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Nyolcadszor tartották meg a karácsonyi gálát

Négyszáz gyermek
kapott ajándékot

EGY PERCBEN

ÉSZAK-KOMÁROM Indul Szarka Tamás
& Ghymes karácsonyi, jótékonysági
koncertturnéja. A Mennyből az angyal
című turné állomásai között december 3-án Vágsellye, december 14-én
Gúta, 18-án pedig Észak-Komárom is
szerepel. Az együttes emellett a január 7-i újévi koncertjére készül.  11

MAGYARORSZÁG Készülnek az új generációs IC-vagonok a MÁV-Start
saját gyártásában. Erről tanúskodnak az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások és eredményközlések.
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Jó reggelt!

S

zeretem a kutyákat, azt pedig különösen, ha jól érzik
magukat. Ezért bólintottam
elismerően, amikor kolléganőm
drága, de finom kutyatápot vásárolt. Jaj, baj történt! Mesélte, hogy
a kutyus, az a d… – nem három
betűs szó, maradjunk a drágánál
– nem ette meg. Írt a tápszergyártó cégnek, hogy mi is történt. Másnap felhívták: Miben tudunk segíteni? A röhögőgörcs végén mondta,
jöjjenek, magyarázzák el a kutyának, hogy finom. Elképzelem, amikor lassan mondják, hogy megértse: – Fi-gyelj, ku-tyus! A mi tápsze-rünk fi-nom. Edd meg szé-pen!
Az eredmény garantált. Az intelligens kutya először egy jót röhög,
aztán bólint, majd eszik.
emká
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Tudjon meg többet
Nikolettáról a 3. oldalon.

Meggyújtják
az első
gyertyát

Kezelik
az SMA-s
gyerekeket

Kamera
a fedélzeten

MAGYARORSZÁG A Vidékfejlesztési program keretében az eddig
odaítélt több mint 150 milliárd forint támogatásból több mint 34 milliárd forint jutott a húsfeldolgozó
ágazatnak – mondta Nagy István
agrárminiszter.
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Siófok

MEGYEI INFORMÁCIÓ Vasárnap megkezdődik az adventi időszak, megyénk
több településén is programokkal készülnek. Esztergomban például már szombaton meggyújtják az első
gyertyát, Komáromban Kovács Kati énekel, Vértesszőlősön felavatják az újonnan
elkészült betlehemet, lesznek vetélkedők is. Országszerte is rengeteg programot tartanak.
 5., 8

Turnéra indul
a Ghymes

Milliárdok
a húsiparnak

Nagy Nikoletta

TATABÁNYA A szeged-csanádi egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Segítő Jóbarátok és Barátaik nyolcadik alkalommal szervezett Jótékonysági Karácsonyi Gálát. A különleges eseményen ebben az évben is zsúfolásig megtelt a tatabányai Vértes Agorája. Egyebek mellett ruhák, ékszerek, táskák, könyvek, cipők várták a gyerekeket, de kézműves-foglalkozás és fotósarok is próbálta emlékezetessé tenni számukra az estét. A legnehezebb dolga a Mikulásnak volt, aki több
mint négyszáz csomagot osztott ki.
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Egy híres család élete ismerhető meg a kiállításon

Kossuthok érkeztek a múzeumba
KOMÁROM Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója alkalmából nyílt időszaki kiállítás pénteken a Komáromi Klapka György Múzeumban. Számadó Emese, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük
Hrala Gyula történészt, aki
oroszlánrészt vállalt a tárlat
létrejöttében, több más múzeum és történész mellett.
Számadó Emese arról is beszélt, azért Kossuthok lett
a kiállítás címe, mert nem
csupán Kossuth Lajos szerepel kiemelten, hanem egyik
fiával, Ferenccel kapcsolatos
relikviák is megjelennek.

Számadó Emese és Reznák Erzsébet a megnyitón

SZERKESZTŐSÉG: E-mail: szerk.kom@mediaworks.hu
OLVASÓSZOLGÁLAT 9–16 óráig – a vonal végén: Petrik József
TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén
HIRDETÉS hétfőtől csütörtökig 7.30–16 óráig, pénteken 7.30–14 óráig
– ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja

06-34/514-041
06-46/998-800
06-34/514-020

Fotó: K. D.

Reznák Erzsébet történész, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója megnyitó
beszédében érdekes történeteket osztott meg a hallgatósággal a kiállítás névadóinak életéről. Elmondta,
ugyan Kossuth Lajos gyermekei mind gyermektelenül
haltak meg, ez nem jelenti
azt, hogy a Kossuth család
ma már ne létezne. Többen
keresték meg őket, többek
között az Egyesült Államokból Kossuth névvel, akik
családfájuk eredetét kutatva
érkeztek hozzájuk Ceglédre.
A tárlat április 14-ig tekinthető meg.
K. D.

MA

HOLNAP
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Szombaton egy hidegfront hoz lehűlést, keleten néhol zápor, északkeleten esetleg futó hózápor ala 13
kulhat ki, máshol naposabb idő valószínű.

MAGYARORSZÁG Megszületett a megállapodás az SMA
kezelésére szolgáló, egyetlen, Európában is törzskönyvezett készítmény forgalmazójával, így valamennyi
18 év alatti gyermek hozzájuthat a kezeléshez. A kormányzat 2018-ban egymilliárd forint többletforrást biztosított a kezelésekre, és még
abban az évben 30, azóta pedig további 24 gyermek kapta meg a kezelést.
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Két halálos
áldozat
Londonban
LONDON-HÁGA
Kormányforrásokból származó péntek esti brit médiaértesülés
szerint két halálos áldozata van a London belvárosában elkövetett késeléses terrortámadásnak. A támadásban, amely a Temzén átívelő
London híd déli végénél történt, a rendőrség egyelőre
részleteket nem tartalmazó
bejelentése szerint hárman
megsérültek. A gyanúsítottat a rendőrök agyonlőtték.
Lapzártánkkor közölte az
MTI, hogy a hollandiai Hága belvárosában is késelés
volt. A rendőrség több sérültről számolt be.
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Boldog névnapot
kívánunk

András
és Andor

nevű olvasóinknak!

