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Minden évben elgondolkodom azon, mit is jelent az ad-
vent. És minden évben feltöltődöm valamivel, gaz-
dagabb leszek. Először is várakozás az advent Jézus 

születésére decemberben, amikor vasárnaponként gyertyá-
kat gyújtunk, sokat gondolkodunk az ajándékokon szerette-
inknek... – és azon, mennyire fontos a szeretet.

Ha advent, akkor elcsendesülés, hogy a gondolatok könnyeb-
ben célba érhessenek? Van ebben igazság, de legalább ennyi-
re fontosak az adventi hangok. Ilyenkor az ajándékozások he-
tei következnek, picit megelőzve a „hivatalos” időpontot, példá-
ul a Jótékonysági Gálán, Tatabányán, a Vértes Agorájában. Több 

száz, nem családban élő gyer-
mek kapott ajándékot, kedves 
szavakat, műsort november 
utolsó napján. Sugdolóztak – 
tudod, miért hívtak ide min-
ket? Hangoskodtak – tényleg 
az enyém? ...és elvihetem? Na-
gyon köszönöm! Utána folyta-

tódott a hangzavar, alkalmi bemutatóval egymásnak. Advent 
hangjai legalább annyira fontosak, mint a csendje. Vasárnaptól 
Tatabányán, az Árpád-téren esténként Ablaknyitogató lesz, mű-
sorokkal egybefűzve. Ha kimegy oda egy család, szép ajándék 
a hangulat, azelőtt és azután pedig érdemes nézelődni. Advent 
idején felerősödik a családok szorosabb összetartozásának vá-
gya; tegyünk meg mindent azért, hogy valósággá váljék! Év vé-
gén az iskolai félévek, felnőtteknek az üzletek és tervek lezárá-
sa is a december. A fejünkben ezeknek a hangjait is halljuk, de 
remélem, legalább ilyen erősen a szeretetét is.

Tényleg az enyém? 
És elvihetem?  
Nagyon-nagyon 
köszönöm!

Díj, film, zene
TATABÁNYA Szent Borbála-na-
pi rendezvényt tart vasárnap 
15 órától a Puskin Művelődé-
si Házban a Bánhidai Baráti 
Kör Egyesület és a Tatabánya-
Bánhidai Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Az ün-
nepi köszöntést követően át-

adják a Bánhidáért Érdemér-
met, majd filmvetítésre várják 
az érdeklődőket, emléket állí-
tanak az utolsó bánhidai pék-
ségnek. A rendezvény zárása-
ként a Tatabányai Bányász Fú-
vószenekar ad hangversenyt. 
Vezényel: Soltész Kálmán.

Több száz gyermek 
kapott ajándékot
Telt ház volt pénteken dél-
után 4 órától estig Tatabá-
nyán, a Vértes Agorájában: a 
Karácsonyi Jótékonysági Gá-
lára több száz gyerek és sok-
sok adományozó érkezett.
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MEGYEI INFORMÁCIÓ – Haza-
jönnek a gyerekeink a Segítő 
Jóbarátokhoz minden év végén 
– fogalmazott Kothencz János, 
a Szent Ágota Gyermekvédel-
mi Szolgáltató főigazgatója, aki 
betegen is eljött Szegedről a gá-
lára. Hozzátette, ha csak egyet-
len gyereknek mosolyt fakasz-
tanak az arcán, akkor is megér-
te, de most több százról van szó. 
Sámuel Botond, a Vértes Agora 
Nonprofit Kft. ügyvezetője há-
zigazdaként azt emelte ki, hogy 
igazi ünnepnappá vált novem-
ber utolsó napja, és ahogyan 
eddig is, a jövőben is szeretet-
tel látják majd itt a gyerekeket.

– Az összefogást köszönöm – 
hangsúlyozta Honosiné Máhr 
Ágnes, az egykor négytagú Se-
gítő Jóbarátok kis csapatának 
egyetlen női tagja. – Közösen el-
értük, hogy a Szolgáltató gon-
dozásában nevelkedő négyezer 
gyerek mindegyike kapjon tő-
lünk ajándékot. A számos helyi 
vállalat, magánszemély mellett 

most a Shell Hungary is csat-
lakozott hozzánk, egyre népe-
sebb önzetlen barátaink csapa-
ta. Gelbmann-Szigetvári Csen-
gétől megtudtuk, jövő szomba-
ton és vasárnap a tatabányai 
Fő téren – a Tatabánya Pont, a 
Gelbmann Szőlőbirtok és a Sze-
gedi Gong Pálinkaház szervezé-
sében – jótékonysági forraltbor- 
és pálinkakóstolást tartanak. 
A bevételt Ágotafalva építésére 
ajánlják fel. Tegyük hozzá, har-
madik éve a süttői Gelbmann-
birtok ad helyet a Szent Ágo-
ta Gyermekvédelmi Szolgáltató 
májusi gyermeknapjának.

Bács-Kiskun megyében, 
7 hektáros területen talál-
ható Ágotafalva – tudtuk 
meg Kothencz Jánostól. Je-
lenleg egy templom, közös-
ségi ház és öt családi ház 
van ott. Nagy nyári szállás-
hely kialakítását tervezik, 
ehhez téglajegygyűjtő akci-
ót indítottak. A tervek sze-
rint 132 000 téglát – vagy an-
nak megfelelő értékű pénzt – 
gyűjtenek, utána kezdődhet 
az építkezés. Remélik, hogy 
másfél év múlva már akár 
ezer gyerek is táborozhat ott, 
jó körülmények között.

A fiatalok látványos műsorokkal készültek a karácsonyi gálára Fotó: Hagymási Bence

Kézzel fogható
„Azért különösen kedves ne-
kem ez a rendezvény, mert itt 
kézzel fogható a szeretet” – a 
Segítő Jóbarátok alapítói közül 
dr. Dombi J. Péter fogalmazott 
így meghatódottan az ünnep-
ség előtt tartott sajtótájékoz-
tatón, a Kortárs Galériában, 
miközben pár méterre nagy 
volt a tülekedés az ajándéko-
kért. Honosi Mihály hozzátet-
te, a világnak és hazánknak 
manapság nagy szüksége van 
a szeretetre és a barátságra.

Dr. Tittmann János jutalmát szervezeteknek ajánlja fel

Elismeréseket érdemeltek ki
DOROG A pénteki képviselő-
testületi ülés napirendi pont-
jainak tárgyalása előtt elisme-
réseket adott át dr. Tittmann 
János polgármester. Elsőként 
Nyúl Józsefnét, a Dr. Magyar 
Károly Városi Bölcsőde intéz-
ményvezető-helyettesét Év 
Szociális Dolgozója díjjal tün-
tették ki, aki szabadidejében 
a katolikus karitász önkénte-
seként igyekszik segíteni a 
rászorulókon.

Bíró Lászlót, a dorogi te-
kesport egyik meghatáro-
zó alakja a közéleti munkás-
ságáért elismerő emlékla-
pot vehetett át. A nyolcvana-
dik életévét novemberben be-

töltő Bíró László nem csak já-
tékosként, hanem edzőként 
és szakosztályvezetőként is 
szolgálta a közösséget.

A méltatások után a képvi-
selők tizenöt napirendi pon-
tot tárgyaltak meg és döntöt-
tek többek között a munkás-
szállások kialakítása kap-
csán kiiírt pályázaton való in-
dulásról, a pilismaróti sport-
tábor területrendezéséről is. 
Dr. Tittmann János a testü-
leti ülés zárásaként bejelen-
tette, hogy a képviselők által 
megítélt kétmillió forintos ju-
talmát civil szervezetek és in-
tézmények támogatására for-
dítja.  W. P.

Csaknem az egész megyét ellátja a tatabányai fogászat

Új kezelőegységet adtak át
TATABÁNYA Új, 3 millió forint ér-
tékű kezelőegységet adtak át a 
tatabányai Szent Borbála Kór-
ház P épületében található fo-
gászaton. Bereznai Csaba alpol-
gármester elmondta, a „székek” 
dupla igénybevételnek vannak 
kitéve, két műszakban is hasz-
nálják helyhiány miatt. Tavaly 
óta igyekeznek az összeset fel-
újítani, idén a második kezelő-
egységet tudták beszerezni.

Dr. Dallos Fanni fogorvos 
hangsúlyozta, Tatabánya teljes 
lakosságát fogadja alapellátás-
ban rendelőjük, ami öt felnőtt 
és három gyerekkörzetet je-

lent. Ügyeleti rendszerben hat-
vanhét települést látnak el, ami 
csaknem a teljes megyét jelenti. 
A fogorvos hozzátette, egy mű-
szakban átlagosan 15–20 be-
teg érkezik hozzá, de még így 
is jóval kevesebben keresik fel 
a fogorvost, mint ahányuknak 
kellene. Sokszor az iskolákban 
végzett fogászati szűrések sem 
hoznak eredményt, mert van-
nak olyan szülők, akik a fogor-
vos jelzése ellenére sem viszik 
el gyermeküket a fogászatra. 
Ennek a problémának a meg-
oldását prevenciós programok 
szervezésében látná. K. D.

Nyúl Józsefné és Bíró László kapta most az elismerést Fotó: W. P. 

Egy műszakban 15–20 beteget látnak el Fotó: Hagymási 
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