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Ad(akoz)ni jó!
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A

december, az advent, a karácsony közeledtével lázasan
lesem a kézzel készített karácsonyi ajándékötleteket.
Mécsesektől, mézes sütiktől a függőkön át az ajándékcsomagokig már minden szerepelt a korábbi évek repertoárjában. Valami lázas készülődés vesz ilyenkor erőt rajtam, és
azoknak, akik fontosak nekem, ezekkel a kis ajándékokkal köszönöm meg a segítségét. Volt már, hogy októbertől sorakoztak a bébiételes üvegek a nappaliban: készültek a mécsesek.
Fiaim révén sok játék, ruha is ilyenkor dobozba kerül, majd
egy jótékonysági szervezethez, hogy ezek is szebbé varázsolják
valakiknek az ünnepét. Azokét, akiknek szerényebb lehetőségeik vannak az ajándékozásra.
vagyok benne, sokan teMegszeppent gye- Biztos
szik ugyanezt. A jótékonysárekek tekintenek
gi szervezetek ilyenkor nagy
kíváncsi szemek- mennyiségű csomagot, élelosztanak ki a rászorukel a csomagokra miszert
lók, nagycsaládosok, egyedülállók között. S több az adakozó, az önzetlen segítő a cégek körében is, amelyek műsorral,
mikuláscsomagokkal halmozzák el a gyermekeket. Ezt teszik
évről évre a Segítő Jóbarátok Tatabányán. Megszeppent gyerekek tekintenek kíváncsi szemekkel a csomagokra, ünnepi műsor teszi még emlékezetesebbé a napjukat. Az adományozókét
pedig a sok mosolygós tekintet. Az ajándékozásban a legcsodásabb, hogy sokszor egy kézzel készített apróság is hasonló hatást válthat ki. A minap fedeztem fel, hogy egy korábban készített ajándékom az ünnep közeledtével az egyik ismerősöm asztalára került. Alig várom, hogy átadhassam az ideit!

Négyszáz ajándékot
osztottak
szét
Még velünk élnek
az azbesztszálak a Segítő Jóbarátok
NYERGESÚJFALU A városi kép- ni a feladat megoldásához. A
viselő-testület tagjai legutób- döntést meghozók jelezték,
bi ülésükön többek közt arról nincsenek hiteles informáciis döntöttek, hogy az önkor- ók, dokumentált esetek arról,
mányzat 3,7 millió forintért hogy a jelzett területen lenmegrendeli az Eternit telepü- ne azbesztszennyezés, illetlésrészi azbesztszennyezés ve korábbi azbesztelhelyezésrészleges tényfeltárását. A ha- ből származó levegőminőségi
tározat előzményei közt szere- probléma. A nemleges válaszpel, hogy a város az elmúlt év- ban az a javaslat is szerepelt,
ben vis maior pályázattal kért hogy a város más kormányzaanyagi segítséget
ti forrásból próbálhat ottani ingatlan A munkálajon meg pénzt szeazbesztmentesíté- tokra a legrezni a probléma
sére. A gyakorlatmegoldására.
ban olyan anyag- kedvezőbb
Idén
áprilisról van szó, amely- összeg
ban a megyei korben
cementtel
mányhivatal tata3,7 millió
megkötött azbeszt
bányai járási hivavan, az úgyneve- forint volt
talának agrárügyi
zett Eternit-csövek
és környezetvédelkét végének méretre esztergá- mi főosztályától kötelezés érlása során képződött forgács kezett részletes tényfeltárás
formájában.
elvégzésére a polgármesteri
A környezeti szennyezés hivatalba. A feladatra, a domegszüntetésének szükséges- kumentációk elkészítésére az
ségét több hatósági helyszíni önkormányzat árajánlatokat
szemle eredményei is jelezték. kért. A legkedvezőbb összeg a
A vis maior pályázattal nem korábban jelzett 3,7 millió foF. K.
sikerült támogatást elnyer- rint volt.

Fotó: Dallos István

A legkisebbek közül néhányan megszeppenve vették át a Mikulástól a csomagot

Négyszáz gyermek számára
szervezte meg a szeged-csanádi egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Segítő Jóbarátok
és Barátaik a 8. Jótékonysági Karácsonyi Gálát. A különleges eseményen zsúfolásig
megtelt a Vértes Agorája. A
gyermekek ajándékokkal és
kellemes élményekkel térhettek haza.
Sugár Gabi
gabriella.sugar@mediaworks.hu

TATABÁNYA Lépésben lehetett
csak haladni már a gála előtt
egy órával az Agora aulájában.
Sorra érkeztek a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató
megyei lakóotthonaiból gyerekek és a nevelőszülők. Az aulában hosszú asztalt terítettek
meg különféle finomságokkal,
s A négy jó barát történetét bemutató mesekönyv szerzőivel

is találkozhattak a gyerekek. Shell Hungary Zrt./Shell Fleet
Az emeleten ruhák, ékszerek, Solutions igazgatója, valamint
táskák, könyvek, cipők sora- Sámuel Botond, az Agora Nonkoztak, és várták új gazdáju- profit Kft. ügyvezetője.
kat, de kézműves-foglalkozás
Elhangzott: az elmúlt időés fotósarok is próbálta emlé- szakban egyre többen álltak a
kezetessé tenni a különleges Segítő Jóbarátok kezdeményeestét. A legnehezebb dolga zései mellé, így az idén lehetalán a Mikulásnak volt, aki tőségük nyílt már arra, hogy
több száz csomatöbb
különböző
got osztott ki.
eseményt szervezA
gálaműsor Egyre többen zenek az ország
előtt sajtótájékoz- álltak a Segí- különböző pontjatatón számoltak
a Szent Ágota kető Jóbarátok in
be a szervezők arretei között nevelról, hogy a nyolc kezdeménye- kedő fiataloknak.
éve zajló kezdemé- zései mellé
Hangsúlyozták: kinyezés már milyen
váló a kapcsolat a
önkéntes segítő hászolgáltató és a selózattá nőtte ki magát. A tájé- gítők között, a jó barátok minkoztató főszereplői a Segítő Jó- dig oda mennek, ahol a legnabarátok voltak, akiknek ala- gyobb szükség van rájuk. Szepítója Honosiné Máhr Ágnes, geden például húsvétkor csaHonosi Mihály és dr. Dombi ládi napot és jótékonysági hajPéter. Az ismertetőn részt vett vágást, Süttőn gyermeknaKothencz János, a Szent Ágo- pot, Komáromban állatvédelta Gyermekvédelmi Szolgálta- mi délutánokat szerveztek, és
tó főigazgatója és Veér Lajos, a Ágotafalván, azaz Tass-Alsó-

szenttamáson a Shell közreműködésével csaknem hétezer fát és cserjét ültettek. December 7-én még szerveznek
egy jótékonysági hajvágást
Komáromban. Elhangzott az
is, hogy 10-13 tonna száraztésztát, lisztet is felajánlottak
a segítők.
A szolgáltató főigazgatója
megköszönte a Segítő Jóbarátok példaértékű, egyedülálló
kezdeményezését. Hozzátette:
öt megyében csaknem négyezer gyermek ellátásáról, neveléséről gondoskodnak, közülük négyszázan élnek megyénkben. Őket látták vendégül a gálaműsoron, amelyen
közreműködött többek között
a Talentum Iskola Kiskórusa,
a Szent Ágota gyermekei és
fellépett Szandi is.
Látogasson el hírportálunkra!

Elismerést adtak át azoknak, akik segítő szándékkal sokszor nyújtották karjukat

Ünnepségen mondtak köszönetet a véradóknak
TATABÁNYA Több mint száznyolcvanan fogadták el a megyei Vöröskereszt péntek estére szóló meghívását, hogy a
humanitárius szervezet munkatársaival, valamint a megyei vezetőséggel közösen ünnepeljék a véradókat. A rendezvénynek – a Posta utcai
székház felújítási munkálatai
miatt – az idén a kereskedelmi iskola adott otthont.
Az oktatási intézmény aulájában helyet foglalt Szücsné Posztovics Ilona polgármester, aki a véradás fontosságával kapcsolatos szívhez
szóló gondolatait osztotta meg
a hallgatósággal. A promi-

nens személyek között volt dr.
Schmidt Ildikó területvezető
főorvos, Borsó Tibor, a megyei
közgyűlés alelnöke és dr. Bognár Ferenc, a szervezet megyei elnöke. Hamburgerné Ujvári Irén megyei igazgató szűkebb hazánk legnagyobb vérfelhasználójából, a Szent Borbála Kórházból érkezett dr. Lőke János főigazgatót is köszöntötte, aki csatlakozva az elhangzottakhoz elmondta azt
is, hogy a véradás nagyszerűségét az önzetlenségben és a
szolidaritásban látja.
A beszédek után kulturális blokk következett, amelyben a házigazda oktatási in-

Cságola Ferencné huszonötszörös véradásért vehette át az elismerést

tézmény részéről Elek Adri- tek meg. Több mint százszor
enn és Bazsó Péter lépett elő. adtak már vért Dorogról, KisA szavalatok után gazdára ta- bérről, Komáromból, Oroszláltak a kitüntetések. Zigó Ja- lányból, Tatabányáról és Tana megyei koorditáról.
nátor és Szabó-Ha- Baranyai
A vendégek köda Zsuzsanna fo- Gáborné
zött ott volt Baragott kezet a tárgynyai Gáborné, akijutalomban része- 103-szoros
re méltán büszke
sülőkkel. Rajtuk véradó orszá- lehet az egész mekívül a területvegye. Ugyanis ő az,
gos elismezető főorvos és a
aki nőként már 103
megyei elnök is rést vehet át
alkalommal feküdt
gratulált a jubiláló
véradóágyra és nesegítőknek. Összesen 192-en mes cselekedetéért az idén
nyújtották segítő karjukat ke- Pro Vita díjban részesült. Az
vesebb mint száz alkalommal. országos elismerést december
De „színpadra” hívták azokat 18-án, a kisbéri ünnepségen
is, akik még nagyobb utat tet- veheti majd át.
W. Zs.

