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A szeretet himnusza

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat
és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam,
úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek,
úgy itéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.
/Pál apostol első levele a korintusiakhoz/
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Tájékoztató

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2017. január 1.
napjától csak az azonosító címkével ellátott
hulladéktároló edényekben, illetve a jelölt
zsákban elhelyezett hulladékot szállítja el. A
Dél-Kom Nonprofit Kft. között létrejött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés háztartásonként egy darab szabvány
edényben tárolt hulladék elszállítását tartalmazza. A szerződésben szereplő háztartásszámnak megfelelő mennyiségű „Regisztrált
hulladéktároló edény” matricát illetve a
használatáról tájékoztatót az Önkormányzaton ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8:00-16:00 óráig és péntek – 8:00-12:00
óráig) mindenki átveheti.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt? A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a
feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő? A lakossági
sormunka nincs összefüggésben a fűtési
időszakkal. A kéményseprők ütemterv
alapján érintik az egyes települések utcáit.
Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és
fűtőeszközök esetén kétévente, minden
egyéb fűtőberendezés esetében évente
történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés? A
lakossági sormunka ingyenes. Nem csak
ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob
egy értesítőt. Ha a megadott időpontban
nem találja otthon a kéménytulajdonost,
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újabb időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot,
amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (kb. 500 Ft), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését,
tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését
és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá
az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint a két sormunka között
megrendelt kéményellenőrzésért fizetni

kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni? Van lehetőség arra, hogy
valaki kéményseprést rendeljen a kötelező
és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpontot kell választani. Hétfőnként
8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon
pedig 8.00-14.00-óráig érhető el.
További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem
tisztította ki a kéményt Előfordulhat, hogy
a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a
kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt
ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad
el.
Süli-Csontos Klaudia

"Krisztus születése újítson meg mindent!"

Ezekkel a szavakkal fordult Ferenc pápa tavaly, december 25-én (karácsonykor) a világ népei felé. Ennek a karácsonyi üzenetnek
az adta a különlegességét, hogy mindezt a pápa a saját maga által meghirdetett Irgalmasság Szentévének karácsonyán üzente a
világnak. Most a pápa beszédéből szeretnék idézni néhány sort a kedves olvasóknak, ezzel kívánva mindenkinek Áldott, Boldog,
Békés karácsonyt a betlehemi Istengyermek minden áldásával a magam és a Királyegyházai Római Katolikus Plébánia nevében!
"Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! Krisztus megszületett értünk, ujjongjunk üdvösségünk napján! Nyissuk meg szíveinket, hogy
elnyerjük ennek a napnak a kegyelmét, amely maga Jézus: ő az a fényes „nap”, amely felkelt az emberiség látóhatárán. Az irgalmasság napja, amelyen az Atyaisten kinyilatkoztatta az emberiségnek végtelen gyöngédségét. A fény napja, amely elűzi a félelem
és a szorongás árnyait. A béke napja, amikor lehetőségünk nyílik találkozni, párbeszédet folytatni, kiengesztelődni. Az öröm napja:
„nagy öröm” a kicsinyeknek és alázatosaknak, s az egész népnek (vö. Lk 2,10).
Ezen a napon megszületett Szűz Máriától Jézus, az Üdvözítő. A jászol megmutatja nekünk az Isten által adott „jelet”: „egy pólyába takart, jászolba fektetett gyermeket” (Lk 2,12). Ahogyan a betlehemi pásztorok, úgy mi is elindulunk, hogy lássuk ezt a jelet, ezt
az eseményt, amely minden esztendőben megújul az Egyházban. Karácsony olyan esemény, amely megújul minden családban,
minden plébánián, minden közösségben, amely befogadja Istennek Jézus Krisztusban megtestesült szeretetét."
"Ahogyan Mária, úgy az Egyház is megmutatja mindenkinek Isten „jelét”: a Gyermeket, akit Mária a méhében hordozott s akit a
világra hozott, ám aki a Magasságbelinek a Fia, mivel „a Szentlélektől van” (Mt 1,20). Azért Ő az Üdvözítő, mert Ő az Isten
Báránya, aki magára veszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29). A pásztorokkal együtt mi is boruljunk le a Bárány előtt, imádjuk Isten testté lett
Jóságát, és engedjük, hogy a bűnbánat könnyei töltsék el szemeinket s mossák meg szívünket. Erre mindannyiunknak szüksége van.
Csak Ő, csak Ő tud megmenteni minket. Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor
szörnyű formájától, amelyeket az önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg
megoldhatatlan helyzetekből."
"Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény. Ő hozza el nekünk a reményt. Ahol megszületik Isten, ott megszületik a béke. Ahol
pedig megszületik a béke, ott nincs többé helye a gyűlöletnek és a háborúnak."
" A világ számos helyén hitünk miatt üldözött testvéreinknek a Kisded Jézus nyújtson vigasztalást és erőt. Ők a mi mai vértanúink."
"Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény; és ahol megszületik a remény, ott az emberek újra megtalálják méltóságukat.
Mégis, még ma is férfiak és nők tömegei emberi méltóságuktól megfosztva élnek, és akárcsak a Kisded Jézus, hidegtől,
szegénységtől és az emberek elutasításától szenvednek. Jusson el ma közelségünk a leginkább védtelenekhez, különösen a
gyermekkatonákhoz, az erőszakot elszenvedő nőkhöz, az embercsempészet és a drogkereskedelem áldozataihoz.
A nyomor vagy a háború elől menekülők ne nélkülözzék támaszunkat, amikor túl gyakran embertelen körülmények között utaznak,
és nem ritkán az életüket teszik kockára. Bőséges áldás legyen mindazok jutalma – akár egyénekről, akár államokról van szó –,
akik nagylelkűen munkálkodnak, hogy segítsék és befogadják a számos migránst és menekültet, segítve őket egy méltó jövő
felépítésében úgy önmaguk, mint szeretteik számára, és az őket befogadó társadalomba való integrálódásukban."
"Ezen az ünnepnapon az Úr adjon reményt mindazoknak, akiknek nincs munkájuk – nagyon sokan vannak –, s támogassa mindazok elkötelezettségét, akik közéleti felelősséget viselnek a politika és a gazdaság terén, hogy a közjó megvalósításán fáradozzanak
és védelmezzék minden emberi élet méltóságát. Ahol megszületik Isten, ott kivirul az irgalmasság. Ez Isten legértékesebb nekünk juttatott ajándéka, különösen is ebben a jubileumi évben, amikor arra nyertünk meghívást, hogy felfedezzük azt a gyöngédséget, amellyel a mi mennyei Atyánk mindannyiunk irányában viseltetik. Az Úr különösen is a bebörtönzötteknek adja meg, hogy megtapasztalják irgalmas szeretetét, amely gyógyítja a sebeket és legyőzi a rosszat.
Így ma együttesen ujjongjunk üdvösségünk napján. A jászolt szemlélve szögezzük tekintetünket Jézus kitárt karjaira, amelyek Isten
irgalmas ölelését mutatják meg nekünk, miközben hallgatjuk a Csecsemő sírását, aki ezt suttogja nekünk: „Testvéreim és barátaim
miatt könyörgök: jöjjön el neked a béke!” (Zsolt 121 [122],8)."
A Szentatya az ünnepélyes áldás után még ezeket szavakat a fűzte hozzá:
"Kedves Fivérem és Nővéreim, akik a világ minden tájáról érkeztetek ide erre a térre, és akik a televízió, a rádió és más hírközlési
eszközökön keresztül kapcsolódtak a közvetítésbe, a legszívélyesebb jókívánsággal köszöntelek benneteket. Az Irgalmasság
Szentévének a Karácsonya ez, azért azt kívánom nektek, hogy tudjátok befogadni a saját életetekbe Isten irgalmasságát, melyet
Jézus Krisztus ad nekünk, hogy mi is irgalmasok lehessünk a testvéreinkkel. Így gyarapítani fogjuk a békét. Áldott Karácsonyt."
(Az Urbi et Orbi üzenetet fordította Török Csaba atya)
Kajtár Bertold
hittanár
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Mikulás, Te csodás!

December 5-én este, sötétedés után, kis

vásárlásával hozzájárult, hogy a Télapó

Ez úton szeretném megragadni az alkalmat,

krampuszokkal. Hangos Télapóváró, az

mekeink részére. A bálban sok tombola fela-

és Boldog Új Évet kívánjak:

falunkban útra kelt a Mikulás segítőivel, a
ünnepet idéző dallamok csendültek fel amerre

járt. Hintója csak úgy pompázott a sötétben. A
kisgyerekek mindenhol türelmetlenül várták,
hogy mikor érkezik a házuk elé. A Mikulást

verssel, énekkel köszöntötték, aki kis

édességet adott át nekik viszonzásul. A

felvonulás biztonságát a polgárőreink
biztosították,

valamint

a

Szentlőrinci

Rendőrség. Köszönjük nekik a segítséget.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a civil
szervezetek bálján részt vett és a tombola
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segédei meg tudják venni az édességet gyerjánlást is kaptunk, ami szintén hozzájárult a kicsik öröméhez. Köszönjük:

Gyenis István és családjának. Konyári Tímeá-

nak, a Királyi Lovas Klubnak, a Nyugdíjas
klub tagjainak, a MAG-nak, a polgárőreinknek, a királyegyházai kézilabda csapat tagjainak, az önkormányzat dolgozóinak,

Szabó Zsófinak, Laczovics Évinek, és nem
utolsó sorban a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának.

hogy mindenkinek Áldott, Békés Ünnepeket,

a Királyi Lovas Klub, és a MAG
nevében:
Ormódi Melinda
" Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma."
/Ady Endre: Karácsony- részlet/

Útnak indult a Mikulás krampusz segítőivel

A kisgyerekek nagyon örültek a piros csomagnak

A kedves krampuszokkal
a gyerekek hamar összebarátkoztak

Vers és ének is járt a Mikulásnak,
cserébe csomagot kaptak a kis előadók

A legkisebbeket is meglepték egy kis ajándékkal

Az átadás pillanata,
sikerült örömet okozni a kicsiknek

Karácsonyvárás Királyegyházán

A szeretet erejéről szólt a karácsonyváró ünnepi műsor december 20-án Királyegyházán
a Kultúrházban. Minden zene, ének és vers
meghitt pillanatokat szerzett szereplőnek és
közönségnek egyaránt, hiszen témájában
megjelent az összetartozás, a jóakarat és
egymás segítése. Az egyes műsorszámok
között a meghívott vendégek gyújtották meg
az adventi koszorún a gyertyákat, szép sorjában mind a négyet. A színpadi dekoráció, a
jelmezek és a díszletek mind-mind a tanító
nénik és segítőik keze munkáját dicsérték.
Különösen megható volt, hogy mint minden
évben, idén is minden korosztály képviselte
magát, a legkisebb óvodások, az iskolás gye-

rekek és a Nyugdíjas Klub tagjai is készültek
versekkel, énekekkel, hogy őket hallgatva,
látva ünneplőbe öltöztethessük szívünket,
lelkünket. A csilingelő gyerekhangok mellett
hangszeres zeneszámok is felhangzottak
Felnagy József és Szeiler Viktória zenetanároknak és tehetséges tanítványaiknak köszönhetően. Az óvodások műsorát Világos Dávid
szerkesztette és tanította be. Az iskolás gyerekek közül ezúttal az összes alsó tagozatos
színpadra állhatott, az ő felkészülésüket
segítették a tanító nénik: Fuksz Veronika,
Hollósi B. Mercédesz, Gyimesiné Fekete
Tünde és Vinczen Ágnes. A nyugdíjasok Dr.
Máthé Győzőné irányításával új, szintén a

szeretet témája köré szerveződött kedves
énekszámokkal készültek. A karácsonyi ünnepváró összejövetel ismét sokak együttműködésével valósult meg, önkéntesek díszítették
már előre a környezetet, szállították a hozzávalókat, eszközöket, és nagy örömünkre
szűkösnek bizonyult a szép terem, olyan sok
volt az érdeklődő. Külön köszönet Szabó
Zsófiának a kultúrházi helyszín biztosításáért,
a dekorációban való segítségnyújtásért!
Köszönjük Borzáné Petró Krisztina tanítónőnek – a program szervezőjének -, és az
összes szereplőnek, hogy ilyen szép élményben részesítettek minket.

Konyári Tímea

Az óvodások kedves verseikkel békés hangulatot
teremtettek

A hangszeres zeneszámok üde színfoltjai
voltak a műsornak

Az iskolások angyali énekkel fokozták
a meghittséget

A szánkó című mesejáték is a szívet melengető
jóságról adott példát

Köszönjük a Nyugdíjas Klub tagjainak,
hogy idén is velünk együtt ünnepeltek!

A közös ének felemelő élményt nyújtott
mindannyiunknak
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Óvodai események

Pécsre kirándultunk az ősz folyamán, megnéztük a piacot, gyümölcsöt vettünk, a Széchenyi
téren jártunk megcsodáltuk az épületeket, végül „Hősök” kiállítását tanulmányoztuk az Árkádban. A gyerekek a gyalogosközlekedés
szabályait maximálisan betartották, fegyelmezettek és érdeklődőek voltak.
Márton napi lámpás felvonulásunkat Gyöngyfán kezdtük, majd onnan Szentdénesre is ellátogattunk, ezután Sumonyba, a szokott helyeken találkoztunk a felvonulókkal. A három
Királyegyházai faluvégtől indulva az iskolánál
ért véget a felvonulás. Mindenhol finom
vendéglátásban volt részünk. Szeretném megköszönni azoknak, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek a Márton napi
felvonulásra. Úgy láttuk, az előző évekhez
képest kevesebben voltak idén, lehet, hogy

"elfáradt" ez a program?
A királyegyházi szülők segítségével a helyi
buszmegállók is fel lettek díszítve. Köszönet
érte Béres Hajnalkának, Hauerné Gazdag
Szabinának, az óvoda dolgozóinak és Plaki
Jánosné vezetésével a közmunkaprogramban
dolgozóknak.
Kétszer volt színi előadás az óvodában, Pötyi
kutya nálunk járt, aki világgá ment, mert a
gazdája Pisti mindig a telefonjával
foglalkozott. A nézők, akik megtanulták a kóla
és a cukor egészségtelen, a gyümölcs
egészséges, és szemetelni nem szabad, mert
tönkre megy a környezetünk.
Nálunk járt Pacsi és Puszi a rosszcsont krampuszok, és a Mikulás, a gyerekek örültek az
előadásnak.
A Mikulás megörvendeztette a gyerekeket,

A Mikulás nagy örömet szerzett érkezésével
és ajándékaival

mert lovas szánon érkezett, és ajándékot
hozott mindenkinek. Köszönjük mindazoknak,
akik segítettek, hogy a gyerekek boldogok
legyenek, a Szülői Közösség tagjainak és
Ungváry Krisztiánnak.
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi karáról érkeztek óvodánkba fiatalok,
akik gyűjtöttek hátrányos helyzetű gyermekeknek adományokat. Eljöttek hozzánk és
átadták a saját kezűleg csomagolt ajándékokat, melyekben édesség és gyümölcs is
volt. Érdekes volt a gyerekeknek, hogy mi az
egyetem, mit jelent a biológus, geográfus.
A karácsonyra is együtt készülünk a
gyerekekkel.

Grímné Hunyadvári Éva

Érdekes volt az óvodások számára
az egyetemistákkal való találkozás

Bozsik-program a Királyegyházai Tagóvodában

A 2016/2017-es nevelési évben is részt
vesz óvodánk a Bozsik labdarúgó programban, melynek célja már óvodáskorban
a tehetségek kiszűrése, később pedig
szakedzőkhöz és sportegyesületekhez való
irányítása. Heti egy alkalommal tudunk
megfelelő körülmények között edzeni és
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gyakorolni a gyerekekkel, az általános iskola tornatermében. Jelenleg 16 gyerekkel
dolgozunk, elsősorban az ötödik életévűket
betöltötteket invitáljuk az edzésekre, de az
ügyesebb, jó mozgású és fegyelmezett
kisebbek számára is nyitva a lehetőség,
hogy kibontakozhassanak, hiszen minden

készség fejleszthető. Idén ősszel két
foglalkozáson/labdarúgó
fesztiválon
jártunk Szentlőrincen. Az egyiken ügyességi
akadálypályákon és fejlesztő, játékos
feladatokon kellett megmutatni a
gyerekeknek, hogy mit is tudnak. Közben
meghívott edzők figyelték őket és büszkén
mondhatom a „kis füzetükbe” tőlünk is került
be két tehetséges gyermek neve, akiket a
későbbiekben meghívtak a Szentlőrinci
Sportegyesület edzéseire is. Második alkalommal pedig óvodák közötti meccseket
rendeztek, ahol előkelő harmadik helyezést
értünk el az öt versengő óvodából. Magam
se gondoltam volna, hogy ennyire erős a
csapatszellem és a gyerekek küzdeni
akarása, ezek olyan bíztató jelek, amikre a
jövőben építeni lehet.
Világos Dávid

Karácsonyi ünnepség Sumonyban

Mint minden évben, az idén is meghívást kaptunk Sumony Önkormányzatától, hogy az
iskolás és óvodás gyerekeket felkészítve ünnepi műsort adjunk karácsony közeledtének
tiszteletére. Ezúttal a szépen felújított Kultúrházban került megrendezésre az esemény,
melyre nagy örömünkre nagyon sokan eljöttek. Mindig jó érzés látni, hogy a szülők,
nagyszülők, testvérek, rokonok kíváncsiak a
gyerekek szereplésére, és nagy tapssal jutalmazzák a versek, táncok, énekek és zeneszámok sikeres előadását. A tanító nénik nagy
odafigyeléssel válogatják a szereplőket, hogy
lehetőleg minden sumonyi kisgyermek színpadra állhasson saját falujában a szeretteiből

álló közönség előtt. A hosszas és alapos készülődés meghozta az eredményét, a gyerekek csodaszép és tartalmas műsort produkáltak, melyet láthatóan ők is nagyon élveztek.
Orsós József, polgármester és Orsós László, a
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is szívből jövő köszönetét fejezte ki a gyerekeknek és felkészítőiknek, az óvodapedagógusoknak és a tanító néniknek, a színvonalas programért. A műsorban láthattunk mesejátékot, hallhattunk hangszeres zenét, szívhez
szóló verseket és énekeket, melyek mind-mind
már a karácsony meghitt hangulatát idézték
fel bennünk. Megcsodálhattuk a szereplők
fantáziadús jelmezeit – melyek között volt

olyan is, melyet a szülőkkel közösen készítettek a pedagógusokl, mint például a nagyon
jól sikerült fenyőfát –, az angyalokat, királyokat, pásztorokat és a szép díszleteket.
Az ünnepi műsor után minden sumonyi
gyermek ajándék kapott a szervezőktől, majd
kedves vendéglátásban részesültünk: forralt
borral, finom meleg teával és süteményekkel
kínáltak minket, melyet ezúton is nagyon
köszönünk.
Bízunk benne, hogy sikerült örömet
szereznünk a gyermekek szereplésével, és
jövőre is szívesen látnak majd minket egy
hasonló karácsonyi hangulatkeltésre.

Konyári Tímea

Megtelt a kultúrház az ünneplő közönséggel

Az óvodások is színre léptek Világos Dávid
felkészítésével

Látványos táncos produkcióval is készültek
a gyerekek

Hópehely lepte be és Északi Szél tépte a kis Fenyőfát

A jászol körül angyalok és pásztorok álltak

Kedves vendéglátással fogadtak minket a helyiek
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Évzáró est a Polgárőröknél

A Királyegyházai Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, megalakulása óta
kilencedik alkalommal tartotta meg
évzáró karácsonyi ünnepségét idén
december 17-én, ezúttal a szépen felújított Kultúrházban, ahol az ünnepi terítéken kívül, csekély ajándékkal és kis műsorral is vártuk a vendégeket.
Az ünnepi beszéd után, furulyaszót hallhattunk Blum Patrícia és Blum Liliána előadásában, aztán egy Polgárőr társunk
Kiss Veronika mondott egy gyönyörű
Juhász Gyula verset a karácsonyról. A
vacsorát követte a sok-sok sütemény elfogyasztása, ami nagy feladat volt, mert
szinte mindenki hozott, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni!
Aztán éjfélig tartott a tánc, a mulatság.
Ezúton is szeretném megköszönni
minden polgárőr társamnak az egész

éves munkáját, támogatóinknak a
segítséget.
Polgárőrség telefonszáma: 06 70/603
4803
A település lakóinak és a Helyzet újság
olvasóinak Áldott Békés Karácsonyi

Az idei évben először került megrendezésre karácsonyi kézműves foglalkozás településünkön. A foglalkozás
keretén belül papírdíszeket, ablak
díszeket, gyurmadíszeket és koszorút
készítettünk a gyerekekkel és szüleikkel
közösen. Helyi segítőkkel, szülőkkel és

fiatalok bevonásával történt a programok megvalósítása, illetve a hivatal
és a nagy terem feldíszítése, melyet
utólagosan szeretnék megköszönni mindenkinek. A Mikulás ünnepség december 10-én került megrendezésre. Mely
az idei évben a Csorba Győző

ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Támogatásokat az alábbi bankszámlaszámon tehetik meg:
117 31135-20009836
Köszönjük szépen!
Varga József

Kézműves foglalkozás és Mikulás ünnepség
Gyöngyfán

Könyvtár választható programjai közül
került kiválasztásra: Szilas Miklós
„Mikulás és krampusz” című zenés
interaktív műsor. Az előadás mókás volt,
a szülőknek és gyerekeknek egyaránt
tetszett. A gyerekeket a Mikulás név
szerint szólította, a bátrabbak verset
mondtak, táncoltak és énekeltek, a
műsor végén pedig minden kisgyerek
megkapta a csomagját. Ezúton
szeretnék
Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánni
mindenkinek.
Lasancné Németh Zsuzsanna
olvasóink türelmét kérjük,
a sok-sok esemény miatt
néhány decemberi programról
a januári számunkban fogunk
hírt adni!

A Mikulás nagy örömére a gyerekek is előadtak egy kis éneket vagy verset
HeLyzet – KiráLyegyHázA ÖNKorMáNyzAtáNAK LApjA
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Szerkesztőség
Hirdetéseiket húsz szóig ingyen megjelentetjük.
Leadás: személyesen Konyári Tímeánál,
illetve
a 06-30-9522987-es telefonszámon.
Várjuk észrevételeiket és hozzászólásaikat is.

