
Újra decembert írunk. Kora reggel a zúz- sére áldozó Miklós püspök legendája a 
marába öltözött fák ágai jelzik, hogy újra forrása a Mikulás személyének, a köré 
megérkezett a december. Egyre rövidül- fonódott szokásoknak. 
nek a délutánok, hidegebbre fordult az idõ A hó szakállú, piros ruhás, kedves moso-
és csalogató a kályha melege. Megjelen- lyú bácsit mindig nagyon várják a kicsi-
nek az ünnep fényei az utcákon, az üzletek nyek, de a felnõttek szívét is melengeti a 
kirakatain és a házak ablakaiban is. Már el- vele való találkozás. Miközben a gyerme-
érkezett az elsõ vasárnap is, fellobban az kek boldogságát fürkésszük, bennünk is 
elsõ gyertya lángja és rohanó léptekkel ha- felidézõdnek kedves gyerekkori emlékek, 
ladnak el egymás után a napok. az izgatott várakozás és a titokzatos 

December 6-án aztán egy kicsit megáll módon érkezõ ajándékok felfedezése a 
az idõ. Miklós napja, egyben a Miklós gondosan tisztított csizmákban.
püspök emlékét õrzõ hagyomány, a Miku- Ma ez már kicsit más módon történik, de 
lás járás napja is. A szegényeken segítõ, a végsõ szándék mégis ugyanaz örömet 
gyermekeket tanító, életét mások segíté- szerezni kicsiknek és nagyoknak, amit 

városunkban két Mikulás 
és a velük haladó krampu-
szok nyújtottak ebben az 
évben is. Munkájuk sikeré-
hez számos önzetlen fel-
ajánló segítette szalon-
cukorral és pénzbeli támo-
gatással, amit ezúton is 
megköszönünk minden-
kinek.

Békés boldog ünnepeket 
kívánva:

A Mikulás és 
Krampuszaik

2013. December Kunhegyesi Híradó 5

Szabó András polgármester

meghívja Önt és családját

a VIII. SZILVESZTERI JÓTÉKONYSÁGI BÁLBA
A kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központba

2013. december 31-én

Program:
18.00 Mûsor

Pohárköszöntõ
Vacsora - Menü: Baconos csirkecomb, mustáros sertéstekercs, velõvel töltött sertéstekercs, csirkemell sörtésztában, rántott csirkemell, 

párolt rizs, franciasaláta
23.00 Tombola - ára 200 Ft

Éjféli menü: Lencseleves virslivel, marhapörkölt tarhonyával, bõrõs malacsült, sertéspecsenye, májas sertéstekercs, natúr csirkemell, 
csípõs sertéstekercs, rántott gomba, rántott csirkemáj, rántott karfiol, párolt káposzta, burgonyasaláta, hússaláta

Pezsgõs pohárköszöntõ
Az újévi malacot Szabó András polgármester biztosítja és szervírozza

Zenél: Tatai Tibor 

Jegyek elõvételben 5000 forintos áron megvásárolhatók (gyermek 3000 Ft)
a Mûvelõdési Központban december 15-ig.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvény bevételével Kunhegyes Város tanulóinak zeneiskolai oktatását támogatjuk

Apróságok nagy öröme… 2013. december 20-án 

pénteken

Karácsonyi 

csillagok

amatõr alkotói pályázat 
kiállításának megnyitója az
Ilosvai Varga István Városi 
Mûvelõdési Központban

14.00 órától az elõcsarnokban
A TÁMOP 3.2.3. „Útravaló a 
kreatív jövõbe” c. pályázat 
keretében tevékenykedõ 
Szalmafonó és csuhé csoportok 
bemutató foglalkozása

15.30 órától Kiállítás megnyitó és 
díjátadó, valamint elõadások a 
magyar népi iparmûvészet és a 
megyei népmûvészet aktuális 
kérdéseirõl


