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Bajnai színekben
nyerte az elsőt

2017. november 22., szerda

Húszmillió forint értékben gyűlt össze játék és ruha Esztergomi
képviselőt
zaklattak
ittasan

Adományokat kaptak
a megyei gyerekek

Bajna A Bajnai Kick-Box Szabadidő SE vezetése örömmel
gratulált az egyesület korábbi tagjának, Kondár Annának, aki a budapesti kick-box
világbajnokságon szerzett
egyéni, illetve csapattagként
szerzett újabb első helyével,
immár kilencszeres világbajnok lett. Az első aranyérmét
tíz évvel ezelőtt bajnai színekben nyerte el.

Festő lett
a legjobb magyar
Dorog Idei 29. hírlevelében
többek közt arról értesítette
tagjait a Dorogi Ipartestület,
hogy az Abu Dhabiban rendezett Szakmák Olimpiáján a
húsztagú magyar csapat 19
szakmában indult. A mieink
legjobbja a festő Cseke Szabolcs lett, Kiválósági érmet
vehetett át. A dobogó harmadik fokára állhatott fel Varga
Ákos informatikai rendszerüzemeltető.

Hiányos adatok
híre matricákon
Lábatlan A temetőbe kilátogatók néhány sírkövön figyelemfelhívó zöld matricát fedezhettek fel. Mint kiderült, a
jelzés nem csak arra hívja fel
a figyelmet, hogy lejárt a sírmegváltás ideje, hanem arra
is, hogy az elhunyt hozzátartozójának hiányosak az adatai a nyilvántartásban. Adategyeztetésre van szükség a
temető üzemeltetőjével.

Helyreigazítás
Tatabánya Lapunk november 17-i számában a Megyénkbe is megérkezett az
első autó címmel megjelent
cikkben tévesen rendőr ezredesként szerepelt a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjének rendfokozata. Farkas
Gábor rendőrkapitány rendfokozata helyesen dandártábornok.

Évről évre mélyülő barátság: az adományozó felnőttek és a mosolygó gyerekek az ajándékosztás után

Az idén minden eddiginél több, nagyobb értékű –
húszmillió forint – ajándék
gyűlt össze a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató lakásotthonaiban és nevelőszülőknél élő gyermekeinek.
Mórocz Károly
karoly.morocz@partner.mediaworks.hu

Tatabánya A Ho-Máhr Trans
Kft. tatabányai telephelyén, a
raktárban – ahová összegyűjtötték az adományokat – Honosiné Máhr Ágnes ügyvezető megköszönte a cégvezetőknek, magánszemélyeknek, a
sok-sok ajándékot, a szeretetet,
a törődést, a kedvességet. Mindenhol játékok, plüssállatok,
labdák, kerékpárok, ruha, élelmiszer... – felsorolni is nehéz.
Minden be sem fért a nagy raktárba: a Gyermelyi Zrt.-től érkező 13 ezer kiló tésztát például az udvaron láthattuk.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, országgyűlési képviselő egy 2000

éve működő alaptörvényt idézett fel: A szeretet az egyetlen
olyan dolog, amiből ha adunk,
sokkal több lesz. Hozzátette,
örömteli, hogy megsokasodott
a szeretet annak köszönhetően, hogy megyénkben jószívű,
erős akaratú emberek élnek.
Dr. Kancz Csaba megyei
kormánymegbízott azt kívánta a szervezőknek és a támogatóknak, hogy jövőre ne férjünk el a raktárban. Ehhez az
kell, hogy tartsák még többen

fontosnak a rászorulók megsegítését.
Schmidt Csaba, Tatabánya
polgármestere arra emlékezett, amikor a Segítő Jóbarátok – Honosiné Máhr Ágnes,
Honosi Mihály, dr. Dombi Péter és Farkas Károly – először
dugták össze a fejüket azon tanakodva, hogyan lehetne minél többet, minél többféle módon segíteni a gyerekeknek.
Példamutatásuk
követőkre
talált. Ehhez kapcsolódva fel-

Barátság az adományozókkal
– Ujjong a szívünk, dalra
gyúl... – énekelte először megszeppenve, majd egyre bátrabban a négy tagú fiúkórus, miután a lányok verseket
mondtak. Az ünnepség főszereplőit meg is vendégelték, és
személyre szóló ajándékokat
kaptak.
– Hazajövünk ide – mondta
meghatottan Balogh Zsolt, a
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-he-

lyettese. Hozzátette, példamutató a Segítő Jóbarátok kezdeményezése, amely már túlnyúlik a megye határain. Igazi
barátság alakult ki az adományozókkal. Ezt mélyíti ebben
az évben a Jótékonysági Karácsonyi Gála. December 8-án
több száz gyerek érkezik kísérőkkel, nevelőszülőkkel a Vértes Agorájába, ahol együtt ünnepelnek a támogatókkal és
azok családtagjaival.

Fotó: Dallos István

idézte Böjthe Csaba gondolatát: Ha nem hiszel abban, hogy
sok jó ember van, találj egy jó
ügyet, és meglátod, mennyien
állnak melléd.
A Segítő Jóbarátok mellett
egyre többen állnak. Sorolta a
cégeket a házigazda: Gyermelyi Zrt., Otto Fuchs, BD, AGC,
Iron Trade, Gottwald, Gelbmann, valamint nagyon sok
magánszemély.
Elfogadták
azt a gondolatot, hogy nem
egyszeri alkalommal lehet
és kell segíteni, hanem rendszeresen. Ennek szellemében
gyűjtenek, adnak, dolgozóikat is erre kérik. Fontos szerepet kapnak a szintén önzetlen
fuvarozók, akik eljuttatták az
ipari parkba Tatabányáról és a
megye több pontjáról az adományokat. Segítenek majd abban is a Ho-Máhr Transnak,
hogy lehetőleg minél gyorsabban megérkezzenek az ajándékok a vér szerinti szülők
nélkül élő gyerekekhez a lakásotthonokba és azokba a lakásokba, házakba, ahol nevelőszülőknél élnek.

Esztergom A járási ügyészség zaklatás és becsületsértés vétsége miatt emelt vádat
azzal a férfival szemben, aki
egy esztergomi önkormányzati képviselőt fenyegetett
meg – írja közleményében a
megyei főügyészség.
A sértett és felesége augusztus 4-én, az esti órákban egy
színházi előadásra ment. A nézőtéren az elkövető és a képviselő beszédbe elegyedett, miközben az elkövető megemlítette, hogy szülei a sértett választókörzetében építkeznek
és vitájuk van a telekszomszédjukkal. A sértett közölte
vele, hogy a vitás telekügyben
nem tud neki segíteni, forduljon a jegyzőhöz.
Az ittas állapotban lévő tettes emiatt ordítozni kezdett, és
a jelenlévő több száz néző előtt
sértő megjegyzéseket tett, és
azzal fenyegette a férfit, hogy
megveri. A színházi est szervezője észlelte a konfliktust, odalépett az agresszívan viselkedő férfihoz, megkérdezte tőle,
hogy mi a problémája, mire az
elkövető lefejeléssel fenyegette meg. Az elkövető végül távozás közben egy programfüzettel vágta fejbe a képviselőt.
Az ügyészség a vádiratban
pénzbüntetés kiszabására tett
indítványt, amelyet a járásbíK. D.
róság bírál el.

Ingyenes
védőoltást
kapnak
Esztergom Ingyenes bárányhimlő elleni védőoltás kapnak
az esztergomi gyerekek – erről múlt héten, a testületi ülésen döntöttek a város képviselői. Az önkormányzat az állandó esztergomi lakcímmel rendelkező, 2017. január elsejét követően született gyermekeknek
biztosítja díjmentesen az oltást.
Esztergomban évente mintegy háromszáz gyermek születik, így a védőoltás évente körülbelül tízmillió forint
költséget jelent majd az önkormányzatnak.
A bárányhimlő az egyik
leggyakoribb járványos gyerN. Zs.
mekbetegség. 

A meleg étel nem csak az otthontalanok testét tölti fel melegséggel, hanem a lelkét is

Háromszáz adag ebédet kaptak a rászorulók
TATABÁNYA Az eső ugyan komoran szitált, ám a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
központjában mégis derűs volt
a hangulat, holott jobbára nehéz sorsú emberek ücsörögtek
behúzott nyakkal a nyirkos asztalok körül. Ám előttük egy tál
meleg étel gőzölgött. A szalvétákkal pedig a frissen vágott kenyeret is sikerült – úgy ahogy –
az elázástól megóvniuk...
A hatalmas ételhordóban tartalmas szarvasgulyás. Ehhez
az alapanyagot Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársai ajánlották fel, akik három
szarvast dolgoztak fel konyhakész állapotba. Az akció egyik

főszervezője, az erdészet képviselője, azt is elárulta, hogy Erzsébet napjára szánták a rászorulóknak ezt a finomságot, mivel Szent Erzsébet a szegények
védőszentje. A remek ebéd elkészítésében a Kölyök Kft. jeleskedett. A gulyás szétosztásában
pedig a Vöröskereszt megyei
munkatársai tüsténkedtek. Kimérték a porciókat és a hozzájáró kenyeret...
– Nálunk mintegy kétszáz
adagot osztanak ki a kollégáim – mondta Hamburgerné
Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének
vezetője. – Ebből jut a nappali melegedőbe, a fogyatékosok

A Vöröskeresztnél kétszáz tál meleg ételt osztottak ki Fotó: Mazán

nappali intézetébe. A közösségi ellátásban részesülőknek
pedig a munkatársaink házhoz viszik a finom falatokat.
Az akcióról informáltuk az
összes társintézményünket.
Így további száz tál gulyást
a Tatabányai Járási Egyesített
Szociális Intézmények adnak
a rászorulóknak. Azaz az erdészet, a Kölyök Kft. és a Vöröskereszt összefogásával ös�szesen háromszázan juthatnak ízletes, tartalmas ételhez.
Miközben
beszélgettünk,
újabb és újabb rászorulók érkeznek az ételosztásra, és állnak sorba türelmesen...  Petrik

Videó: kemma.hu

Karácsony előtt

A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének évente
két-három alkalommal nyílik arra lehetősége, hogy meleg ételt osszon az otthontalanoknak, a rászoruló nagycsaládosoknak vagy éppen a fedél nélkülieknek. Decemberben még kétszer lesz ételosztás. Másodszor a karácsony
előtti utolsó munkanapon,
azaz december 22-én. Ez az
akció kifejezetten a hajléktalanoknak szól, akik az ebédet
követően egy kis csomagot is
kapnak majd.

