
A Vasárnap Reggelt

MÁR SZOMBATON 
keresse 

az árusoknál!

Lemond 
a szlovák 
miniszter
POZSONY Az ENSZ globális 
migrációs csomagjának par-
lamenti elutasítása miatt le-
mond posztjáról a szlovák 
külügyminiszter. „Miroslav 
Lajcák összefüggésben azzal, 
hogy a szlovák parlament az 
ENSZ globális migrációs cso-
magját elutasító határoza-
tot fogadott el, úgy döntött le-
mond posztjáról” – írták. �u 7

Bővülnek  
a beruházások 
hazánkban
MAGYARORSZÁG A harmadik 
negyedévben ötödével több 
beruházás volt hazánkban, 
mint a tavalyi azonos idő-
szakban. Kimagaslott az 
építőipar, és ez remélhető-
leg egy ideig így is marad. 
Elérhetőnek tűnik a 20 szá-
zalékos bővülés éves szin-
ten is. � u 7

Felújították  
a megyeházát
MEGYEI INFORMÁCIÓ Kormá-
nyunk ösztönzi az energiaha-
tékonysági fejlesztések meg-
valósítását, és elősegíti a de-
centralizált, környezetba-
rát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek elterje-
dését. Ennek bizonyítékaként 
a Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program 
keretében – a Kohéziós Alap 
és hazai költségvetés társfi-
nanszírozásában – támogatja 
a Középületek kiemelt épület-

energetikai fejlesztései elne-
vezésű projektet is. Szűkebb 
hazánkban – két év leforgá-
sa alatt – a kormányhivatal 
által elnyert 1 milliárd forin-
tos támogatásból kilenc épü-
let energetikai korszerűsíté-
se valósult meg. Pénteken ez 
a program a megyeháza ener-
getikailag és esztétikailag is 
felújított épületének átadásá-
val zárult. Ennek a beruhá-
zásnak az összege meghalad-
ta a 614,5 millió forintot. �u 2

A szalagátvágás pillanata a megyeházán  Fotó: Hagymási

Ajándékokkal lepték meg  
a Jóbarátok a gyerekeket

TATABÁNYA Süti, csoki, szendvics, üdítő várta a kis vendégeket péntek délután a 
Vértes Agorájában. Immár hagyomány, hogy év végéhez közeledve Tatabányán 
rendezik meg a Karácsonyi Jótékonysági Gálát. A mostani a hetedik volt. A Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Segítő Jóbarátok és barátaik szervezésé-
nek köszönhetően emlékezetes percek, órák vártak a megyéből és a régióból ér-

kező, család nélkül felnövő gyerekekre. Természetesen megérkezett a Mikulás 
is, aki az emeleten osztogatta a csomagokat az egyik oldalon, a másikon az ado-
mányozóktól és családtagjaiktól kaptak ajándékokat az ámuló-bámuló gyere-
kek. Ezután elkezdődött a műsor, amelynek díszvendége Katona Klári előadómű-
vész volt, a meglepetésvendég pedig Oláh Gergő. � u 3

Áll a karácsonyfa
TATABÁNYA Bánhidáról szállították az Árpád térre a város csaknem 
15 méteres karácsonyfáját. Egy család ajánlotta fel az ünnepre 
a hatalmas, terebélyes ezüstfenyőt, amely a városközpontban új 
életre kelt, és a vasárnap kezdődő adventi időszakban már fényár-
ban úszva csodálhatják majd a város lakói.  Video: kemma.hu

Segítenek  
a kislánynak
TATABÁNYA Jótékonysági sportver-
senyen vett részt ismét a felsőgallai 
Bajnok Gábor. Egy terepfutó verse-
nyen Szenczi Kinga, hétéves leuké-
miás kislány gyógyulása érdekében 
állt rajthoz. A felvidéki Marcelházán 
élő kislány érdekében már több ak-
ciót is szerveztek lelkes segítők. Ha-
marosan jótékonysági teremfocitor-
nát is rendeznek annak érdekében, 
hogy hozzájáruljanak a kezelések 
költségeihez, illetve a család egyéb 
kiadásaihoz.� u 4

Stabil 
szövetséges
PRÁGA Új dimenzióba léptek a ma-
gyar–cseh kapcsolatok az elmúlt 
években – jelentette ki Orbán Vik-
tor miniszterelnök cseh kollégájá-
val, Andrej Babissal tartott közös 
sajtóértekezletén. Rég nem volt 
példa a jelenlegihez hasonló ma-
gyar–cseh gazdasági együttműkö-
désre – tette hozzá a magyar kor-
mányfő. � u 9

Sára Sándor 
85 éves
BUDAPEST Filmvetítéssel egybekötött 
ünnepségen köszöntötte Sára Sán-
dor filmrendezőt 85. születésnap-
ja alkalmából a Magyar Művészeti 
Akadémia Film- és Fotóművészeti 
Tagozata szerdán a Pesti Vigadóban. 
A rendező 80 huszár című, digitáli-
san felújított filmjének vetítése után 
Kucsera Tamás Gergely, az MMA fő-
titkára beszédében úgy fogalmazott: 
„Ez az az életmű, amiből egy kockát 
sem kell kivágni.” � u 11

EGY PERCBEN

Szombaton túlnyomóan felhős lesz az ég, nyugaton 
helyenként hószállingózás, gyenge havazás is kiala-
kulhat a nap első felében.� u 13
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OLVASÓSZOLGÁLAT 9–16 óráig – a vonal végén: Körtvélyfáy Dina 06-34/514-041
TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén  06-46/998-800
HIRDETÉS  hétfőtől csütörtökig 7.30–16 óráig, pénteken 7.30–14 óráig 

– ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja  06-34/514-020

E-mail:  szerk.kom@mediaworks.huSZERKESZTŐSÉG:

Jó reggelt!
Az éhség valóban nagy úr – 

futott át a fejemen, miköz-
ben kollégámmal korgó gyo-

morral, türelmetlenül számoltuk 
vissza a perceket. Szokásunkhoz 
híven, egy közeli étterem ételhor-
dó futárját vártuk, autójában az 
ebédünkkel. Szinte még meg sem 
érkezett, már fordulhatott is visz-
sza, ugyanis az étteremben felejtet-
te a bankkártya terminált, mi pe-
dig előre jeleztük, hogy csak azzal 
tudunk fizetni. Még vissza sem ért, 
amikor újra csörgött a telefonja: a 
rendelt öntetek sem jutottak el hoz-
zánk. Szerencsére az ételeket köz-
ben nálunk hagyta, így már jólla-
kottan fizethettünk és vehettük át 
az időközben elfogyasztott pizzá-
hoz kért ketchupokat is. Cs. Zs.


