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Juhász Gyula

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,

S amit az élet vágott,

Behegesztem a sebet a szívemben,

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.
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Látogatások a cementgyárban

A 2011 júliusa óta próbaüzemben
működő és szeptember 15-én felavatott
királyegyházi cementgyár iránt egyre
nagyobb az érdeklődés. Többeket vonz a
hatalmas építmény látványa, de vannak,
akiket maga a gyártás folyamata érdekel.
Az igényeknek megfelelően a gyár
munkatársai folyamatosan szervezik a
gyárlátogatásokat, bemutatókat,
előadásokat. Már hírt adtunk róla, hogy a
királyegyházi iskola hetedik és nyolcadik
osztályos tanulói a pályaválasztás céljából
látogattak ide, de jártak már itt pécsi
középiskolások és egyetemisták is. 
Királyegyháza Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a Társadalmi Tanács
tagjai, valamint az orvosi rendelő és az

oktatási intézmény dolgozói is kaptak
meghívást egy részletes bemutatóra és
bejárásra. Ez alkalomból Zadravecz
Zsófia, a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. kommunikációs
vezetője köszöntötte a megjelenteket,
majd tolmácsolta Frédéric Aubet
ügyvezető igazgató üdvözlő szavait és
előadását. Az ügyvezető igazgató bemu-
tatta a királyegyházi cementgyár helyzetét
a Lafarge Cement CE Holdingban.
Hangsúlyozta, hogy a Lafarge, mint a
világ legnagyobb cementgyártó cége,
kiemelt szerepet tulajdonít a biztonságos
munkavégzésnek. Mikita István

gyárigazgató részletes és közérthető
előadásában a cementgyártás folyamatát
mutatta be a bányától a késztermék
kiszállításáig. Mészáros Lászlóné
kérdésére a gyárigazgató elmondta, hogy
a gyártási folyamatok során a zajszint
nem lesz magasabb az eddigieknél, sőt
egy meghatározó alkatrész kicserélésnek
köszönhetően még kevésbé lesz hallható.
A zajszennyezés kivédése érdekében
erdőtelepítés van folyamatban a lakott
terület és a gyár közötti területen. Kovács
Mátyás környezetmérnök a próbaüzem
alatti környezetvédelmi mérésekről
számolt be. Az előadások után a
vendégeket Mikita István kalauzolta a
bejárás során.

Konyári Tímea

Frédéric Aubet bemutatta a jelenlévőknek
a LAFARGE Cement CE Holding GmbH-t.

Rácz Rafael 4. osztályos tanuló: 
„Úgy gondolom, ha felnőtt leszek, én is a LAFARGE Kft.-nél fogok dolgozni.”

A királyegyházi iskola ötödik és hatodik osztályos tan-
ulóinak is volt már módja közelről látni a gyárat
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Köszönettel élek azzal a lehetőséggel,
hogy a Helyzet hasábjain közzé tehetem
gondolataimat, és köszönetet mondha-
tok mindazoknak, akik segítségemre
vannak nehéz helyzetemben!
El sem tudom mondani, mennyire hálás
vagyok mindenkinek, aki így vagy úgy
segített rajtam. Már a betegségem
kezdetén, amikor még nem is lehetett
tudni, hogy mi a baj, a hozzám közelál-
lóktól kaptam lelki támaszt, aztán egyre
többektől és egyre többet. Nagyon
nehéz lenne pontosan felsorolni, hogy
kinek miért vagyok hálás, de azt
elmondhatom, hogy nagyon sokan
vannak a segítőim.  Hálás vagyok
annak, aki gondoskodik arról, hogy nap
mint nap ebédet kapjak, aki elintézi a
havi bevásárlást, aki meglep egy finom
süteménnyel, hogy kedveskedjen, vagy
egy cserép virággal, mert tudja, hogy az
a mindenem. Hálás vagyok érte, hogy
elvetették a kertet, amikor olyan beteg
voltam, hogy menni sem bírtam. De
hálás vagyok azért is, ha valaki eljön
megkérdezni, hogy mi van velem, és

aztán elbeszélgetünk, vagy elvisz egyet
autózni, hogy ne legyek állandóan
bezárva. Soha életemben nem gondol-
tam volna, hogy egyszer majd ennyi
szeretetet kapok! Nagyon jó érzés tudni,
hogy mennyien állnak mellettem, ezt
soha nem fogom elfelejteni!
Nagyon köszönöm a falu, az emberek
összefogását, hogy ebben a mai világ-
ban, a nagyon nehéz gazdasági helyzet
ellenére is segítséget nyújtottak nekem
és a családomnak! Nagy szerencsétlen-
ségemben, a legmerészebb álmaimban
sem remélt adomány érkezett, melyet
Grím Ferenc polgármester úrtól vehet-
tem át. Elmondhatom, hogy nagyon jól
jött. 
Köszönettel és hálával tartozom a csalá-
domnak, rokonoknak, szomszédoknak,
barátoknak, a rigópusztai és a helesfai
otthon vezetőinek és dolgozóinak.
Mindent köszönök a Királyegyházai
Önkormányzat dolgozóinak és
Királyegyháza polgármesterének. Hálás
vagyok fiam osztályfőnökének és
tanárainak, amiért egyengetik az útját,

és még jobban odafigyelnek rá, amikor
kórházban vagyok. Köszönöm Valkai
István doktor úrnak és az
asszisztenciának a törődést és
gondoskodást! Köszönet az ismerősök
és ismeretlenek jóindulatáért!
Lehet, hogy ez nagyon furcsán hangzik,
de nehéz helyzetem ellenére nagyon
szerencsésnek érzem magam, mert
megtudtam, hogy nagyon sokan
szeretnek, hogy nagyon sok segítőkész,
jó ember vesz körül, és ez mindennél
többet jelent. 
Mindenkinek jó egészséget, boldog és
békés karácsonyt kívánok!

Makoniné Dlugosz Valéria

Makoniné Dlugosz Valéria elmondása

szerint a Bécsből kapott levél értelmében

összecsomagolta már a holmiját, a tele-

fonját éjjel-nappal bekapcsolva maga

mellett tartja, hiszen bármelyik percben

érkezhet a hívás: megfelelő donort

találtak számára, indulhat a műtétre.

Szorítunk érte! (szerk)

„… szerencsésnek érzem magam …”

Köszönet a segítségért!

Összefogtunk
Községünk lakosa, Makoniné Dlugosz
Valéria tüdő transzplantációra vár. A
transzplantációra - megfelelő donor
esetén - Bécsben kerül sor. Királyegyháza
község Önkormányzata a beteg
megsegítésére adománygyűjtést szervezett.
Az adományok gyűjtésében Plaki Jánosné
és Patakiné Gál Andrea vett részt, akik a
cél érdekében minden családot felke-
restek. A lakosság adományaiból 300120
forintot sikerült összegyűjteni. Az adományt
2011. november 24-én adtuk át
Makoniné Dlugosz Valériának.
Királyegyháza község Önkormányzata
nevében köszönöm a lakosság önzetlen
felajánlását, hogy adományaikkal hoz-
zájárultak Makoniné Dlugosz Valéria
külföldi gyógykezeléséhez. 

Grím Ferenc
polgármester

A gyűjtésből származó adományt Grím Ferenc polgármester,
Plaki Jánosné és Patakiné Gál Andrea adták át. 
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Fehér Dávid első lett

Köszönjük a támogatást!

Nagyon büszkék vagyunk Fehér Dávid
nagycsoportos óvodásunkra, aki Pécsett
a Művészetek és Irodalom Házában a

Népmese Napja alkalmából rendezett
mesemondó versenyen első helyezést ért
el. A gyönyörűen berendezett színpadon

a zsűri és nagyon sok gyerek előtt adta
elő a Félig nyúzott bakkecske című
mesét. Nagyon sokat készültünk a
versenyre, Dávid tehetségének és
szorgalmának köszönheti az előkelő
helyezést és a nagy sikert. Jutalmul
könyveket, édességet, kirakó játékot és
belépőjegyet kapott a bikali Reneszánsz
Élményparkba. Dávid mesemondását
felvette a MTV Pécsi Körzeti Stúdiója, és
a felvétel december 10-én adásba is
került, így ország-világ láthatta.
Dávid sikere után kerestek meg a Pécsi
Polgármesteri Hivatalból azzal a kéréssel,
hogy a mi kis mesemondónk szerepeljen
a Mesevásáron, a Széchenyi téren felállí-
tott mesesátorban december 10-én. Ez
alkalommal Királyegyházát még egy
iskolás is képviselte Spándli Dominik
személyében, aki most először mutatko-
zott be mesemondóként. 

Mindkettőjüknek gratulálunk!

A fotók december 10-én készültek

Pécsett a Mesevásáron

Az óvoda szülői munkaközösségének
köszönetét is szeretném tolmácsolni
mindazoknak, akik anyagiakkal és
tevőlegesen is segítettek abban, hogy

maradandóvá váljanak az ünnepek, a
várva várt Mikulás és a meghitt
Karácsony a kicsi gyermekek számára.
Köszönjük Árki Zoltán, a Királyegyháza

Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma, Kozma Ferenc, a KEFE, a
Királyegyházai Vöröskereszt és Vörös
Zoltán támogatását, akik nélkül

szegényebb lett volna a december az
óvodában. 
Továbbá az óvodás gyermekek
nevében szeretnék köszönetet mondani

a Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítványnak, hogy a 2011. évben
is számos programunkat támogatta.  A
Közalapítvány Kuratóriumának
segítségével óvodásaink fejlesztő
játékokat, munkafüzeteket kaptak, két
ízben tekinthették meg a Hangoló
bábelőadását, tarisznyát kaptak a bal-
lagóink, kirándulni mehettünk, hiszen
átvállalták az útiköltséget és a belépőt,
részt vehettünk a sumonyi madártábor
programjain, és eljuthattunk a
Kölyökparkba is. A programokkal
lehetővé válik a környezetünk jobb
megismerése, kinyílik a világ a
gyerekek számára.
Bár a pedagógusok számára nagy
felelősség és megterhelő egy-egy kirán-
dulás, különösen egy forgalmas
nagyvárosi közlekedés, de a gyerekek
örömét látva mindig azt mondjuk:
megéri!

Grimné Hunyadvári Éva
vezető óvónő

Spándli Dominik 

Köszönjük a Közalapítványnak, hogy december 8-án a Kölyökparkban ennyi
lelkes, kipirult és boldog gyermeket láthattunk!

Fehér Dávid 
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Képek az Adventi Hangversenyről 

Az óvodások a betlehemes játékkal a hagyományokat 

elevenítették fel

A negyedik osztályosok 

a szeretet erejéről szóló mesét játszottak el

Papp Zoltánné versmondását 

a nyugdíjasok énekkarának előadása követte

Schubert Ave Maria-ját 

Moharos Alexandra színvonalas fuvolajátékában hallhattuk

Az iskola nevelőtestületének énekkarát 

ezúttal az óvónők is erősítették

A nyugdíjasok által készített sütemények, a forralt bor és 

a forró tea elfogyasztásával zártuk az estét

További fotók: www.kiralyegyhaza.hu
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Jézus körül álló közösség
Évről évre karácsony ünnepén szem-
besülünk hitünk egyik központi titká-
val, mely szerint Isten emberré lett,
hogy mi istenivé legyünk. Titok,
amely az ember számára magában
rejti az elfogadás és elutasítás
lehetőségét. Az elfogadás által Jézus
személyes és közösségi életünk
középpontja és alapja lesz. Vagyis
általa válunk Egyházzá, egy-
házközséggé, királyegyházai
plébániává. Az ünnep tehát
csodálatos lehetőséget rejt
magában, annak újrafelfedezését,
hogy mindnyájan Jézus körül állunk.
Őrá tekintünk, hiszen Ő hívott meg
minket, mert szükség van ránk. Erre
tanít minket az a karácsonyi mese,
mely az asztalos szerszámairól szól.

A történet szerint a szerszámok
nagygyűlést tartottak annak eldön-
tésére, hogy ki lehet tagja a
„Szerszámok Tisztes Közösségének”.
Először ki akarták zárni a Fűrészt,
mondván, hogy harap és csikorgatja
a fogait. Aztán a Gyalut
kifogásolták, hogy éles és
szőrszálhasogató. Ezt követte a
kalapács, mivel nyomasztó és
erőszakos. Majd a Szögek
következtek, hiszen azok nagyon
szúrósak. Sorra került a Reszelő, a
Ráspoly és a Csiszolópapír is, aki
mindenkit megsért és megkarmol.
Aztán jött a többi, s így kikerekedett
egy nagy vita, melyen már úgy tűnt,
senki sem lehet tagja a Tisztes
Közösségnek. Egyszer csak belépett

az asztalos, és a szerszámok azonnal
csendbe lettek. Az ember fogott egy
deszkát, és a Fűrésszel elvágta, majd
a Gyaluval legyalulta. Aztán
működésbe lépett a Reszelő, a
Ráspoly és a Csiszolópapír. Az aszta-
los aztán fogta a Szögeket és a
Kalapácsot. Felhasznált minden
rossz természetű szerszámot, hogy
bölcsőt készítsen, mégpedig azért,
hogy befogadja a Gyermeket, az
Életet.
Bár nem vagyunk tökéletesek, mégis
Isten, aki tudja mindezt, kezébe vesz
mindnyájunkat és használ, hogy
közösségben építsünk egy Szíve sze-
rinti Egyházközséget. Engedjük neki!

Király József

Megtelt a templom

Király József plébános kilenc hónap-
ja látja el feladatait Királyegyházán,
de elmondása szerint most először
tapasztalta meg itt, milyen nagy
öröm az, amikor megtelik a temp-
lom emberekkel. A december 15-ei
Adventi Hangverseny után a
plébános elmondta, nagyon jó,
hogy az Isten házában tartottuk az
ünnepséget, hiszen az egész
műsorral éppen Őt, községünk
védelmezőjét, Krisztus Királyt ünne-

peltük. Megköszönte minden
szereplő és segítő tevékenységét, a
nyugdíjasok, a „még nem nyugdíja-
sok”, a gyerekek és a pedagógusok
munkáját, majd felhívta a figyelmet
arra, hogy fogadjuk is meg a
műsorban elhangzottakat. Így
például a gyerekek énekéből vett
sorral, gondolkodjunk el azon, hogy
éljünk, mit tegyünk, hogy karácsony
ünnepén boldogok lehessünk. A leg-
fontosabb talán az, hogy adjunk időt

magunknak és egymásnak, szánjunk
időt az ünnepre, hogy a maga tel-
jességében megélhessük azt.
Rohanó világunkban gyakran csak
elmegyünk egymás mellett, de most
álljunk meg, szakítsunk időt és
figyeljünk egymásra. Ezzel tegyük a
karácsonyt különbözővé a hétköz-
napoktól, és ezzel tegyük valódi
Ünneppé. 

KT

Szülők Bálja 

A jótékonysági rendezvényt

2012. január 7-én tartja az

Iskolai Szülői Munkaközösség

Belépőjegy: 1500 Ft

Érdeklődni: 06-30/294-9094

/Fata Gáborné/



7

Az Adóhatóság tájékoztatója

Kommunális
adó

Sumonyban is járt 
a Mikulás

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot,
hogy Királyegyháza és Gyöngyfa
Község Képviselő-testületei 2011.
december 8. napjával döntöttek a
talajterhelési díj bevezetéséről.
A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (a további-
akban: Ktd. tv.) alapján az önkor-
mányzat köteles bevezetni a talajter-
helési díjat, azon kibocsátók
vonatkozásában ahol műszakilag
lehetőség van a közcsatornára ráköt-
ni, de a kibocsátó nem élt a
lehetőséggel. Amennyiben a köz-
csatornát év közben helyezik üzem-
be, a díjfizetési kötelezettség a kibo-
csátót a közcsatorna üzembe
helyezését követő 90. naptól terheli.
A talajterhelési díj mértékét a talaj-
terhelési díj alapja, az egységdíj,
valamint a területérzékenységi szorzó

határozza meg. 
A talajterhelési díj alapja a szolgálta-
tott víz mennyisége, csökkentve az
ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott, illetve
külön jogszabály szerint locsolási
célú felhasználásra figyelembe vett
vízmennyiséggel.
A talajterhelési díj alapja
csökkenthető azzal a számlákkal iga-
zolt mennyiséggel, amelyet a kibo-
csátó szennyvíztárolójából olyan,
arra feljogosított szervezettel szállíttat
el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhe-
lyezését igazolja.
A talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 120 Ft/ m3.
A területérzékenységi szorzó 1,5.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség
azt a kibocsátót, aki külön jog-

szabályban meghatározott egyedi
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,
illetve egyedi szennyvíztisztító kis-
berendezést alkalmaz, illetve akinél a
közcsatorna kiépítésre került, de
műszakilag nem áll számára ren-
delkezésre.
A kibocsátó a díjfizetési köte-
lezettségéről évente a tárgyévet
követő év március 31-ig tesz beval-
lást az erre a célra szolgáló
nyomtatványon az önkormányzati
adóhatóságnál.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak
kell megfizetnie a tárgyévet követő év
március 31-éig az önkormányzati
adóhatóság által vezetett talajter-
helési díj bevételi számla javára.

Adóhatóság

Tájékoztatom a Tisztelt adózókat,

hogy Királyegyháza és Gyöngyfa

Község Képviselő-testületei 2011.

december 15. napjával döntöttek a

magánszemélyek kommunális adója

mértékének megemeléséről. 

2012. január 1. napjától az

adómértéke Gyöngyfa településen

az építmény és a telek után

egységesen 4.000 Ft. 

Királyegyháza településen az épít-

mény után 5.000 Ft, a telek után vál-

tozatlanul 2.500 Ft.  

Adóhatóság

December 6-án a helyi CKÖ és a

Vöröskereszt helyi alapszervezetének

köszönhetően gazdag ajándékcso-

magokkal érkezett Sumonyba a Mikulás.

A kultúrházban rendezett összejövetelen

pogácsával kínálták a vendégeket, a

gyerekek pedig versekkel készültek a

Mikulás fogadására. A csomagok

kiosztásában és a rendezvény

szervezésében a Képviselő-testület tagjai

is segédkeztek.  

Konyári Tímea



8

HELyzEt – KiRáLyEGyHázA ÖnKoRmányzAtánAK LAPJA

Megjelenik havonta, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. anyagi támogatásával, az Önkormányzat megbízásából | ISSN 2060-5471 |

Felelõs kiadó: Konyári Tímea, munkatársak: Grímné Hunyadvári Éva, Kaczor Péter, dr. Máthé Győzőné | A szerkesztõség címe:

7953 Királyegyháza, Petõfi u. 63., tel.: 06-30-9522987, 06-73-340045,  e-mail: konyaritimea@gmail.com | Lapzárta: 2011.12.15.

Hir de té se i ket húsz szó ig in gyen meg je len tet jük.

Le adás: sze mé lye sen Konyári Tí me á nál, il let ve

a 06-30-9522987-es te le fon szá mon.

Vár juk ész re vé te le i ket és hoz zá szó lá sa i kat is.

Kezdjük színházlátogatással a 2012-es évet!
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért
Közalapítvány Kuratóriuma az Édes Anna
című színmű 2012. január 3-ai és A dzsungel
könyve című musical január 18-ai
előadására várja az érdeklődők jelentkezését.
A hagyományoknak megfelelően a színház-
jegyek árát a Közalapítvány fedezi, az útikölt-
séget mindenki önállóan fizeti. Megfelelő
számú érdeklődő igénye esetén
autóbuszbérlést szervezünk, melynek egy főre
eső költsége minimum ezer forintra várható.
Jelentkezni lehet december 23-ig a
309522987 és a 302949094 telefon-
számokon, illetve személyesen Fata Gáborné
vagy Konyári Tímea megkeresésével.
Az Édes Anna keletkezése idején Kosztolányi,
a mű szerzője, a Pesti Hírlap számára beszél-
getéseket készített a társadalom különböző
rétegeinek tagjaival. „Egy itt, a
Krisztinavárosban szolgált cselédlány adta az
első impulzust regényemhez. De ez nem az a
lány volt, aki tényleg megölte a kommün
bukása után a gazdáit. Csak most, amikor
már befejeztem a regényemet, tudtam meg,
hogy csakugyan megtörtént ez az eset.” – írta
Kosztolányi.
„Gyilkosság történt. Méghozzá, mindjárt
kettős gyilkosság. A tettes személye, ismert:
Édes Anna, vízivárosi cseléd, egy éjszaka több
késszúrással meggyilkolta Vízyéket, a gazdáit.
Tettét beismeri, annak okára azonban nem

tud magyarázatot adni. Majdnem mindent
tudunk, tehát. A krimi műfajának szabályai
szerint viszont a legfontosabb és legizgal-
masabb kérdésre még válaszolnunk kell: ami
történt, miért történt? Hogyan válhat egy ártal-
matlannak látszó, törékeny, fiatal lányból
gyilkos? Hogyan lehet a mintaházaspárból
áldozat? Milyen apró, lényegtelennek tűnő
mozzanatok, történések vezettek el a
sorsszerű gyilkossághoz? Ezt firtatja a
vizsgálóbíró, mert az előadás, formáját te-
kintve bírósági kihallgatás, az események
rekonstruálása, melyek a bíró kérdései és
Anna válaszai révén elevenednek meg.
A regény megjelenése óta a legkülönbözőbb
magyarázatok láttak napvilágot a gyilkosság
indítékait illetően: volt, amely az elnyomó úri
osztály és a proletariátus örök konfliktusának
megjelenését látta benne; más a freudi »elfoj-
tás« tragikus következményét, és volt olyan is,
amelyik a szerelmi csalódás miatti bosszúban
látta a magyarázatot. Melyik hát a sok közül?
Egyik sem? Mindegyik együtt? Minden
lepereg előttünk a tragikus végig, mégsem
kapunk egyértelmű válaszokat, miként maga
Kosztolányi Dezső sem adott regényében
ilyeneket. Nyilván szándékosan. Az író világ-
és emberképének legfontosabb jellemzője
ugyanis, hogy az élet megfejthetetlenül
titokzatos sokszínűségét, az egyén megis-
mételhetetlen egyediségét vallja. Kosztolányi
minden olyan eszmét elvet, amelyik

leegyszerűsítő magyarázatra törekszik. Édes
Anna tettét sem lehet magyarázni egyetlen
vagy akár több okkal sem, mert minden tette,
így a gyilkosság mögött is ott áll az ember a
maga teljes életével. Az előadás feltett
szándéka, hogy az értelmezés és a válasz
felelőssége alól a nézők se vonhassák ki
magukat.”
A dzsungel könyve című musical ma már
klasszikusnak számít, sok helyen, sokszor,
nagy sikerrel játszották, játsszák. A Dés László
zeneszerző, Geszti Péter dalszövegíró és
Békés Pál szövegíró közös munkájából tizenöt
éve született musicalt ma már minden gyerek
ismerheti, de talán színpadon még nem látta.
A darabról már rengeteg mindent elmondtak,
de ha valaki mégsem tudja, hogy miről is szól,
álljon itt egy kis összegzés:
Ugyan ki tudná összefoglalni, mi mindenről
szól a farkasok közt nevelkedett Maugli, az
emberek ketrecéből szabadult Bagira, a
törvényt bölcsen oktató Balu, a titokzatos Ká,
a bosszúra és embervérre szomjas Sir Kán
története? Szól a születésről és a halálról, a
befogadásról és a kitaszításról, a csapatról és
a magányról, a gyerekkor és a kamaszkor
varázslatos időszakáról – vagyis mindarról,
ami egy »kölyökkel« megeshet, akár farkasok,
akár emberek között nevelkedik.

Konyári Tímea
(forrás: www.pnsz.hu)

SZÍNHÁZLÁToGATÁST HIRDETÜNK

Boldog, békés karácsonyt
és szerencsés új esztendőt 
kívánunk minden 
kedves Olvasónknak!
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