
Sok ezer ajándékot 
kaptak a gyerekek

TATABÁNYA Már hatodik éve kapnak ajándékokat a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató megyei intézményeiben vér szerinti 
családjuk nélkül élő gyerekek novemberben. Kedden a tatabányai 
Ho-Máhr Trans Kft. telephelyére több mint százan érkeztek, az ado-

mányozók és azoknak a képviselői, akikhez eljutnak az ajándékok. 
Honosiné Máhr Ágnes köszöntött mindenkit a raktárban, majd be-
szédek következtek, végül, de nem utolsó sorban a nap fénypontja-
ként az ajándékosztás.  2

Jubileumi 
évfordulót 
ünnepel 
az iskola
OROSZLÁNY A város harma-
dik intézményeként, 1962-
ben kezdte meg működését a 
ma már Hunyadi Mátyás ne-
vét viselő iskola. Az idén 55 
éves jubileumát ünneplő tan-
intézet egész hetes program-
sorozattal emlékezik az el-
múlt évekre. Mészárosné Fe-
hérvári Mónika intézményve-
zető elmondta: a Hunyadi-hét 
vezértémája a csillagászat és 
az űrkutatás. A sportprogra-
mok, versenyek mellett utazó 
planetáriumot fogadnak, csil-
lagászattal kapcsolatos elő-
adásokat szerveznek.

Részletek csütörtöki szá-
munkban. K. D.

Összefognak 
a megyei 
szervezetek
TATABÁNYA Az országban 
egyedülálló módon és el-
sőként megyénkben kötöt-
tek együttműködési meg-
állapodást a pályaválasztá-
si tanácsadással, pályaori-
entációval foglalkozó, ab-
ban különféle módokon ér-
dekelt szervezetek.  A meg-
állapodás ünnepélyes alá-
írása kedden délután tör-
tént, a megyei kereskedel-
mi és iparkamara tatabá-
nyai székházában. A továb-
bi munka koordinálását a 
kamara végzi.   3

A Dunakanyart is elérte az igazi tél

Dobogókőn havazott
MEGYEI INFORMÁCIÓ Az átvo-
nuló melegfront miatt az or-
szág legmagasabb pontja-
in havazott, így megyénket 
és a Dunakanyart is elérte 
az igazi tél kedden. Az Idő-
kép több kamerája is meg-
örökítette a behavazott tá-
jat, amely Dobogókőn tér-
képük szerint körülbelül 3 
centiméternyi hó esett, bár 
a fotók tanúsága szerint a 
latyakkal is számolni kel-
lett. A Pilis-tetőn is esett a 
hó kedden. Érdemes nem el-
felejteni, hogy a havas-vizes 
útszakaszon most már az 
egyre hidegebb időben fo-
kozottabb óvatossággal kell 
közlekedni. 

Az előrejelzések szerint 
legközelebb vasárnap szá-
míthatunk havazásra.  Sz. A.
 TOVÁBBI RÉSZLETEK, FOTÓK: 
 KEMMA.HU

Meleg ételt, illetve 
melegséget kaptak
TATABÁNYA A polgármeste-
ri hivatal, a Vöröskereszt 
megyei szervezete, a Kö-
lyök Kft. és nem utolsó sor-
ban a Vértesi Erdő Zrt.-nek 
köszönhetően tegnap mint-
egy háromszáz adag meleg 
ételt oszthattak ki rászoru-
ló családoknak, fedél nélkü-

lieknek. Az erdészet munka-
társai három szarvast dol-
goztak fel, hogy elkészül-
hessen egy tartalmas ebéd. 
A kft. pedig fi nom gulyást fő-
zött, amelyet a Vöröskereszt 
munkatársai osztottak szét a 
szegény sorsúaknak, otthon-
talanoknak.   2

Ruhát lopott a nő 
az áruházból
TATABÁNYA A helyi rendőrka-
pitányság lopás miatt folytat 
büntetőeljárást egy 20 éves 
nő ellen. A gyanú szerint a 
becsehelyi lakos hétfőn egy 
tatabányai áruházból lopott 
el egy ruhát. Az áruvédel-

mi eszközt kitépte, a termé-
ket felvette, majd távozott. 
A biztonsági őr észlelte a lo-
pást és értesítette a rendőrö-
ket. A nőnél még a helyszí-
nen megtalálták az eltulaj-
donított árut. K. D.A latyakos-havas úton elkélt a segítség  Fotó: Bakos Norbert

A legnagyobb 
Süsü-rajongó
TATABÁNYA Anikó nem mindennapi 
édesanya: mosolyogva, teljes termé-
szetességgel és őszinteséggel mesélt 
Petiről, a kisfi ú nehézségeiről, az éle-
tükről. Jót is, rosszat is, örömet és bá-
natot nem titkolva vezetett be min-
ket a Down-szindrómások világába. 
Peti egyébként az ország egyik legna-
gyobb Süsü-rajongója.   5

Meghalt 
Stadler József
AKASZTÓ Hatvanhat éves korában, 
kedden elhunyt Stadler József vál-
lalkozó – erősítette meg a hírt 
szülőfaluja, Akasztó polgármes-
tere, Suhajda Antal az MTI-nek. 
A  Bács-Kiskun megyei község ve-
zetője elmondta, hogy Stadler Józse-
fet szombaton helyezik örök nyuga-
lomra az akasztói temetőben. A me-
gyei hírportál azt írta, hogy az egy-
kori vállalkozó november 8-án, egy 
solti kocsmában dedikálta ötrészes 
könyvét, amikor leszédült a szék-
ről. A kórházba szállítása közben 
kómába esett, azóta kezelték a du-
naújvárosi Szent Pantaleon Kórház 
intenzív osztályán – írja a baon.hu.

A vesztőhely 
neve: Wanda
EURÓPA Ma hat csapat is továbbjut-
hat a csoportkör utolsó előtti fordu-
lójából a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjébe. A játéknap rang-
adója kétségkívül a Juventus–Bar-
celona összecsapás, de az olasz–
spanyol „háború” ennyiben nem 
merül ki, az AS Roma az Atlético 
Madridnál vizitál.   15

A legnagyobb 

EGY PERCBEN

Szerdán keleten, északkeleten borult, párás, helyen-
ként ködös idő valószínű, szitálás, gyenge eső sem 
kizárt, máshol egyre több lesz a napsütés.  13
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OLVASÓSZOLGÁLAT 9–16 óráig – a vonal végén: Walczer Patrik 34/514-041
TERJESZTÉS 8–16 óráig – kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén  40/510-510
HIRDETÉS  hétfőtől csütörtökig 7.30–16 óráig, pénteken 7.30–14 óráig

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

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

Jó reggelt!    
Bizonyos életkor alatt remek 

szórakozás az éjszaka vala-
mely szakaszában felébredni, 

és a lakásban tartózkodó összes em-
bert felébreszteni. Öcsém pont bele-
fér ebbe a kategóriába, így aztán re-
mek cselt eszelt ki a múlt éjjel. Mi-
vel megvan a magához való esze, 
hamar elsajátította az ébresztőóra 
felhúzásának jeles tudományát. Az 
egyetlen problémát az jelentette, 
hogy a vekker éjjel háromkor kez-
dett éles csörömpölésbe, így aztán 
szüleink sietve kezdték meg reggeli 
készülődésüket. Beletelt pár percbe, 
míg rájöttek, micsoda tréfa áldoza-
tai lettek, és, talán a hirtelen jött ól-
mos fáradtságuknak köszönhetően, 
jóízűen göcögő öcsém sem részesült 
szidásban. K. D.


