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 December 5-én került sor az 
idei év első karácsonyi vásárá-
ra, Pétervására főterén. A 
programok délután 2 órakor 
kezdődtek. Elsőként az óvodá-
sok léptek színpadra, akik egy 
kedves kis karácsonyi műsorral 
készültek, Zay Ágnes és Dobi 
Noémi irányításával. Ezt köve-
tően, a helyi általános iskolások 
táncbemutatója következett, 
fe lkészülésükben Dömök 
László tanár úr nyújtott segít-
séget. Pap Rita és Bodnár Attila 
gyerekkoncertjével folytatódott 
a délután, ahol gyermekkorunk 
ismert slágerei is elhangzottak 
pl. „Kuckó-Mackó”, „Ha esik a 
hó”. A „Levél a Mikulásnak” 
című interaktív műsor igen 
szórakoztató volt a gyerekek 
számára, akik hangos kacajok-
kal jelezték, mennyire tetszik 
nekik a produkció. A fellépők 
sorát, a nemrég alakult Ivádi 
Színjátszó csoport előadása 

zárta. A gyerekek műsorukban, 
a karácsony jelentőségéről, a 
szeretetről és a jóságról is 
megemlékeztek, Szabó Edit 
középiskolai tanárnőnek kö-
szönhetően.  A műsorok alatt, a 
vásárban felállított pavilonok-
nál, sátraknál a következő 
termékek közül választhattak az 
érdeklődők: saját készítésű 
découpage technikával készí-
tett, illetve festett ajándék-
tárgyak; fonott díszüvegek; 
kézzel varrott karácsonyi-, és 
ablak díszek (filcből, szalmá-
ból, horgolt technikával); 
hűtőmágnesek, mécsesek; fa 
a j á n d é k t á rg y a k ,  f a z e k a s 
termékek, könyvek, szappanok 
és koszorúk.
  A következő Karácsonyi 
vásárra, december 20-án kerül 
sor, melynek részletes prog-
ramjait, az újság utolsó oldalán 
olvashatják.

December 5-i Karácsonyi vásár

Minden érdeklődőt szeretettel vár, 
Pétervására Város Önkormányzata!

November 24-én, az Egererdő 
Zrt. által felajánlott gyönyörű fa 
került felállításra, Pétervására 
Főterén. Két nap múlva, a 
felállított fenyőfa előtt egy 
gyermekcsoport gyülekezett a 
délelőtti órákban, kezükben 
csomagokkal. A fenyőfát jöttek 
díszíteni, azokkal az általuk 
kreált díszekkel, melyeket a 
helyi Tamási Áron Általános 
Iskolában készítettek el. 
Hamarosan Eged István polgár-
mester úr is megjelent, akivel 
közösen díszítették a fát a 

gyerekek. Ajándékdobozokat 
aggattak a fa ágaira, ezzel is 
jelezve, hogy ők már készülnek 
Advent első vasárnapjára, illetve 
a közeledő Karácsonyra.

A fenyőfát  díszí tő diákok 
névsora:
Horváth Dzsenifer, Nagypál 
Balázs, Bátka Bence, Sály 
Rebeka ,  S ipos  Viktór ia , 
P u p o r k a  K e v i n ,  J u h á s z 
Angelika, Tar Bertina, Rákos 
Vivien, Horváth Luca, Ludvig 
Liliána.

A város karácsonyfája

Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet kívánunk 

a Péterkei Hírek 
valamennyi olvasójának!

A Társult Képviselő-testület a Pétervásárai Közös 
Önkormányzati Hivatalban 2015. december 21-től 
2016. január 1-ig téli igazgatási szünetet rendel el. A 
hivatal a lakosság részére, a fenti időszakban 
ügyeleti szolgálatot lát el.

Igazgatási szünet a Pétervásárai Közös
 Önkormányzati Hivatalban
























