XVIII. évfolyam 4. szám

D

ecember elején már készülünk a nagy
ünnepre.
A nagy ünnepre, Jézus születésére
A hagyományok évszázadok óta élnek,
de ami a szívben van, bizony az a lényeg!
Ha a remény színei ragyogják be az eget,
gyönyörű képet látok, amint lehet!
Zihálva lovagol az éj angyala a sötétbe,
suhan lefelé a láthatatlan mélybe!
Akkortájt én már aludtam.
Aludtam, és szépeket álmodtam:
Halleluját zengett boldogan az ajkam,
angyali áldás melege futott át rajtam!
Hangosan zeng ilyenkor az ének,
békesség, nyugalom az, amit most érzek!
Már végleg véget ért a nyár!
Lehullott a levél, az árnyék sem követ már!
Vannak dolgok, amiket sosem szabad irányítani!
Ne tétovázz, ha föl akarsz állni!
Félelem? Hazugság? Melyik illik ide?
Jön a karácsony: egyik se!
Az álmoktól sosem kell búcsúzni!
Ha eltűnt, újra fel kell kutatni!
Az éterben száguldanak a szavak, a mondatok.
Az esti fények kusza harcában elvesznek a
gondolatok.

2016. december
Egy másodperc alatt sok minden történhet:
megszületik valaki, vagy jön a végzet.
Az árnyak hosszabbra nyúlnak a naplementében.
Eltűnik minden színes a szürke szellőben!
Nincs két egyforma levél, nincs két egyforma
hópehely.
Sok fehér felhő kell ide, mely
tisztára pucolja a borús eget
A vágyakat messzire repíti a képzelet!
Lehet valakit gyűlölni, lehet valakit szeretni!
Mindenki döntse el, merjen - e remélni!
Búcsúzunk a téltől, a nyártól,
a madárcsicsergéstől, a szellőfúvástól.
De majd jön egy új, egy más:
egy fehér, egy szent, egy illat, az csodás!
A Napfény halovány sugarai kergetőznek arcomon.
Jövőre minden más lesz: tudom!
Ma már az utolsó oldalát lapozzuk a naptárnak!
A Földön az emberek egész évben erre várnak!
Várjuk hát Jézus születését békében, hitben,
legyen boldog a család nagy - nagy szeretetben!
Óvatosan közeleg az Este,
lábujjhegyen oson a csillagok közelébe!

Lelovics Tamás

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván
Ludányhalászi község Önkormányzata
a Képviselő-testület tagjai
valamint az Önkormányzat intézményeinek dolgozói nevében
Kovács Imre
polgármester

Kereszti Márta
jegyző
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Közhírré tétetik
A Képviselő-testület ülésein történt
A Képviselő-testület a szeptember 29-i ülésén tárgyalta az önkormányzat, valamint a Ludányhalászi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016-évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. Ezen az ülésen
döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi
fordulójához való csatlakozásról, hogy az előző évekhez hasonlóan - anyagi lehetőségeinek függvényében támogassa az önkormányzat a továbbtanuló diákokat.
Pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület a polgármesteri hivatal önkormányzati ASP rendszerhez
történő csatlakozása ügyében is, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb és
hatékonyabb az ASP technológia alkalmazására. A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi
színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését,
javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is. A pályázatot közös önkormányzati hivatalok
esetében csak a székhely település nyújthatta be.
Ugyancsak pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz.
A középiskolások részére 6.000 Ft/tanév iskolakezdési támogatást állapított meg a testület, melyet az
érintetteknek kérelmezni kellett.
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy az elszármazottak találkozójának következő időpontjaként a 2017 évi
falunapot jelöli ki, és a szervezésre hárommillió forint keretösszeget is meghatározott.
Határozat született arról is, hogy Csalár, Ipolykér és Óvár szlovák településekkel együtt - pályázatot nyújt be az
önkormányzat a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében. A pályázat célja: a Kossuth út és
a Rákóczi út sarkán lévő valamint a Templom térnél lévő parkokban emlékmű elhelyezése, turista pihenőhelyek
létesítése, a települést bemutató kiadványok elkészítése, valamint egy turisztikai központ kialakítása, melyhez
ingatlan megvásárlását is tervezi az önkormányzat.
Az október 27-i ülésén a közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítására került sor, amely törvényi változás miatt vált szükségessé. Ugyancsak jogalkotási
kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület, amikor az egészségügyi alapellátás körzeteinek
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, illetve az önkormányzat építési tárgyú
rendeleteinek felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
Meghallgatta a képviselő-testület a Dr. Járosi János háziorvosnak a település egészségügyi helyzetéről szóló,
valamint Laukóné Oláh Magdolna védőnőnek a Védőnői Szolgálat munkájáról készített tájékoztatót.
Döntött a képviselő-testület a szlovákiai településekkel közösen benyújtott pályázathoz kapcsolódóan a
Ludányhalászi 750 hrsz alatt felvett, lakóház a 755 hrsz alatt felvett 1518 m2 területű közös udvar megjelölésű
ingatlan, illetve a 758 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlásáról 500 E Ft-os vételáron, és felhatalmazta a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására és az adásvételi szerződés aláírására.
A Ludányhalászi „Iskoláért” Alapítvány kuratórium új tagjának választására egy tag lemondása miatt került sor.
A kuratórium összetétele a következő: elnök: Véghné Puszta Beáta; tagjai: Kovács Gáborné, Majcherné Akucs
Judit, Zölleiné Péter Tímea, Klincsok Jánosné. A változás átvezetését a Nógrád Megyei Bíróságnál kell
kezdeményeznie a polgármesternek.
Hozzájárult döntésével a képviselő-testület ahhoz, hogy Hollókő Község Önkormányzata és Szécsény Város
Önkormányzata 2017. január 1-jétől csatlakozzon a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és
Feladatellátási Társulásához, és elfogadta a Társulási Megállapodás ez irányú módosítását is.
Jó kis hely – Biztos kezdet Gyerekház és kistelepülési komplex gyerekprogramok támogatására nyílt lehetőség
pályázat benyújtására, melyhez a Rákóczi út 68. szám alatti ingatlan, megvásárlásához - maximum 5.000.000 Ft
vételárért - előszerződés megkötését támogatta a képviselő-testület, és felhatalmazta a polgármestert a
tárgyalások lefolytatására.
November 24-i ülésén rendeletet alkotott a képviselő-testület a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatás jogosultsági feltételeiről, valamint a karácsonyi támogatás helyi szabályozásáról. Megtárgyalta a
testület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves teljesítéséről készült előterjesztést,
valamint a 2016-2019. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének módosítását, és elfogadta a 2017. évi belső
ellenőrzési tervét.
Sor került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára is, mely után úgy döntött a testület,
hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Ugyanezen a napon, zárt ülés keretében került sor a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázatainak elbírálására.
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Szüreti
Az idei esztendőben igen korán, szeptember 24-én került sor a hagyományos falusi szüreti rendezvényre. Az idei
esztendőben is majd kilométeres sorban vonult fel az erre az alkalomra összeverődött sereg, élükön a már több éve
visszajáró szegedi dobosok és zászlódobálók. A menetben ott voltak találhatóak a testvérközségről, valamint a lengyel
Lisky településről érkezett vendégeink. A
rendezvény a polgármester házánál tartott
vendégséggel valamint tánccal zárult az esti
órákban!
Szomorú tény, hogy az idei „legötletesebb
házeleje”
versenyben
mindössze
három
jelentkező – név szerint: Bódi János, Kereszti
Béláné és Lukács Péter – vett részt, így a
felajánlott tűzifa mennyiség egyenlő arányban került szétosztásra azok között, akik vették a fáradtságot és
feldíszítették portájuk elejét!

2016. november 19-én egy tragikus közúti balesetben elhunyt Beszkid Andor, Rimóc
község első embere! Andor, kistérségünk legmeghatározóbb polgármestere volt, aki
polgármestersége 26 éve alatt a legtöbbet tette ezért a vidékért! A család fájdalmában
osztozva, emlékét örökké megőrizzük!
Közmeghallgatás
November 24-én 18 órától a képviselő-testület közmeghallgatást tartott, amelyen a
jelenlévők beszámolót hallgattak meg az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak
eredményeiről, a képviselő-testület munkájáról, az év folyamán benyújtott fejlesztési
pályázatokról.
- Földi László kérdést tett fel a Zöld út felújításával kapcsolatban. Polgármester úr
válaszában elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be belterületi utak
felújítására, melyben a Zöld út is szerepel, és a Petőfi úttal együtt a jövő évben felújításra kerül.
- Majcher Tamás a település halászi útszakaszának felújításával kapcsolatban tett fel kérdést. A válaszban elhangzott,
hogy ez az útszakasz nem önkormányzati kezelésben van, és információnk szerint a közeljövőben sajnos nem várható
az út felújítása.
- Oláh János hozzászólásában jelezte, hogy nyári időszakban nagyon erős a szag a szomszédságában tartott állatok
miatt. Alpolgármester úr válaszában elmondta, hogy az állatállományt már csökkentették, és az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az épület felújítására funkcióváltás érdekében.
Idősek Napja
December 3-án került megrendezésre az Öregek napja. A
polgármesteri köszöntő után az óvodások és az iskolás
gyerekek kedveskedtek műsorral a nyugdíjasoknak. Az ebéd
disznótoros lakoma volt. Majd Poór Péter és Rózsás Viktória
teremtett jó hangulatot dalaival. A magyar nóták szerelmesei
Jenci és Zenekarával énekelhettek. A program a
tombolasorsolással zárult. A fődíjat – egy turmixgépet –
Zombori János nyerte. Ezúton is gratulálunk neki! Örömmel
állapíthatjuk meg, idén annyian elfogadták a rendezvényre
szóló meghívást, hogy majdnem szűknek bizonyult a
nagyterem.
Az idei esztendőben Advent első vasárnapján; december 4-én került sor a ludányi Szent András plébániatemplom
búcsújára. Az ünnepélyes istentiszteletet Győry-Fáy Csaba az
érsekvadkerti kerület helyettes esperese, Nógrád község plébánosa
celebrálta.

December 4-én községünket is meglátogatta a Mikulás a kicsik
legnagyobb örömére. A Képviselő-testület ezúton mond köszönetet
Debrei Zoltánnak és Végh Szilárdnak, akik már évek óta lelkesen
segítik a Mikulást, hogy a falu aprajaihoz eljussanak a jóságos öregúr
ajándékai!
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December 19-én községünk közössége ismételten együtt ünnepelte meg Karácsony eljövetelét. A Karácsonyt váró
esten az ovis és általános iskolás gyermekek színvonalas előadásaikkal hangolták a közönséget Jézus születésének
ünnepére!
Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás megalakítása
Községünk a környező 12 magyar és 12 szlovák településsel együtt alapító tagja az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulásnak, amelynek székhelye Ludányhalászi. Mindkét ország illetékes minisztériuma
hosszantartó eljárás után engedélyezte a társulás megalakulását. Az alakuló közgyűlésre 2016. november 29-én került
sor, ekkor írták alá az Egyezményt és az Alapszabályt a települési önkormányzatok polgármesterei.
Az Egyezményben megfogalmazott általános célkitűzés, hogy a gazdasági és társadalmi összetartozás megerősítése
céljából, határon átnyúló területfejlesztési tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködés valósuljon meg.
Jelenleg folyik a társulás nyilvántartásba-vételi eljárása.
Ravatalozók felújítása
Az önkormányzat sikeresen pályázott a halászi és a horkai temető ravatalozójának felújítására. A munkálatok nem egy
időpontban zajlanak majd a két ravatalozóban, hanem egymást követően. Ezen időszakban nehézséget fog jelenteni az
elhunytak elhelyezése, hiszen csak egy-egy ravatalozó üzemel majd. A munkálatok pontos időpontjáról a lakosságot a
későbbiekben tájékoztatjuk.
Megértésüket köszönjük!
Szemétszállítási díj beszedése
2017. január 1. napjától a szemétszállítási díjak beszedése nem az önkormányzatnál történik. A számlázást a VGÜ
Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n keresztül a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. végzi. A lakosság negyedévente, első alkalommal 2017. I. negyedévét követően kap számlát. A
számlán szereplő díj meg fog egyezni a jelenlegi, heti gyakoriságú ürítésnek megfelelő díjjal. A közszolgáltatás
technikai lebonyolítása változatlan marad.
Az ezt megelőző időszakra vonatkozó, még az önkormányzat felé fennálló tartozásokat továbbra is az önkormányzat
részére kell megtéríteni.
Azon nyugdíjas lakosaink számlájának megfizetését, akik a korábbiakban mentesültek a szemétszállítási díj
megfizetése alól, az önkormányzat a továbbiakban átvállalja.
Elnyert pályázatok
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy az év utolsó negyedévében több önkormányzati pályázat is támogatást nyert.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton két
ravatalozó, a Szent István úti és a Losonci úti ravatalozó felújítására összesen 16.031.715 Ft támogatást nyertünk,
ebből a „Halászi” falurészen lévő ravatalozóra 9.131.363 Ft-ot , a „Horkai” ravatalozóra 6.900.352 Ft-ot.
Ugyanerre a pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk a Petőfi út és a Zöld út felújítására ugyancsak sikeres volt,
összesen 3.968.285 Ft-ot ítéltek meg. Ebből 2.579.083 Ft-ot a Petőfi út és 1.389.202 Ft-ot a Zöld út rendbetételére
fordíthatunk.
Az önkormányzatok étkeztetési fejlesztések támogatása címen kiírt pályázaton az óvodai konyha felújítására
mindösszesen 30.010.468 forintot nyertünk, melyben a konyhatechnológia és a konyha terének építészeti felújítása is
szerepel.
Karácsonyi támogatások
Pályázaton elnyert szociális célú tűzifa támogatásban az alábbiak alapján részesültek a település lakói:
- azon családok, ahol a gyermek vagy gyermekek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
került megállapításra;
- lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások;
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
A szétosztott tűzifa értéke összesen 1.795.780 forint volt.
Az önkormányzat saját költségvetéséből mindösszesen 6.185.118 Ft értékben a következő Karácsonyi támogatásokat
adta.
- Karácsonyi csomagot, illetve egy zsák burgonyát kaptak azon nyugdíjasok, akik betöltötték a 62. életévüket. Ennek
összértéke 1.384.118 Ft volt.
- Gázár támogatásban részesültek - a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatárnak megfelelő – 65. életévüket
betöltött nyugdíjasok. A támogatás mértéke 20 ezer forint volt ingatlanonként, összértékben 620.000 forint került
kifizetésre. A hagyományos fűtési módot használó, 65 év feletti nyugdíjasok részére tűzifa került kiosztásra 2.413.000
forint értékben.
- Összesen 1.768.000 forint pénzbeli támogatásban részesültek továbbá azon családok, ahol 18 év alatti gyermeket
nevelnek, és a családban élők valamelyike az önkormányzattól, a járási hivataltól szociális ellátásban részesül, illetve
közhasznú foglalkoztatásban vesz részt. A támogatás csak egy jogcímen illette meg a családot.
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Óvodai hírek
Az ősz folyamán takarítást tartottunk az avarban. A gyerekek
látogatást tettek a horkai tökmagfeldolgozóban, ahol megfigyelhették
az ehhez a munkához kapcsolódó különféle folyamatokat. December
3-án az idősek napján a Cowboy tánc című előadással kedveskedtek a
gyermekek a nyugdíjasoknak Dálnoki Györgyné és Ádámné Nagy
Tímea felkészítésében. December 7-én a kicsik nagy örömére
óvodánkat is meglátogatta a Mikulás. Intézményünk alma adományt
kapott, melyet személyesen Balla Mihály országgyűlési képviselő úr
hozott el óvodánkba. Ovisaink
egy
Betlehemes
játékkal
készültek a Karácsonyváró
estre, melyet Demus Ottóné és
Csonka Katalin tanított be a
kicsiknek.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
magam és az óvoda dolgozói nevében.
Ádámné Nagy Tímea óvodavezető

Iskolai élet a Rádayban
Mozgalmas élet zajlik iskolánkban. Versenyek, rendezvények, meglepetés előadás teszi változatossá a tanítási napokat.
De nézzük csak sorban.
Októberben a Ráday Napok Programsorozatán vehettek
részt a gyerekek, melyet az elsősök avatása, kulturális
program, játékos kalandtúra és Csáky Márióval szervezett
egészségnap tett feledhetetlenné. Megemlékeztünk az aradi
vértanúkról és az 56-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójáról is. Az „Egy mesés nap”-on minden osztály
beugró feladata egy-egy seprűbáb készítése volt. Ezek után
meseolvasó verseny, mesetotó, tökfaragás és társasjáték
készítésben remekeltek a gyerekek, majd a napot kareokeshow zárta.
Novemberben a „Földünkön az ember” című előadáson
vettek részt tanulóink, amelyet Bangó János, a Géniuszokért Egyesület tagja tartott. Itt a
fő téma a roma népcsoport történelme, jelene és híres tagjainak a megismerése volt. Az
Idősek Napjára az iskola egész közössége készült, a gyerekek és a pedagógusok közös
műsorral – A Ráday Hírmondóval – kedveskedtek a jelen lévőknek. A Mikulás
közeledtével az alsósok Szécsénybe utaztak megnézni a „Mentsük meg a Mikulást!”
című előadást és december 6-án iskolánkat is meglátogatta a kedves Télapó. Köszönjük
a szülői szervezetnek, hogy a télapó puttonyába is jutott ajándék.
TEIS-csapatunk december 15-én tartotta meg „A legszórakoztatóbb osztály” elnevezésű
egész délutános rendezvényt, ahol minden osztály egy-egy produkciót mutatott be. Jó
hangulatú program volt, sokan vettünk rajta részt és nagyon jól szórakoztunk!
Karácsony közeledtével készülünk a kis Jézus születésére. Feldíszítettük a folyosót, a
tantermeket, karácsonyfa pompázik a bejáratnál.A szülőkkel együtt egy kézműves
délutánt szerveztünk, ahol apró ajándéktárgyak készültek.
Az ünnep teljessé tételéhez minden gyermeket karácsonyi ajándékkal leptünk meg,
melyet játék gyűjtés keretében gyűjtöttünk össze.
Az alkalmat megragadva az iskola közössége nevében ezúton kívánok a település valamennyi lakosának áldott, békés
ünnepeket és boldog új évet!
„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában
nemcsak te és én, hanem az
egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen azért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
(Márai Sándor)
Kormány Zsoltné igazgató
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Őszi visszapillantó
Ludányhalászi részvétele a III. Közfoglalkoztatási Kiállításon
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2016. szeptember 17-én harmadszor rendezte meg
a közfoglalkoztatási kiállítást, ahol a megye
közfoglalkoztatói látványos keretek között mutatták
be közfoglalkoztatási eredményeit. A kiállítás
helyszíne Balassagyarmat Civitas Fortissima tere és a
környező utcák egy része volt. A kiállítás
kísérőrendezvénye volt a X. Nógrádi Megyenapnak,
melyet
Nógrád
megye
önkormányzata
és
Balassagyarmat város közösen szervezett. A két
rendezvény kölcsönös előnyöket biztosítva igen
látványos és egységes megjelenést hozott létre a
helyszínen.
A kiállítás célja a megyei eredmények, a
közfoglalkoztatás valós értékeinek bemutatása a
szélesebb közvéleménynek. Hogyan segítik az
elmaradott térségek felzárkóztatását, hogyan járulnak
hozzá a megtermelt javak a közétkeztetés minőségének javításához. Mindezek mellett kötetlen formájú, baráti
tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása a közfoglalkoztatás főbb szereplői között.
A 26 közfoglalkoztató közül 3 fényképes tablók segítségével, 23 pedig – köztük Ludányhalászi önkormányzata –
önálló standon adott ízelítőt a településen zajló munkákról.
Standunkon az érdeklődők megtekinthették a mezőgazdasági programban termelt nyers- és feldolgozott
élelmiszereket, valamint fényképes tablókon életképeket láthattak a közfoglalkoztatás menetéről, eredményeiről.
Legnépszerűbb motívuma a rendezvénynek – érthető okból – az ingyenes kóstolók, így standunknál diós és
mákos ferentő várta a látogatókat. A csemege elkészítésében nyújtott segítségért külön köszönet a Mesekert
Óvoda konyháján dolgozóknak.
Mind a látogatók, mind a közfoglalkoztatottak így újfent megbizonyosodhattak
közfoglalkoztatásnak is van olyan eredménye, ami a társadalom részéről elismerést érdemel.

róla,

hogy

a

Puszta Csaba

Lengyel- Magyar két jó barát
2011-re nyúlik vissza az első találkozás a
lengyelországi Lisky község vezetésével, mely
barátság mind a mai napig él, s melynek konkrét
bizonyítéka volt a Szüreti Felvonulásunkon való
részvételük is.
Történt ugyanis, hogy az ottani polgármester úr és
felesége, magyarországi túrát szervezett, s melynek
tervezésekor-kedves gesztusként- megkeresték
Kovács Imre polgármester urat, hogy ha már itt
járnak, szeretnék bemutatni barátaiknak is azt a
helyet, ahol Őket egyszer már úgy fogadták, mintha
csak haza érkeztek volna. Előre jelezték azt is, hogy
magyarországi találkozásuknak minden költségét
maguk fedezik.
Szeptember 22.-én, a késő délutáni órákban
érkeztek Magyarországra, s egyenesen Budapestre,
az Országházhoz vitt az útjuk. Másnap, 23.-án,
szintén egész napos fővárosi városnézés volt a
programban, ahová Filip József, Szécsénykovácsi
polgármestere, és Brunda József alpolgármesterünk
kísérte el Őket.
Első útjuk a Hősök terére vezetett, majd a Szent
István bazilika következett. A jó időt kihasználva,

sétahajóra szálltak, és annak fedélzetéről
ismerkedtek fővárosunk nevezetességeivel. Délután
a Halászbástyát és a Mátyás- templomot vehették
szemügyre, majd a nevezetes templom tornyából
tekintették meg Budapest körpanorámáját. Az este
folyamán
pedig
a
Gellért
–
hegyről
gyönyörködhettek fővárosunk fényeiben.
Szombaton az ipolytarnóci ősleletek és Hollókő
csodás népi emlékeinek megtekintése után
csatlakoztak községünk szüreti felvonulóihoz,
amelynek látványa nagy tetszést aratott körükben,
melynek többször hangot is adtak.
A felvonulás után - jó hangulatban - töltötték együtt
az időt a szüreti résztvevőivel, szlovákiai magyar
vendégeinkkel, és képviselőtestületünk tagjaival.
Másnap, /vasárnap/ búcsúzásként még részt vettek
az ünnepi szentmisén, majd megköszönve a szíves
vendéglátást, azzal a jóleső tudattal indultak
hazafelé, hogy igaz a mondás: „Lengyel – Magyar
két jó barát”.
Szerkesztőség
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Évértékelő 2016
Évértékelés
2016 – A pályázatok éve
(Beszélgetés Kovács Imre polgármesterrel)
Ismét magunk mögött tudhatunk
egy évet, s hagyományainkhoz híven
megszólaltattuk
Kovács
Imre
polgármestert értékelje a 2016-os évet.
Mielőtt erről az esztendőről beszélünk,
ugorjunk egy nagyot vissza. 2006-tól
harmadik ciklusát tölti, mint polgármester.
Kerek számhoz érkeztünk, éppen tíz éve
vezeti a községet. Hogyan értékelné, az
elmúlt évtizedet?
2006-ban 26 milliós hitelállománnyal és
szállítói tartozással vettem át az
önkormányzatot, amelyet 2010-re sikerült
hitelmentesre, azaz 0-ra hozni. Ma 2016-ra
több milliós lekötött betéttel rendelkezünk,
köszönhetően a szigorú és ésszerű
költségvetésnek és a nem túl népszerű
helyi adók következetes behajtásának. Ha
végig megyünk a településen, látható a
változás, hogy csak a leglátványosabbakat
említsem: a tíz év alatt a közintézmények
felújításra kerültek
(óvoda, iskola,
önkormányzat), új aszfalt burkolatot
kaptak az önkormányzati utak java-része,
nagyrészt pályázati forrásból. Sikerült
valamelyest felpezsdíteni a község
kulturális életét, az évenként visszatérő
rendszeres programokkal, ezek közül
legnagyobb a Falunap és a Szüreti
felvonulás, melyek a kistérségen belül is
nagy érdeklődésre tettek szert. Minden
évben támogattuk a nyugdíjasokat, az idén
is a 65 év felettieknek tudtunk segíteni
karácsonyi ajándékként 6000 forint értékű
élelmiszercsomaggal és burgonyával,
továbbá tűzifával, összesen 6,5 millió
forintból. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a
szlovákiai magyar településekkel. Közülük
öttel testvér-települési egyezményünk van.
De Erdélyben, Lengyelországban és most
már Szicíliában is van testvérünk, ezek a
kapcsolatok sokat lendítenek egy-egy
uniós pályázaton.
Ha már a pályázatokról beszélt, mire
pályázott most az önkormányzat és
mennyire voltak ezek eredményesek?

Az idén sok mindenre pályáztunk, többkevesebb sikerrel. Az egyik nyertes
pályázatunk az adósságkonszolidációban
nem
részesült
önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat.
Ebből a 20 millió forintból felújítjuk a
Petőfi és a Zöld utat, illetve a két
ravatalozó (Halászi és a Horkai) tervezési
és kivitelezési munkái valósulnak meg.
Évek óta adunk be pályázatot a
Művelődési Ház korszerűsítésére. A
mostani lehetővé tenné egy többfunkciós
közösségi tér létrehozását, mely helyet
adna a Család- és Gyermekvédelmi
Szakszolgálatnak is. Az elnyerhető 100
millióból és pár milliós önerőből kívülbelül megszépülhetne a méltánytalanul
elhanyagolt épület.
Ugyanitt pályáztunk egy Faluház
létrehozására, mely a Rákóczi út 18. alatt
valósulhatna meg, ha a pályázatban
igényelt 50 millió forintot elnyernénk.
A következő nyertes pályázatunk a
Konyhafejlesztési pályázat, mely 32
millióval segíti az óvodai konyha
bővítését, akadálymentesítését, felújítását,
konyhai
technológiai
eszközök
beszerzését.
Szintén többször pályáztunk már az
Orvosi
rendelő
rekonstrukciójára,
bővítésére, korszerűsítésére, most is 47
milliót szeretnénk nyerni.
A nagy összegű pályázatok között
szerepel egy Gyermekház, komplex
gyermekprogramok támogatásával, mely a
0-3 éves gyerekeket és szüleiket szeretné
megcélozni. Ehhez 40-44 milliót lehet
nyerni, egyrészt egy épületre és erre a célra
való kialakítására (foglalkoztató, tálaló,
mellékhelyiség),
illetve
ennek
a
programnak az 5 évig való fenntartására.
Kisebb nyertes pályázatunk a község
térfigyelő
kamerarendszerének
megtervezése, melyre 400 ezer forintot
nyertünk, ennek alapján megvalósul nálunk
is a „mindent látó” berendezés.
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Évértékelés 2016 / Nyílt levél
Az önkormányzat az ASP rendszerhez
való csatlakozás megvalósításához adott be
pályázatot 6 millió forint értékben, melyet
eszközbeszerzésre és oktatásra lehet
felhasználni.
Szintén nyertes pályázatunk – 1,8 millió
forint a Tüzelőanyag pályázatra, melyből a
halmozottan hátrányos helyzetűek és a
lakásfenntartási támogatásban részesülők
kaptak.
Egy uniós pályázatunk van beadva az
Ipoly völgy turizmusának fejlesztésére –
260 ezer euró azaz közel 80 millió forint –
melyből a Templom tér 1. szám alatti
ingatlanból turisztikai központot lehetne
kialakítani, illetve már rég tervezzük a
Templom térnél és a Kossuth út Rákóczi
útnál levő parkot, emlékhelyet.
Ha jól számolom, ez tíz pályázat, tehát
senki nem vádolhatja az önkormányzatot
azzal, hogy tétlenkedik pályázatírás terén.
Viszont igaz lehet a hír, hogy Nógrád
megye az utolsó pályázati pénzek
szétosztásánál, hiszen az igényelt 421,2

millióból 54,2 milliót nyertünk meg.
Reméljük ez a tendencia változni fog.
Mi a helyzet a közfoglalkoztatásban?
A start munkaprogram keretein belül
kertészeti kultúrákkal és állattenyésztéssel
foglalkozik 23 fő, melynek támogatására
28 millió forint támogatást nyertünk.
A belvízelvezetés programunkban 11 fő
végzi az árkok tisztítását. A projekt 100 %ban támogatott bér és dologi költsége kb.
10 millió forint.
A start mintaprogramban 8 fő az
önkormányzati intézményekben lát el
feladatokat, mint karbantartó, konyhalány,
dajka, kulturális szervező, valamint
szociális gondozó. Ez a program 8 millió
forint támogatást nyert.
Reméljük, hogy a beadott pályázatok 2017ben sikeres elbírálásban részesülnek.
Munkájához további sok sikert kívánunk!
Szerkesztőség

„Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek…”
Tisztelt Olvasók!
Főleg azért választottuk írásunk címéül e Karinthy Frigyes idézetet, mert e lapon keresztül, reméljük, sok
emberhez eljut majd felhívásunk, mely nem más, mint egy:

Nyílt levél!
Már most, e sorok legelején szeretnénk elnézést kérni Önöktől azért, hogy ebben a lapszámban, - az ez évi
utolsóban - az ünnepiben hívjuk fel a Tisztelt figyelmüket egy nagyon zavaró és negatív jelensége az
érdektelenségre, közömbösségre! – De talán éppen az Ünnep az, amikor nyugodtan, átgondoltan tesszük
mérlegre munkánkat, eredményeink s ezek tudatában jelöljük ki céljainkat, döntünk jövőnket illetően!
Lehet, hogy sokuknak fel sem tűnik, de mi, akik munkánk során szinte naponta találkozunk vele, azt
tapasztaljuk, hogy egyre gyakrabban válik mindennapjaink részévé mindkét jelenség, mely „megfertőzve”
az egyént, rossz hatással van az őt körülvevő közösségre is!
Községünk vezetése, képviselőtestülete és egyesületei az elmúlt 10 évben egyre több erőt és energiát
fordítottak arra, hogy olyan programokat és pályázatokat készítsenek, vagy vegyenek részt benne, amelyek
az itt élőknek és a hozzánk ellátogatóknak a mindennapok munkája mellett, szórakozást nyújtanak, illetve
nem kevés anyagi támogatást biztosítanak mindazok számára, akik mérlegre teszik tudásuk mellett
rátermettségüket és közösség iránti vágyukat, elkötelezettségüket is.
Ezek alátámasztására, a teljesség igénye nélkül sorolnánk fel egy párat:
• Rendezvények: Falunap, Szüreti felvonulás, Karácsonyt váró est, Majális
• Pályázatok: Egyetemisták, főiskolások részére:
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Nyílt levél
Bursa Hungarica: havi 5000 Ft önkormányzati támogatást biztosít minden pályázó
számára!
„Jó tanuló, jó közösségi ember”: egyetemisták, főiskolások és középiskolások számára
lett készítve és kiírva! Külön kategóriákban a felsőfokú tanintézetekben tanulók és a
középiskolai tanulmányaikat folytatók részére.
A kategóriánkénti I. helyezettek 120.000 Ft
II. helyezettek: 80.000 Ft
III. helyezettek: 50.000 Ft
Összegben részesülnek önkormányzatunktól
Az őszi beiskolázási támogatást szintén a középiskolások részére biztosítjuk, 6000 Ft/év
összegben
Ahogy akár említhetnénk még a szüreti felvonulás idején való ház elejének a díszítését, melyért az I.
helyezett 2 m3 a II. helyezett 1.5 m3, a III. helyezett pedig 1 m3 tűzifát nyerhet! Az idén, sajnos, azt kell
mondani, hogy „már mindenki nyert akció” volt, hiszen csak három ház elejét díszítették föl! Pedig ha csak
azt nézzük, hogy mi minden pluszt lehetne vásárolni akár a 2 akár az 1 m3 fa árából, bizony, nem egy rossz
napszámot jelentene.
Mindezek ellenére, sajnos, az a tapasztalatunk, - s ezzel nem vagyunk egyedül – hogy a rendezvényeinken
résztvevők száma az utóbbi években egyre csökken, csakúgy, mint a pályázatainkra jelentkezőké.
Tudjuk, ezután többen is föltennék a kérdést: „És ennek mi az oka?”
Talán oly gazdagnak érzik magukat – tisztelet a kivételnek – az itt élő emberek, hogy úgy érzik, ők nagyon
jól megvannak maguknak, a község dolgait meg úgyis végzi a képviselőtestület?! –Nem hinnénk! Mint
ahogy azt sem, hogy a tanulmányok folyamán elérhető pályázati pénzek nem jönnének jól annak a
családnak, fiatalnak, aki beadta pályázatát.
Ám, mielőtt bármiféle választ adnánk, a véleményünk az, hogy egy kérdés csak akkor jó, ha mi, saját
magunk próbáljuk megkeresni és megadni a választ rá. – Mert hisz, megválaszolatlan kérdésektől,
gondjaikkal bezárkózó emberektől nem halad előrébb a világ.
S hogy talán mi sem tettünk meg mindent azért, hogy ezekről a lehetőségekről mindenki értesüljön? Talán!
Sőt, lássuk be, egészen biztos. De mégis úgy érezzük, e lapon, illetve a különböző meghívókon,
szórólapokon keresztül, melyeket szinte minden házhoz eljuttattunk, megpróbáltuk felhívni ezekre a
lehetőségekre mindannyiunk figyelmét. És ha úgy érzik, ez mégsem sikerült, lássák be, részünkről az
akarat megvan. Csak hát a mondás is úgy tartja. „Tökéletes ember a Földön nincs, csak tökéletes szándék”.
Nekünk viszont, akik e mellett még sok mindennel foglalkozunk, nem szabad szó nélkül, felületesen
kezelve elszaladni e mellett a problémakör mellett sem! – Mert ha már meg van, istápolni kell, úgy mint
egy beteget, s minél előbb megtalálni rá a megfelelő terápiát! Ahhoz azonban, hogy ez mielőbb a
kezünkben legyen, KONZÍLIUM kell! A konzílium pedig maga az ÖSSSZEFOGÁS!
Kérünk ezért mindenkit, aki e közösséghez – Ludányhalászi község lakossága – tartozónak érzi magát és
ezért felelősségteljesen tenni is akar, ne álljon meg a képzeletbeli kertajtónál! Bátran nyomja le annak
kilincsét és lépjen be! Nyíltan mondja el nekünk kérdéseit, véleményét s ha tud, lépjen be azok táborába kik
aktív alakítói, résztvevői községünk közösségi életének!
Ugyanis a kérdésekre tevőleges válaszokat kell adni. Azaz tenni és cselekedni kell! Mégpedig együtt és
összefogva! S azért, hogy ebből a csatából is az ember és a közösség kerüljön ki győztesen!
Hemingway örökbecsű szavaival élve, „Az ember nem arra született, hogy legyőzzék!”.
Ám, mielőtt végleg letennénk a tollat, egy kicsit keményebben had tegyünk fel egy pár kérdést, mely
gondolkodásra ösztönöz?
Van-e egyáltalán valamire is igényük/igényetek? S ha van, mire?
Milyen rendezvényre, mennének/mennétek el szívesen?
Van-e igényük/igényetek eseti vagy rendszeres színház, mozi, sport, egyéb kulturális jellegű rendezvény
látogatására? Kirándulásra, múzeumlátogatásra?
Csak résztvevő, esetleg szervezőként is részt vállalna/vállalnál ezekből?
Befejezésként már csak mi tesszük hozzá: Minél többen gyújtunk együtt gyertyát, annál nagyobb lángnál
tudunk körülötte melegedni!
Brunda József alpolgármester

Kovács Imre polgármester
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Népszavazás 2016
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

Országos
adatok:

Választópolgárok
száma összesen

8 272 625

Választópolgárok
száma összesen

Szavazóként
megjelent,
valamint érvényes
szavazási iratot
visszaküldő
választópolgárok
száma összesen
3 646 334
(44,08 %)

Érvényes szavazatok
száma a
választópolgárok
számához viszonyítva
3 418 387
(41,32 %)

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma összesen

Érvényes szavazatok
száma a
választópolgárok
számához viszonyítva

72 818
(45.08 %)

69 372
(42,95 %)

Szavazóként
megjelent,
választópolgárok
száma összesen

Érvényes szavazatok
száma a
választópolgárok
számához viszonyítva

1 046

359
(34,32 %)

1. szavazókör,
Rákóczi út 119.
(Iskola)

645

2. szavazókör,
Rákóczi út 28.
(Művelődési
Ház)

401

Nógrád
megyei
adatok:

161 519

Ludányhalászi
település
összesen
adatok:

Választópolgárok
száma összesen

Érvényes szavazatokból
IGEN
szavazatok
száma
56 163
(1,64 %)

NEM
szavazatok
száma
3 362 224
(98,36 %)

Érvényes szavazatokból
IGEN
szavazatok
száma
1 050
1,51 %

IGEN
szavazatok
száma
68 322
(98,49 %)

Érvényes szavazatokból

347
(33,17 %)

IGEN
szavazatok
száma
10
(2,88 %)

IGEN
szavazatok
száma
337
(97,12 %)

203
(31,47 %)

196
(30,38 %)

7
(3,57 %)

189
(96,43 %)

156
(38,90 %)

151
(37,75 %)

3
(1,99 %)

148
(98,01 %)

Felhívás
Újra elérhető az MVA által menedzselt progam az Észak-magyarországi és a Nyugatdunántúli régióban.
Még vannak helyek a tavasszal induló képzésekre, amellyel mindaz elsajátítható, ami egy
vállalkozás sikeres működtetéséhez szükséges. Olyan képzést és szolgáltatást kaphatnak a
fiatalok, amelyekért más, fejlődni szándékozó üzletemberek súlyos százezreket fizetnek. Csak
az illető elkötelezettségére és jó vállalkozási ötletre van szükség.
A programról további információ a www.segitunkinditani.hu oldalon található.
Jelentkezhet az a vállalkozni vágyó, 30 éven aluli fiatal, aki jelenleg nem dolgozik és nappali
tagozaton sem tanul!
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
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Demográfia 2016
A kimutatások 2015. december 1. és 2016. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján készültek
2016-ban elhunyt:
Papp Lászlóné
Oláh Mária
Kelemen János Imre
Miklós Tibor
Róka Béla Bertalan
Baranyi Györgyné

Sági János
Setényi György
Sági Jánosné
Baranyi Dezsőné
Babindali János József
Pesák Tamás

2015. december 1. és 31. között született:
gyermek neve
Oláh Kristóf Tamás
2016-ban született:
Rácz Hanna Ramóna
Rácz Tifani Ájlin
Oláh Szófia Seron
Mester Levente
Oláh Kira Elena
Bacsik Olivér
Oláh Sándor Martin

Debrei Ferenc
Mester Pálné
Benedek Jánosné
Puszta Károly
Baranyi Ottóné

apja neve
Oláh Tamás

anyja neve
Baranyi Nikolett

Rácz Ernő
Rácz Róbert

Baranyi Ramóna
Oláh Petra
Oláh Mónika
Szita Klaudia
Oláh Annamária
Dér Judit
Danyi Ivett

Mester Gergely
Oláh Urbán
Bacsik Balázs
Oláh Sándor

Házasságot kötött 2016-ban:
Oláh Petra
Szőrös Margit
Oláh Annamária
Botos Andrea
Gazsi Judit
Oláh Mária

-

Rácz Róbert
Gazsi Zsolt
Oláh Urbán
Nagy Sándor
Ruszó József
Oláh Béla

Karácsonyi miserend Ludányhalásziban
december 24. szombat

Éjféli szentmise
a ludányi Szent András plébániatemplomban

december 25. vasárnap

Urunk születése, Karácsony napja
Ludányban 11.00-kor ünnepi szentmise

december 26. hétfő

Karácsony másnapja, Szent István első vértanú
Ludányban 8.00-kor ünnepi szentmise

december 30. péntek

Szent Család ünnepe
Halásziban 18 órakor szentmise a ludányhalászi családokért

december 31. szombat

Év végi hálaadás
Ludányban 18 órakor ünnepi szentmise

január 1. vasárnap

Szűz Mária, Isten anyja (Újév)
Ludányban 11 órakor ünnepi szentmise

Adventi lelki programok
Adventi elmélkedés Halásziban dec. 16-án, pénteken 18 órakor Főtisztelendő Kantár Norbert
salgótarjáni káplán atya vezetésével, majd gyóntatás.
Gyóntatás- Ludányban december 24-én, szombaton 10 órától.
Áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves Ludányhalászinak!
Dr. Lengyel Zsolt
plébániai kormányzó
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Helyi érték
Jól számolok?
Jól számolok, amikor azt mondom, hogy Kovács Imre tizedik éve polgármester Ludányhalásziban?
Bizony sok hibát követünk el azzal, hogy csínján
bánunk a dicséretekkel. Pedig az aztán semmibe nem
kerül és az, akit megdicsérnek, mégis jobban érzi magát.
Miért is? Hát azért mert valaki/valakik értékelte/értékelték
a munkáját és azt jónak találták. Hogy miért feledjük el
ezt az apró örömszerző lehetőséget, a dicséretet
alkalmazni felnőtt korunkra, ez bizony nem könnyen
megválaszolható kérdés. De talán még fel sem tette
magának ezt a kérdést a hétköznapi ember. Pedig bőséges
gyakorlatunk
van
ennek
alkalmazását
illetően.
Gondoljunk csak vissza arra az időre, amikor
gyermekeink kicsik voltak. Vagy mit teszünk
unokáinkkal, ha kedvünkre valót cselekednek. Bizony
nem álljuk meg szó nélkül. Bőven alkalmazzuk a
dicséretet – szoktuk mondani, hogy nevelő szándékkal.
Ugye emlékszünk arra, hogy a dicséretnek mindig volt
nevelő hatása. A gyermek életkorától
és habitusától függő ideig, de volt.
Dicséreteink során még meg is
szeretgettük
gyermekünket,
szeretgetjük unokáinkat. Mint egy
nyomatékot adunk a verbalitásnak a
testi érintkezéssel. Ugye milyen
örömöt okoz egy dicséret, ugye
hányszor láttuk, hogy a dicséret
kapcsán szerzett új energiák miként
serkentették a gyermeket az újabb
dicséret
elérését
remélve,
az
örömszerző tevékenység felé. Miért
gondoljuk, hogy ez felnőttkorban
másképp lenne?
Semmiképpen nem arra gondolok,
hogy gyerekes babusgatásként kell
egy
felnőtt
ember
munkáját
megdicsérni. Nem! De arra igen,
hogy könnyebb a munka – bármilyen
nehéz is -, ha azt hallom a
főnökömtől,
barátomtól,
feleségemtől,
hogy
„ezt
jól
csináltad”, vagy „rád
mindig
számíthatok” és még ezer féle módja van annak, hogy
odafigyelésünknek és elismerésünknek hangot adjuk. Aztán ha
lehet, azt hangosan és bátran tegyük. Ugye ha valakivel bajunk
van,
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azt nem rejtjük véka alá, akkor tudunk határozottak
lenni. Rosszabb esetben még kiabálni is képesek vagyunk.
A szeretetnek, a megbecsülésnek, a jó elismerésének miért
nem adunk hangot? Nem tudom, hogy a hölgyek hogy
vannak ezzel, de azt tudom, hogy a férfiak könnyen
elmennek szó nélkül a jó dolgok mellett, de a hibát azonnal
szóvá teszik. Arról nem is beszélve, hogy a tanítási készség
is szerényen adatott meg nekünk. Vagyis tanítani nem, de
számon kérni mindig készségesek vagyunk. De ha már így
belemelegedtem ebbe a dicséret és szeretet forszírozásába
megkérdezném kedves férfi társaimat – meg a hölgyeket is
-, hányan állították meg az úton, hogy elégedettségükről
tegyenek tanúbizonyságot azt a kedves hölgyet, aki az
Idősek napi ebédet elkészítette? Hányan dicsérték meg azt
a hölgyet, aki a finom süteményeket készítette és hányan
mondtunk köszönetet azoknak a hölgyeknek, akik
felszolgálták nekünk azt a sok
finomságot.
Őszintén remélem, hogy nem általános
a „skót”hajlam. Nem vagyunk híján a
szónak, megtaláljuk a módját a
dicséretnek és a köszönetmondásnak.
És van itt még valami!
Az elmúlt tíz év alatt most hallottam
először őszintén csengő köszönő és
biztató szavakat az idősek napi
rendezvényen, amely a polgármestert
szólította meg. És kik lehetnek a leg
autentikusabbak meg ítélni egy
polgármester munkáját, ha nem az
öregek- bocsánat az idősek. Azok,
akik több vezető regnálását megélték.
Köszönöm annak a hölgynek, aki ezt
megtette.
Köszönöm, hogy észrevette, hogy a
polgármester a rendezvény során le
nem
ült,
kezében
poharakkal,
különböző italokkal tele üvegekkel
rótta az asztalsorokat, kínálva az igény
szerinti italokat. Bele gondolt már
valaki abba, hogy ez micsoda megtiszteltetés? Egy ilyen
ünnepnek a megrendezése mennyi munka lehet? Ja és a
költségeinek a kigazdálkodása miként történhet? Miként a
munkatársai, Ő is megérdemli a köszönetet.
És most hagy emlékeztessem kedves olvasóimat egy
korábbi írásomra. „Nem vagyok Kovács Imre barátja” –
írtam akkor -, és most sem vagyok. A teljesítményt viszont
el kell ismerni. A tények makacs dolgok.
A finom étkeken túl örülhettünk a verseknek, az óvodások
és a felnőtt fiatalok műsorának, Poór Péternek nem is
gondoltam, hogy elmúlt hetven éves.
„Nem vagyunk híján a szónak” és én most meg is
köszönöm mindazoknak, akik az idősek megtisztelésére
időt és energiát áldoztak.
Figyelmességük örömünkre szolgált.
Végh József László

