sorban érkeztek a versenyzők, de volt, aki érdeklődött meg-
lesz e tartva a verseny és volt, aki lemondta. A megnyitóra 
már a nap is kisütött, és lehetett bizakodni a folytatásba, ám 
a verseny felén jött egy szélroham, elkezdett esni, majd sza-
kadni az eső. Néhányan feladták az elemek ellni küzdelmet, 
de a versenyzők zöme végig lőtte a versenyt. A szervezők 
most is furfangos célokat találtak ki. A versenyzőknek külön-
böző ügyességi, mókás, és meghökkentő célokat kellett le-
küzdeniük. Volt főtt tojás lövés, 80-, 70 méterre kirakott 
tojásfigura, vérnyúl lövés, medve a tóba, sólyom fáról lelógat-
va, ülve lövés, lengő kocka még sok érdekes feladat. A ver-
senyről elmondható, hogy változatos volt, akár csak az időjá-
rás tekintetébe. Az elázott, átfázott résztvevőket várta a fi-
nom vaddisznó pörkölt tarhonyával, savanyúsággal, és aki 
nem vezetett, az megkóstolhatta a Fülöp-hegyi borokat, pá-
linkákat. Az eredményhirdetés után megköszönték a résztve-

vők kitartását, a rossz idő ellenére, és remélték jó emlékekkel 
térnek haza a versenyzők. A visszajelzésekből kiderült nagyon 
jól érezték magukat az íjászok, köszönik a jó versenyt és a 
szervezést. Reméljük elviszik magukkal az egyesület és falunk 
jó hírét. Voltunk már eddig is több mások által rendezett ver-
senyen, de amikor kiderült, hogy mi Lajoskomáromból jöt-
tünk, felkiáltanak „Ti vagytok, akik azt az eszement versenyt 
rendezik, hát az marhajó volt”.      Csiszi István - LISE elnök 

 

A „csúnya” időjárással dacoló, mindenre elszánt versenyzők nagyon 
jól érezték magukat Lajoskomáromban.  
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FELHÍVÁS! 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága köszönetét fejezi ki  

mindazoknak, akik személyi jövedelem adójuk 1 %-át a  

Lajoskomáromi tűzoltók javára ajánlották fel. A 2016 rendel-

kező évben felajánlott szja 1%-os összege 450 000 Ft volt, 

melyet a gépjárművek fenntartására fordítottunk. 

Kérjük 2018-ban is gondoljon ránk! 2017 évi adóbevallása  

elkészítése során is támogassa civil szervezetünket! 

Lajoskomárom Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A D Ó S Z Á MA D Ó S Z Á M :  1 9 0 9 3 4 1 1:  1 9 0 9 3 4 1 1 -- 11 -- 0 70 7   

S Z Á M L A S Z Á MS Z Á M L A S Z Á M   :  5 8 10 0 08 2:  5 8 10 0 08 2 -- 1 0 0 0 8 5 7 31 0 0 0 8 5 7 3 . 

Sirokai Ferenc: TikóttásSirokai Ferenc: Tikóttás  
...a novella folytatása...a novella folytatása  

Jól haladtunk, a harmadik háznál már szerepet cse-
réltünk, s röhigcsélve állapítottuk meg, hogy sokkal 
könnyebb oltani, mint fogni.  
János bácsi portája előtt várt bennünket, parolára 
nyújtott kézzel: 
 - János nap van ám! Erre inni köll! 
- Jó, majd iszunk, de előbb óttunk! – marconáskodott Gyuri, 
majd felordított: - Hát ezek?! 
János bácsi is ijedten kapta fejét az udvara felé, mereven, für-
készve bámult pár pillanatig, aztán súgva kérdezte: - Mik, fia-
im? 
- Miért vannak az udvaron a tikok, nem megmondtuk az este, 
hogy ne engedjék ki?! – dühödtem meg én is. 
- Hú, olyan későn jött meg az asszony valamelyik lányunktól, 
hogy elfelejtettem megmondani neki az üzenetet! De nem baj, 
mindjárt betereljük őket. Ha segítetek, előbb végzünk – nézett 
ránk sandán.  
A fecskendőt, vakcinát egy téglarakásra tettük, aztán nekiáll-
tunk megvalósítani a lehetetlent: nappal az ólba terelni a tyúko-
kat, amik alkonyatkor is tikeszűek, hát még napsütésnél! Negye-
dóra is eltelt, mire a háziasszony söprűjének hathatós segédle-
tével, és „Óba be, óba be!”  kurjantásokkal sikerült az utolsót is 
visszakényszeríteni az ólba. A téglarakásnál döbbenten észlel-
tük, hogy eltűnt a vakcina! A fecskendő abban a helyzetben 
pózolt, ahogy letettük, de az üveg meglépett! 
- János nap van ám, már mondtam! –vigyorgott ránk a gazda. – 
Addig itt nem óttotok, amíg ezt föl nem fogjátok! – nyújtotta 
felém a mustáros poharat. Az esti meleg bor emléke villant be-
lém, de önfeláldozóan leküzdöttem a kihívást, mint ahogy Gyuri 
is. Előkerült az eldugott vakcina, gyorsan végeztünk, bár már 
így is késtünk az előre eltervezetthez képest. Sietve, néha kap-
kodva oltottunk, de tartani akartuk a doktori ukázt: „Délelőtt 
végezni kell a kiértesített utcarésszel” Elkerültük Stiglicék há-
zát, a szomszédság már az ajtóban várt ránk, kötényzsebben 
gyűrögetett forintokkal, csak hogy „Ne óccsanak!” Megértően 
bólogattunk, aláírattuk, hogy leoltottunk, rákérdeztünk, hány 
tyúk van, aztán beírtunk hússzal többet. Mentségünkre legyen 
mondva, bizonygattuk, hogy ingyenes, szükséges! A fejkendős 
fejek biccentettek, aztán becsukták a kisajtót.  
Átértünk a völgyön, már alig volt hátra pár ház, amikor furcsa 
tyúkokkal találkoztunk az egyik portán (A gazda lánya, Erika 
ígéretes egyéniség volt, de hadd nőjön még!). „Nagy fehér 
broyler”, büszkélkedett a gazdasszony, távoli rokonom. Az addi-
gi áldozatokhoz képest griffmadárnak tűntek ezek az ismeretlen 
húshibridek. Úgy húsznál járhattunk, amikor túl mélyre mehe-
tett a szúrás, mert a sivítva felkárogó baromfi kitépte magát a 
kezemből, s elrohant az udvaron. Erősebben kellett volna fog-
nom, vagy a fagytól gémberedett kezemet megmelegíteni vala-
hol, esetleg pálinkát innunk, amit nem kínáltak, de már késő 
volt. 
- Te, ez elvitte a tűt, kapjuk el! – hördült fel Taszi. 
Ádáz üldözés vette kezdetét, segített az összes lakó, apraja, 
nagyja, emséje, kanja, de a tű nem lett meg! A kínos helyzetet 
Gyuri oldotta meg: 
- Mindjárt jövök, van otthon tartalék tű! – indult ki tőle szokat-
lan sietséggel. 
Elgondolkozva néztem utána. A doki lelkünkre kötötte, hogy 
nincs több tű! Hogy lehet akkor neki tartalékja? Alig ittam meg 
a második pohár bort a meleg konyhában (Bár adták volna 

előbb, akkor talán nem a kokas győz! Igen 
jólesett, hisz egész nap bőven fagypont alatt 
maradt a hőmérséklet!), már vissza is ért 
barátom. 
- Na, folytassuk! – tűzte fel a „tartalék” tűt a 
fecskendőre. 
- Te, ez… - szóltam álmélkodva, az egyenes, 

vastag tű láttán. 
- Csönd, te csak fogd keményen a tikokat! 
Megértettem, hogy mentjük, ami menthető. Szegény jószágokat 
satuként szorítottam. Így nem tűnt fel a házigazdáknak, hogy 
jobban kárálnak, mint az eddigi társaik. 
- Tudod, hogy apám az állattenyésztésben dolgozott, mielőtt 
tanácselnök lett. Onnan maradt meg ez borjúoltó tű, óvatosan 
bánjunk majd vele! – heherészett Taszi a következő házig veze-
tő rövid úton. 
Igen alacsony, szinte csak négykézláb bejárható ól fogadott ben-
nünket. Az idős nénike térdelve adogatta ki az apró tyúkokat, 
amikbe szorgalmasan nyomtam az előírt penzumot. Taszi is 
jobban koncentrált a fogásnál, mint én az előző háznál, de egy-
szer csak felordított: 
- Te, ezek tetvek! – mutatott szemével a karján mászkáló élős-
ködőkre. Hősiesen tartotta a tyúkot, én röhögéstől remegő kéz-
zel szúrtam, sikeresen átbökve a hónalj mindkét bőrét, így a 
vakcina Gyuri tenyerébe folyt. Szerencsére nem sérült meg, de 
undorodva törülgette mancsát a nadrágjába. 
- Megpróbálok fatertól normális tűt szerezni holnapra – kö-
szönt el az utca végén, nem túl nagy meggyőződéssel.  
Este, miután kiértesítettük a Széchenyi és Mikszáth utcát, a 
Rózsafa presszóban volt mit mesélnünk a haveroknak, pedig 
még csak az első napon voltunk túl! 
- Majd meglátod holnap, milyen a hazai pálya, vigyázzunk, hogy 
be ne rúgjunk! – bölcselkedtem, mivel az én utcám következett, 
visszafelé.  
Hát, megláttuk. Úgy indult a nap, hogy társam közölte, apjától 
csak fejmosást kapott, tűt nem. Persze, ha lett volna neki, adott 
volna, de a tehenészetnél ilyent nem használtak, a tanácsnál 
meg pláne nem! Aztán hétórakor az első (Azaz az utca utolsó) 
háznál Annus néni nagyobb kotkodácsolást rendezett, mint az 
összes tyúkja együttvéve. 
- Mit képzelsz Gyuri, gyerekek ezek még, vidd be innen azt a 
pálinkát, bort, mert Húsvétig te sem kapsz belőle! – visított 
jámbor férjére, akit „Annus bácsinak” hívtunk nyelves felesége 
okán. 
A szembeni szomszédnál kedvesen fogadtak bennünket: 
- Ferike, Gyurika, igyatok egy kis friss kecsketejet! 
Szülőházamnál egy kicsit többet elidőztünk, Mama nem enge-
dett addig tovább bennünket, amíg meg nem reggeliztünk  
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legendás rántottájából. Igaz, ő csak sülttojásnak hívta, zsíron, tojáson kívül semmi sem került a 
vas palacsintasütőbe, de amíg élek, érezni fogom az ízét, ha leutánozni nem is tudom! Az otthon 
gyúrt, de már péknél sütött kenyér, ami még egy hét múlva sem morzsálódott, amiből egy szele-
tet két kézzel kellett tartani, azt jelenti ma is számomra: Szegény, de gyönyörű gyerekkor! 
Klári, a sudár, fiatal menyecske fogadott bennünket a szemközti házban. Várt már ránk, ki-
kilesve a tízfokos hidegben dermedő udvarra. 
- Na, már azt hittem, befeküdtetek öreganyád dunyhája alá – mosolygott. 
Kiadta az első tyúkot, én megfogtam, Taszi pedig döbbenten nyugtázta, hogy a fecskendőbe 
belefagyott a vakcina! Kint hagytuk nálunk a gádoron, amíg reggeliztünk! 
- Klári, baj van. Tedd vissza ezt a tyúkot! – mondtam zavartan. – Fel kell olvasztani a fecsken-
dőt! 
- Elég lesz egy kis forró víz, bár tegnap, a Rákócziban ilyen csúfság nem esett meg velünk, mert 
ott mindenki megkínált bennünket valami lélekmelegítővel, itt meg kecsketejet ihattunk csak 
eddig! Nem csoda, hogy a tű is befagyott – mondta komolyra erőltetett pofával társam, de én 
már röhögtem. 
- Gyertek be, tökéletlenek, de el ne mondjátok otthon, hogy megitattalak benneteket – nevetett 
őszintén, tiszta szívből a menyecske. Nem kellett elmagyaráznunk, miért írunk hússzal többet: 
„Azokat már levágtuk, mondom majd, ha ellenőrizni jönnének.” 
A Mikszáth utcában hasonlóan kedvesen fogadtak bennünket, naná, hiszen a hunyarosi banda 
fele ott lakott. Félő volt, hogy újra befagy a tű, ezért Kizlinger Karcsiéknál, aki általános iskolás 
osztálytársunk volt, nekem ráadásul igaz barátom is, némi innivalóért sutyorogtunk – sikerrel. 
Harmadnapra kevés oltani való maradt. A Komáromi utca rövid szakasza, ahol kitaláltam az 
„állatorvos-menést”: Árpi bácsit utánozva előredöntött felsőtesttel (Mint Magilla gorilla), kezem-
ben az előrenyújtott fecskendővel mentem házról házra. Az ijesztő póz minden tulajdonost le-
vett a lábáról, karácsonyi maradékitalokkal kínáltak bennünket, sőt, néha megkaptuk a 
„megérdemelt” Doktor Úr titulust is. Tizenegy felé értünk utolsó bevetési helyünkre, alsós osz-
tályfőnökünk szolgálati lakásához. Ő nemes egyszerűséggel közölte, hogy az ő tyúkjainak semmi 
baja, nála nem fogunk oltani! 
- Hát, mivel ez az utolsó ház, meg is egyezhetünk – szólalt meg Taszi. – Hány tyúk van? 
- 43, válaszolta Feri bácsi. 
- Jó, akkor hatvanat beírunk, iszunk rá egy áldomást a hecsedliborból, aztán nem kell fizetnie 
semmit! – pofátlankodtam én is, de ekkorra az előző házak gazdáinak „korrupciómentes” italai 
súgták a szavakat. Óriási meglepetésünkre állt az alku, sőt, Éva néni a farzsebembe gyömöszölt 
egy húszast is, ujjával cinkosan hallgatást intve. 
Heherészve, néha táncosan lépve, de eltámolyogtunk hazáig, azaz hozzánk a földes, fagygörön-
gyös utcán. Mama bablevessel és töpörtyűs pogácsával várt bennünket, de biztos, hogy nem 
ilyen állapotban képzelte el. Taszi váratlanul nyerítve röhögni kezdett, mikor a kanalából vissza-
folyt a leves a tányérba. 
- Brugtunk (Berúgtunk)! – nyögte ki. 
- Bebion (Be bizony)!–próbáltam én is megtalálni a nyelvemet. 
Körülöttünk mindenki nevetett, s mi nem szégyelltük magunkat, sőt, büszkék voltunk rá, hogy 
ebben szokatlan hidegben, ismeretlen körülmények között elvégeztük, amit elvállaltunk. Estefe-
lé, még zanótos állapotban elszámoltunk Árpi bácsival, aki addigra már tudott az elrabolt tűről. 
- Nem is gondoltam, hogy ilyen sok tyúk leledzik a falu ezen részén. Az olyan tűt, ami ennyit 
szolgált, meg kell semmisíteni, mert lejárt az ideje! 
Majdnem hatvankét évesen visszaemlékezni erre a kalandra nagy kihívás. Tudom, a téli szünet 
hátralevő napjaiban szinte ki sem mozdultam otthonról, beleástam magam egy nehezen meg-
szerzett matematika könyv rejtelmeibe. (Bálványozott középiskolai matektanárom, Mitya elkö-
vette azt a hibát, hogy egyik órán megnevezett egy könyvesboltot, ahol eldugott egy könyvet, 
mert nem volt nála elég pénz. Nálam éppen volt, hazafelé megvettem.)  
Január hetedikén este kopogtak Mama szobájának ajtaján, ahol, feledve születésnapomat, bűvöl-
ten bújtam a könyvet. Apám lépett be, kezében két pohár vörösborral: 
- Fiam, tizenhat éves lettél, Isten éltessen! 
Kiesett kezemből Vilenykin Kombinatorikája, hinni sem akartam a szememnek: Apám borral 
kínál! Nem dorgált meg a „tikóttási” berúgásért, pedig nyilván eljutott hozzá is a hírünk.  
Azzal, a tizenhatodik szülinapomra felkínált borral fátylat vetett arra, amit mi sem kerestünk, 
csak a körülmények és fiatalkori tapasztalatlanságunk hozott létre. 
Ma is azt mondom: Szép volt, mert fiatalok voltunk! Lilára fagyott kezekkel dolgoztunk ugyan, 
hisz sem fogni, sem oltani nem tudtunk kesztyűben, de kárpótolt bennünket az addig csak látás-
ból ismert emberek szeretete, bajon túllépő kedélye. Meg hát, évtizedekig volt röhögni való té-
mánk, ha idegesíteni akartuk feleségeinket! 
- Vége - 

2018. április 30. hétfő 

Béka - Tavi Piknik 

15:00 

 

2018. május 18. péntek 

Ravatalozó átadása  

16:00 

 

2018. május 19.  

Majális 
 

2018. június 1.  

 

 
 

Deadpool 2 
Solo: Egy Star Wars-történet 

Puskás Panna: TavaszvárásPuskás Panna: Tavaszvárás  

Jöjj el tavasz, várunk már, 
Szikrázó a napsugár. 
Erdők, bokrok nyílnak hát, 
Jöjj el tavasz, várunk rád! 
 
Zöld a fű, kék az ég, 
Virágoktól színes már a rét. 
Itt a tavasz, jaj, de jó! 
Nyargal a réten a kiscsikó.  

A Következő munkákat  

vállaljuk számlaképesen: 

 fűnyírás fűkaszával vagy 

fűnyíróval (házak, pincék, 

külterületek) 

 kert rendezés  

 sövény nyírás  

 fa vágás, aprítás 

Díjazás előzetes felmérés és 

megegyezés alapján. 

Elérhetőség: 

06 30/198 4613 

06 30/660 0383 
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A prevenciós tornáról: gymstick A prevenciós tornáról: gymstick   
 

Kedves olvasók!  
A Lajoskomáromi Egészségfejleszté-
si Iroda (EFI) különböző témákban, 
egészségünk megőrzésével kapcso-
latban hasznos cikkeket közöl, ezzel 
segítve a lakosságot az egészségtu-
datos magatartás kialakítása felé. 
 

Szervezetünk energiaszintjének gyors és stabil növekedé-
se a komplex edzésterhelések által. Általános vitalitásunk 
növekedését kamatoztathatjuk munkánkban, az iskolai fela-

dataink vagy egyéb sporttevékenységeink során. Az edzése-
ket alkalmával gymstick sporteszközt használtunk.  

A Gymstick – olyan mint egy súlyzórúd, amelynek végé-

hez két gumikötél illeszkedik - a kezek és a lábak között ál-
landó változó erőteret hoz létre. Amint az első gyakorlato-
kat végzed, azonnal érezni fogod, hogy az egész tested, 

szinte minden egyes izmod tónusba kerül. Ez az állandó 
kontroll, korrekciós és stabilizáló hatás eredményezi a 

Gymstick edzések különlegesen komplex edzéshatásait. Erő-
fejlesztés, állóképesség fejlesztés, izomtónus fokozás, ízület 
és gerincstabilizálás, egyensúly és koordinációfejlesztés tör-

ténik minden egyes edzésen. Az edzéshatások következté-
ben a test valamennyi izomcsoportja gyorsan és látványo-
san reagál, izmaink feszessé, tónusossá válnak. A tartást is 

látványosan javítja. Ha az optimális zsírégető intenzitástar-
tományt pulzuskontrollal is ellenőrizzük, látványos testsúly-
csökkenés érhető el. Az egyszerű gyakorlatokkal erősítjük a 

gerinc és az ízületek stabilizálásban működő izomcsoporto-
kat, ezáltal csökken - esetenként meg is szűnik - a hát- és 

derékfájdalom. A Gymstick kiváló állóképesség fejlesztő 
edzés is egyben, a szív és keringési rendszerünk erősödik. 
(A skandináv országokban jéghoki csapatok alapozó edzése-

iben alkalmazzák.) 

Minden egyes  foglalkozás egy-
ségesen épül fel. 

A foglalkozások hossza 60perc. 
Felépítése: 
10 perc bemelegítés, 40 perc 

gymstick triók (kardió gyakorlat + 
erősítés vegyesen), 10 perc nyújtás 

Amikor Gymstickkel edzünk, a 

gumikötél ellenállását küzdjük le , 
így a gyakorlatok pontról pontra 
nehezítve vannak. Ennek nagy előnye, hogy nem csak az oda 

úton dolgoztatjuk az izmokat, hanem a visszaút is aktív 
munkát igényel, az izmok így folyamatosan tónusban van-

nak, nőies, szálkás izomzat az eredmény. Nem véletlen az 
eszköz mottója, a „simply effective” az az“ egyszerűen hatá-
sos “! A Gymstickkel való edzés hatása kezdetben heti egy 

alkalommal végzett gyakorlás mellett is látványos fejlődést 
eredményez, később heti 2-3  óra ajánlott a fejlődés szinten 
tartásához. 

5+1 Ok, hogy kipróbáld:  
- Minden korosztály számára alkalmas, erőnléttől függet-

lenül 

- Erősíti, formálja és kiemeli a test minden izmát 
- Minden gyakorlást  élvezetessé és hatásossá tesz 

- Ideális házi használatra, fitneszklubok részére, rehabilitá-
cióra, professzionális/junior/senior sportolásra  

- Fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációs készséget, 

valamint az állóképességet 
- Javítja az oxigénellátást 
Mire jó?  
testedzésre, izomerősítésre, rehabilitációra, egyéni és cso-

portos fitnesz edzésre, vízi gimnasztikára, az egyensúlyérzék 
és az izomerő javítására, a legkülönfélébb sportágak (pl. 

golf) kiegészítésére, Nordic Walking bővítésére, irodákban, 
munkahelyi szünetekben történő gyakorlásra: minden kor-

osztálynak javasolt!            EFI Iroda 

Sörkóstoló esten jártunkSörkóstoló esten jártunk  
A LIKE jóvoltából a lajosiak a kézműves sörök világába nyer-

hettek betekintést. A Kecskeméti Sörmanufaktúra söreit ízlel-
hették meg az érdeklődők egy előadás keretében. A kóstolón 

85-en vettünk részt, volt aki helyhiány miatt már be sem ju-
tott. 6 féle sört hoztak, melyek eredetéről és készítésének fo-
lyamatáról Lénárt András sörfőzőmester mesélt miközben a 

vendégek óvatosan kóstolgatták a különlegességeket. Elsőként 
egy szűretlen, tipikus ősi búzasör került a poharakba, amely 
ízében banán és szegfűszeg dominál, finom frissítő savanykás 

zamattal. Következett egy könnyed meggysör, amely ellentét-
ben a sörgyárak söreivel, nem meggyaromát tartalmaz, hanem 
valódi meggyel készítették. Itt alapként egy ale típusú sör szol-

gál, amiben a felső erjesztésű élesztő komplex gyümölcsös 
zamatokat hagy hátra. A harmadik volt a STOUT típusú, 

amely egy fekete sör. Ízében az enyhén kávés és gyümölcsös-
malátás jegyek dominálnak, óvatosan háttérbe szorítva az aro-

más komlókat. Negyedikként következett a PILS, mely színé-
ben eltér a német típusú lager söröktől, mivel a dekokciós 

eljárásnak köszönhetően igazi aranysárga, harapós, kemény 
habú, igazi kesernyés sör keletkezik. Jött az APA, visszafogot-
tabban komlózott, de mégis nagyon intenzív ízű, mangós, 

barackos és grapefruitos íze volt. Érdekességként bemutatták 
sörpárlatukat, melyet az országban egyedül ők készítenek. A 

párlatot, a maradék sörök kifőzésével, és malátaágyon való 
érlelésével állítják elő. Utolsónak érkezett a legerősebb IPA 
sör, amelyről megtudtuk, hogy a hosszú hajóutak miatt fej-

lesztették ki, ugyanis a többi sör nem állt el hónapokon ke-
resztül, így a hajók legénysége sör nélkül maradt volna. Az est 
végén újra lehetett kóstolni a legjobban ízlő söröket, valamit 

vásárolni is lehetett üveges kiszerelésben. 
A bemutató végén egy nagyon finom szarvas pörköltet fo-

gyaszthattak el a vendégek. A baráti társaságok még sokáig 

maradtak beszélgetni, így ez az est is közösségerősítőként 
hatott.          LIKE  
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A francia Riviéra egyik kis falu-

jába titokzatos vendég érkezik 
1936 tavaszán, mielőtt a fürdő-
vendégek elözönlenék a vidéket. 

A Café Paradis-ból rendeli 
ebédjét, amelyet mindennap a 
kávéház-tulajdonosék 17 éves 

lánya, Ondine visz házhoz. A 
vendégről kiderül, hogy nem 

más, mint Pablo Picasso, aki 
magánéleti válsága elől mene-
kült el Párizsból. A szerelme 

elvesztése miatt bánkódó lány 
hamarosan a híres festő modellje, majd szeretője lesz. A rövid, 
de szenvedélyes kapcsolatból két tárgyi emlék marad Ondine-

nak: egy jegyzetfüzet a festőnek főzött receptekkel meg egy 
kép, a Lány az ablakban, amelyet a lány elrejt. Hosszú évek 
múltán, miután meghal, unokája, Céline napjaink New Yorkjá-

ból indul a festmény nyomába, és azt is meg kell tudnia a festői 

Azúr-parton, hogy miként került a nagymamához Picasso 

festménye. Az amerikai Camille Aubray ügyesen szövi olykor 
krimiszerűen izgalmas, romantikus történetének szálait, mes-
terien egyensúlyozva a korabeli valóság és az írói képzelet 

határán. 
"Először azt hittem, hogy egy lightos romantikus sztorit ol-
vashatok, amelynek a legnagyobb erőssége, hogy Picasso sze-
repel benne. Megmondom őszintén, hogy tévedtem, mert 
nagyjából a felénél jött a brutális valóság. Nincs rózsaszín 
köd, habos-babos történet, helyette sok-sok küzdelem, és 
szomorú események láncolata. A három nő közül Odine élete 
volt a legizgalmasabb, és legerősebb. A lánya, Julie csak mel-
lékszerepet kap, de az ő története végtelenül szomorú. A férje 
fájdalmas módon gyakorlatilag semmibe vette. Céline-re, az 
unokára vár a feladat, hogy Odine titokzatos múltja, és örök-
sége után nyomozzon. Izgalmas utazás volt a Francia Riviérá-
ra. Tetszett a helyszín, a sok sütés-főzés, az ínycsiklandó éte-
lek, a leírások, és úgy az egész könyv hangulata." 

A kötet a könyvtárból kölcsönözhető! 
Nyitva tartás: Hétfő: 8-12 –ig; kedd-péntek: 8-12-ig; 13-17-ig 

Lajoskomárom Könyvtári Információs és Közösségi Hely 

Könyvajánló: Camille Aubray: A Picasso kalandKönyvajánló: Camille Aubray: A Picasso kaland 

 

 Lakásfelújítás -, átalakítás,  

 Faszerkezetű teraszok, előtetők,  

 Faszerkezetű kocsi beállók  

 Térburkolatok,  

 Gipszkartonozás,  

 Aljzat és oldalfal  

kerámia burkolás,  
 Festés - mázolás  

A helyszíni felmérés után korrekt ár-
ajánlat! Az összes építőipari  

munkakörben dolgozunk! 

egyéni vállalkozó 

A „VIRÁGOS MAGYARORSZÁG” VERSENYA „VIRÁGOS MAGYARORSZÁG” VERSENY  
zsűrije június hónapban értékeli településünketzsűrije június hónapban értékeli településünket  

Egy helyi munkacsoport fogja össze a feladatok összeállítását és megvaló-
sítását, de számítunk az egész település lakosságára a saját lakókörnyezet 
rendezésében, virágosításában, az előkertek gondozásában, csinosításá-

ban. Ennek ösztönzésére a képviselőtestület versenyt hirdet  
„RENDES PORTA” címre és díjazásra.  

1. Várjuk azok jelentkezését, akik saját lakóházuk és előkert részük virá-
gosításában tevékenykednek. A jelentkezők között kerül kiosztásra a 
„Rendes Porta” cím, közülük az első három helyezett pénzjutalomban ré-
szesül 50-, 30-, 20 ezer Ft összeggel.  

2. Várjuk közösségek, civil szervezetek, baráti társaságok jelentkezését, 
akik vállalkoznak egy-egy közintézmény környezetének, rendezésére, virá-
gosítására vagy felkészülés során elvégzendő felújítás megvalósítására a 
munkacsoport irányításával. A legaktívabb csoportok részére felajánlott 
pénzjutalom 150-; 100- és 80 ezer forint. A településen kiültetésre kerülő 
egynyári virágokat az Önkormányzat rendeli meg a termelőtől, melyhez a 
lakosság is csatlakozhat. A középületek előtti parkok szépítésére, gondozá-
sára jelentkező csoportok az oda ültetendő növényeket ingyen kapják. 

3. A bírálatot megelőző időszakban szemétszedő akciót szervezünk: első-
ként áprilisban, melyre plakátokon, Facebook-on, stb hívjuk majd a faluért 
tenni akarókat!              Képviselőtestület 



Kutas Hírmondó 

Általános segélyhívó számok: Rendőrség: 107, Mentők 104, 
Tűzoltóság: 105, Lajoskomárom ÖTE: 06 (30) 277 01 99  

Közérdekű információkKözérdekű információk  
Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzati Hivatal 
Telefon: (30) 400 34 54 
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 

Mosberger Mátyás falugazdász: Telefon: (30)841-1501  
Lajoskomáromban Polgármesteri Hivatal emelete 
Hétfő és szerda 8-12 óra, E-mail: mosberger.matyas@nak.hu 

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 

Margaréta Gyógyszertár nyitva tartása:  06(25)241-804 
Hétfő, kedd, csütörtök: 8-16, Szerda: 8-18,  Péntek: 8 - 14, 

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 

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 

Gesztenyefasori Általános Iskola: Telefon: (25) 241-824 
E-mail: lkomisk@gesztenye.sulinet.hu 

Kerekerdő Evangélikus Óvoda: Telefon:  (25) 240-377 

Állatorvos: Dr Labossa Tamás Telefon:  (30)943-3622 

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 

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 

Polgárőr járőrszolgálat: 06 (30)621 4198 
Polgárőr ügyeleti szolgálat (24 órás):  06 (30)621 4197 

 

 

 

 

Beépítése, szerelése, javítása 4 év garanciával 

Balogh István e.v.  

+36 70/314 15 75 

25/462 - 094 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal  

Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje  

2017. október 15-től :  

8130 Enying Szabadság tér 16/A 

Hétfő:  7:00 - 17:00;  Kedd:   7:30 - 13:00 

Szerda:  7:30 - 16:00 Csütörtök:  7:30 - 18:00 

Péntek:  7:30 - 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 

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 

Invitel Távközlési Zrt.  

25-ös távhívó körzet  

távközlési szolgáltatója 

Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf: 

407; Telefonos ügyfélszolgálat: 1443 

Területi képviselő: Magda István: 06/20/211-2360 

Ügyfélszolgálati Iroda: Dunaújváros, Dózsa Gy. út. 3. 

Honlap: www.invitel.hu 

 
 
 

 

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 


