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Minister práce Ján Richter priniesol mikulášske prekvapenie
deťom do Bytče
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal 5. decembra mikulášske balíčky vyše päťdesiatim deťom v detskom domove v Bytči.
Nechýbali ani Mikuláš, čert, anjel a dobrá zábava. Minister pri drobcoch pookrial, dokonca sa s nimi aj zahral a vystískal. Deti na oplátku pripravili prekvapenie pre pána
ministra vo forme milého divadelného predstavenia. Ján Richter sa zaujímal o.i. aj o to, ako deti bývajú a trávia svoj voľný čas. Mikulášska nádielka dnes ešte čaká na vyše
100 detí v detských domovoch v Pečeňadoch a Kolíňanoch.
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