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2019. március

ágy tavaszi szellő felkavaró osonása
veri fel a poros ludányi utcák télben
megdermedt nyugalmát. A nap sugarai
már-már nyarat idézőn csapják be a bogarak
tavaszra előbukkanó népes seregét, a téli
hidegben kimerült apró kerti madarak
legnagyobb örömére.
Nemrég, még az új
évre emeltük pezsgős
poharunkat, most pedig
újra itt állunk; a tavasz
kapujában,
melyen
belépve az újjáéledt
természet
szembesít
igazi
valójával.
A
színekkel,
illatokkal,
érzésekkel, hangokkal, képekkel melyeket
semmilyen nagyfelbontású monitor sem képes
visszaadni. Szembesít mindazzal, amit a mai
kor embere, szemeit a képernyőbe fúrva, fülét
bedugaszolva nem hajlandó tudomásul venni.
A technológia két lábon járó zombikat nevel a
jövő számára a mai fiatalokból. A
gondolatokat, inspirációkat, ötleteket kész –
sokszor elferdített – érvekkel nyomva el.

L

Hamis valósággal ferdítve a józan ész diktálta
valós tényeket. Kontrollálatlan áramlik
továbbra, s mind egyre jobban minden
„csatornából” a szenny, melynek örvénye
könnyen magával ragadja az arra fogékony
lelkeket.
Pedig
Orwell
óta
tudhatjuk: „Semmi sem a
sajátod azon a néhány
köbcentiméteren kívül, ami
a koponyádban van. „
Használjuk ezt a keveset,
ami
megadatott,
gondolkodjunk, éljünk a
valóságban,
szemléljük
kritikusan a körülöttünk
lévő világot.
S ha olykor megfáradunk az ész érvek
követésének nehéz súlyában, ne legyünk restek
felkeresni az éledő tavaszi természet
nyugalmas szigeteit, melyből feltöltekezve,
újult erővel szállhatunk szembe korunk
agytompító hatásaival.
K.K.

Itt a tavasz, sarjad a fű,
ébred a természet, ez nagyszerű!
Az állatok előbújnak, kezdődik az élet,
indul a traktor, hangos az ének!

mely felbukkan évente újra meg újra!

A napsütés tovább tart, jönnek a fecskék,
jönnek a gólyák, az ég gyönyörű kék!
Hűs esőcseppek enyhítik a meleget!
A látvány elveszi az eszemet!
A friss levegő, a zöld határ,
a bimbódzó gyümölcsfák, a sok dalosmadár …
Ez mind - mind egy aprócska csoda,

Nyílik a hóvirág, gumicsizma a lábra,
tapossuk a földet, majd jöhet a palánta.
A termés kellemes látvány, és a tavaszi zápor!
A téli hidegbe ez az egész csak mámor!
Végre megérkezett a tavasz!
Itt a jó idő, erre se lehet panasz!
Fürödjünk egyet a napfény melegében,
fürödjünk sokat a boldogság vizében!
Lelovics Tamás
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Közhírré tétetik

A Képviselő-testület ülésein történt
A képviselő-testület 2018. december 20-án tartotta munkarend szerinti testületi ülését. Az
ülésen
az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:

• Felülvizsgálta és módosította az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról
szóló 5/2015.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét.
• A Képviselő-testület meghatározta és elfogadta a 2019. évre szóló munkatervét.
• Elfogadta a Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
• Eleget tett a képviselő-testület az MNV Zrt-től ingyenesen átvett 843/2 és 258. hrsz.úingatlanokról szóló tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint az ingatlanokat nem
értékesítette és az ingatlanokat a hasznosítási célnak megfelelően használja.
• A testület önként vállalja a kötelezően előírt feladatán és hatáskörén túl a Mezőgazdasági
tevékenység feladatellátást.
A testület 2019. január 10-i rendkívüli ülésén ingatlanfedezetet biztosított az 1-2-18-4100-02218 számú OTP kölcsönszerződés célhitel igénybevételéhez
A képviselő-testület 2019. január 24-én tartotta munkarend szerinti első testületi ülését.
Az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalta a testület:

• A testület hatályában fenntartotta a Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal 2014. november 20-án megkötött Együttműködési Megállapodást.
• Elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási tervét.
• A testület véleményezte és elfogadta a 2019/2020. évre az általános iskolai körzetek
kijelöléséről szóló a Nógrád Megyei Kormányhivatal által készített kötelező felvételt biztosító
körzetekről szóló előterjesztést.
• A képviselő-testület döntést hozott arról, hogy részt vesz a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti, belügyminiszter
által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” kiírt pályázaton.
• Módosította a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összegéről szóló 25/2018.(III.07.) határozat mellékletét és az
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét.
• A testület meghatározta a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása terhére
nyújtandó juttatások körét és utasította a jegyzőt a rendelettervezet következő ülésre történő
elkészítésére.

2019. február 14-én tartotta munkarend szerinti újabb ülését a képviselő-testület. Az
ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elfogadta a testület Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését.
Módosította az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló önkormányzati
rendelet.
A Ludányhalászi Mesekert Óvodában 2019. április 29-én és 30-án 8.00 és 16.00 óra között
határozta meg a képviselő-testület a beiratkozások időpontját
Az Óvoda nyári zárva tartási idejét az óvodavezető javaslatára 2019. július 01-től július 12-ig
határozta meg a testület.
A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2019. évi szabadságolási tervét.
Döntött a testület a 2019. évi kulturális rendezvények előkészítéséről, és megbeszélésre került
a március 15. rendezvény előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
A képviselő-testület elfogadta a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi
költségvetését.
Egyebek napirendi pont keretében:
A képviselő-testület rendeletet alkotott a 65 év feletti nyugdíjasok rendkívüli támogatásának
helyi szabályozásáról.
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Interjú
Németh Ilona: „A hivatali rend példaértékű Ludányhalásziban”
„Aki a célt, melyet magának kitűzött, szemmel tartva, magát hozzá minden percben közelíteni
érzi, s azt végre elérheti – az boldog”
/Eötvös József: A falu jegyzője/
Új jegyzője van Ludányhalászinak. Németh
Ilona vette át a polgármesteri hivatal
ügyeinek jogi irányítását. Az alábbi
beszélgetésből az is kiderül, hogy a Jegyző
Asszony
nemcsak
munkavégzésének
hétköznapi
helyszíneként
gondol
a
településre.
Mit
jelent
számára
Ludányhalászi?
Nosztalgikus gyermekkori emlékek színterét;
jól működő hivatali szervezetet; elkötelezett
munkatársakat; a csend és nyugalom
„szigetét”; lehetséges jövőbeli lakóhelyet…
- Hol kezdte a pályáját? Mióta dolgozik a
közigazgatásban?
-1999. február 1-jétől a szécsényi városháza
épületében dolgoztam. 1999. februárjától 2007.
márciusáig az önkormányzat Titkársági
Osztályán, majd 2007. márciusától a járási hivatalok kialakulásáig a szécsényi
Okmányirodában. 2013-ban a járási hivatalok megalakulása után a Szécsényi Járási Hivatal
Kormányablak Osztályánál dolgoztam és onnan jöttem át ide, a Ludányhalászi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz. Gyakorlatilag a 20 év munkaviszonyomat a közszolgálatban
töltöttem.
- Mely község(ek) ügykezelése tartozik még a feladatai közé?
- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalán belül nem csupán Ludányhalászi, hanem
Nógrádszakál és Piliny községek önkormányzatainak jegyzői feladatait is ellátom.
- Volt-e korábban valamilyen kötődése a településhez (Ludányhalászihoz) vagy a
környékhez?
- Az első Ludányhalászihoz köthető emlékem még óvodás koromból maradt meg. Amikor is
édesanyám a helyi szociális otthonban dolgozott egy pár hónapot, és hogy saját dolgát
megkönnyítse, magával hozott ide és beíratott az óvodába. Élénken él bennem, hogy a húsvéti
és az anyák napi óvodai lázas készülődést itt, Ludányhalásziban töltöttem. Az első közösségi
szereplésem is óvodásként, az itteni Művelődési Ház színpadán egy anyák napi műsorban
való részvétellel történt.
Természetesen rokonaim, ismerőseim is élnek Ludányhalásziban. Valamint sokan
találkozhattak velem a szécsényi Okmányirodában, aztán pedig a Kormányablakban különféle
ügyeik intézése során.
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- Mik az elmúlt időszak tapasztalatai?
- Jegyzőként még nem rendelkezem túl sok tapasztalattal, hiába, hogy jó pár közigazgatási területen
dolgoztam már pályafutásom során. Egyelőre sok olyan dologgal találkozom, ami még nagyon új
számomra. Igyekszem legjobb tudásom szerint alkalmassá válni a feladatra. Szerencsésnek érzem
magam, hogy mindhárom településen szakmailag jól felkészült, hivatásuk iránt lojális kollégákkal
dolgozhatom együtt, akik a segítségemre vannak.
- Van-e már kialakult koncepciója a hivatali működésre vonatkozóan? Ha igen, milyen mértékben
látja azt megvalósíthatónak?
- Egyelőre nem tervezem ezt a jól működő hivatali szervezetet felborítani. Véleményem szerint
megvan a kialakított rend a hivatalban, ami példaértékű.
- A polgármester és a képviselő-testületi tagok részéről meglévő bizalmi viszony kulcsponti eleme
hivatali munkájának. Mit gondol, könnyen megvalósulhat a bizalmi légkör?
- Túl vagyok két képviselő-testületi ülésen Ludányhalásziban. Az első rögtön a munkába állásom
napján volt. Nagyon pozitív tapasztalataim vannak a testülettel kapcsolatban. Úgy érzem, jól fogadtak,
persze természetesen hosszútávon fog ez megmutatkozni. Mindenesetre a bizalmi viszony
kialakítására több időre van szükség.
- Mit tart a közeljövő egyik legfontosabb hivatali feladatának, célkitűzésének?
- A három településen működő hivatalok dolgozói munkájának következetes és szervezett
összehangolása, erre már a kezdő lépések meg is történtek a belső kontrollrendszer szabályzatainak
egységes szerkezetbe való rögzítésével.
- Hogy érzi magát Ludányhalásziban? Meglátása szerint milyen a hivatali dolgozók hozzáállása a
település lakóihoz; illetve milyenek a ludányhalászi emberek?
Szécsény mint járási központ és a Kormányablak nyüzsgése után Ludányhalásziba jönni felüdülés.
Meglepett, hogy itt milyen nyugalom és csend fogadott. Mindhárom településnél elmondhatom, hogy
tisztelettel fogadtak az ügyfelek. Nagyon tetszik Ludányhalásziban a rendezettség, megfordult a
fejemben, hogy ideköltözöm.
- Végezetül kérem, magánemberként is osszon meg néhány gondolatot a családjáról!
Három fiúgyermekemmel Szécsényben élünk, a fiúk a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumba járnak. Nándor még óvodás, Gellért 2. osztályos,
legnagyobb gyermekem pedig, Andor idén fejezi be általános iskolai tanulmányait és marad a
bárkányi suli gimnáziumában.

Megköszönve Németh Ilona Jegyző Asszonynak az együttműködést, gazdag
munkasikereket kívánok hosszú ideig a Rádayak falujában!
Köszönettel: Szikora Klaudia Betti
Tisztelt Olvasók!
Ezúton is invitáljuk Önöket Ludányhalászi szülöttjével, Ádám Tamás költővel való
találkozásra.
Időpont: 2019. április 11. (csütörtök) 16.00 óra
Helyszín: Ráday Gedeon Általános Iskola, 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119.
Az író-olvasó találkozó témája a költő élete, munkássága és az Így mélyül Anyám
könyve verseskötet bemutatása.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szervezők
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Óvodai hírek
Óvodánk február 12-én tartotta farsangi mulatságát. A
farsangi délelőtt és délután igazán jó hangulatban telt a
meghívott előadók jóvoltából, akik interaktív, táncos
énekekkel, játékokkal szórakoztatták a gyerekeket.
Kiadásra kerültek az óvodai szakvélemények a
nagycsoportosok szüleinek, a következő tanévben 6
gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait. A
szülői értekezletre meghívott tanító nénik bemutatták a
Ráday Gedeon Általános Iskolát a szülők részére. A
leendő elsősök pedig bepillantást nyerhettek az iskolai
életbe, találkozhattak régi óvodás társaikkal, s egy
játékban, mozgásban gazdag testnevelés órán vettek részt.
Március 14-én óvodánk apraja-nagyja elsétált az 1848-49es szabadságharc emlékére felállított emléktáblához, ahol elszavaltuk a Nemzeti dalt és
Kossuth nótákat énekeltünk. Majd a községi
március 15-ei ünnepélyen öt nagycsoportos
képviselte az intézményt a kokárda tűzés
alkalmán.
A tavasz beköszöntével bővült az udvari
játékparkunk, fészekhintával és gokarttal is
ismerkedhetnek a gyerekek.
Áprilisban
gyermekszínházés
múzeumlátogatást tervezünk Szécsényben.
A leendő óvodások beíratására április 29-30án, 8-16 óráig lesz lehetőségük a szülőknek.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2020-ban
töltik a 3. életévüket.
Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető
Pályázatok
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által
meghirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”.
A pályázat keretében lehetőség nyílt a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára
is, hogy a köztisztviselői bérrendezése érdekében a közös hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménye megemelésre kerüljön.
Az elnyert támogatás összege: 6 944 000,-Ft.
Magyar Falu Program keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat szeretné pályázati
támogatásból megvalósítani az alábbi célokat:
- Temetői út- és járda felújítása
- Zsákutcák felújítása
A program országos kiterjedésű. A Pályázó a 2018. évi KSH adatok alapján 5 000 fő lakosnál
kisebb népességgel rendelkező település, illetve bizonyos tevékenységek esetében egyház is
lehet. A pályázókkal szemben nincs önerő biztosítására vonatkozó elvárás, azaz a támogatási
intenzitás 100%.
Szabóné Dénes Valéria
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Iskolás mindennapok
Mozgalmas napok vannak a hátunk mögött. Rengeteg programon, továbbképzésen,
értekezleten vettek részt a gyerekek és
a pedagógusok is. A félév zárásaként
megtartottuk
osztályozó
értekezletünket, a gyerekek közül
többeknek nem görbült a félévi jegye.
Az eredménytelenség oka a tanulás
hiánya, illetve a nagymértékű
hiányzás. Az első félévben annyi
tanulói hiányzás gyűlt össze, mint a
tavalyi egész évben! Beszédes
szám… főleg annak tudatában,
hogyha a gyerek otthon marad, a
hiányzó anyagot nem pótolja, később
dolgozatíráskor nem tudja, mit kell
odaírni, elmegy a kedve a tanulástól, és megint nem jön az iskolába. Ördögi kör ez…
De azért rengeteg szép pillanat is volt az eltelt napok során. A diósjenői iskola által szervezett
rajzversenyen Varga Hanga Virág (2. osztály) első helyezést, Szabó Bálint (1. osztály)
második helyezést ért és Csonka Bence (2. osztály) különdíjat kapott rajzáért. Ezúton is
gratulálunk a gyerekeknek! Több verseny is kerül megrendezésre az elkövetkezendő
hónapokban, remélem, születnek még ilyen dicséretes eredmények iskolánk tekintetében.
Sport terén 5. helyen végeztek tanulóink a diósjenői focitornán, mely nagyon szép
teljesítmény, mivel igen erős mezőnyben mérették meg magukat a fiúk: Havaj Krisztián
Rikárdó, Oláh Valentin és Balogh Xavér (5. osztály) és Kovács Milán (4. osztály).
Óriási lehetőség volt a Honvédelmi Sportszövetség pályázata, melynek során
megemlékeztünk az 1848-as eseményekről, a hősök tiszteletére lefutottuk az 1848 métert,
ahol a Polgárőrség segítségét is igénybe vettük az útvonal biztosítására, majd lovagoltunk a
szomszédos Timi-tanyán. Ennek a pályázatnak a keretében látogattak el hozzánk a tűzoltók, a
rendőrök és a Cserhát Mentőkutyás Egyesület tagjai, valamint Dr. Ludvai Dezső
rendőrkapitány úr is megtisztelte jelenlétével a programot. Folytatásként kocsma kvíz
keretében adtak számot a gyerekek a honismeretükről, és negyven tanulónkkal ellátogattunk
Pákozdra, a Katonai emlékparkba is.
A tanulás melletti programokon kívül
iskolánk folyamatos megújuláson megy
keresztül, idén épületünk padlásáról
lekerültek a cserepek, ezúton is
köszönjük az itt dolgozók munkáját,
Kovács
Imre
Polgármester
Úr
támogatását és Sútor Csaba szervező
munkáját. A kerítés helyreállításában is
számítunk támogató segítségükre.
Akit érdekel az iskolában folyó munka, a
színes programok sora - melynek során a
neves Dj NEWIK is ellátogatott hozzánkszeretettel várjuk intézményünkben.
Támogató segítségüket is megköszönjük, ha iskolakertünk kialakításához, gyümölcsfával,
fenyőfával, évelő vagy sziklakerti növényekkel, palántákkal vagy magokkal segítenek minket.
Köszönöm, ha elolvasták írásomat, jó egészséget kívánva: Kormány Zsoltné igazgató
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Március 15. koszorúzás és megemlékezés
2019. március 14-én – csütörtökön –
este került sor községünkben, az 184849-es forradalom és szabadságharc 171.
évfordulójára rendezett ünnepségre. Az
ünnepély kezdetén az Ipolyon inneni és
túli
településekről
érkezett
polgármesterek és a helyi intézmények
vezetői megkoszorúzták a ’48-as
emléktáblát, majd Kovács Imre
polgármester úr beszéde után, a
közönség az egyetemisták műsorát és
az általános iskolások zenés-táncos
megemlékezését tekinthették meg. A
megemlékezést a kokárda feltűzés
követte. Az óvodásokra tűzött nemzeti
jelkép már hagyományosnak számít
községünkben.
Az
ünnepséget
pohárköszöntő, valamint svédasztalos vendéglátás zárta. Utóbbit ezúton is szeretnénk megköszönni az
óvoda konyhai dolgozóinak, akik minden évben finom ételekkel járulnak hozzá ünnepségünkhöz.
Ádám-Nagy Andrea

Jótékonysági Sportbál 2019.
2019. február 23.-án hosszas
tervezés és szervezés után
ismét egy jó hangulatú
sportbálon vettek részt a csapat
tagjai és a bálozni szerető
vendégek. A szép számban
megjelenő
társaságnak
a
Szerenád Band húzta a talp alá
valót. A tombola húzáson
rengeteg
felajánlás
került
kisorsolásra, amiket a környező
üzletek,
vállalkozók,
magánszemélyek
és
az
önkormányzat adományozott,
hogy minél színvonalasabb
ajándékokkal csábítsuk a nyerni
vágyó bálozókat. Reméljük
senki nem ment haza üres
kézzel, ha mást nem egy jó
élménnyel. Az idei fődíj egy wellnessel egybekötött kikapcsolódás Hajdúszoboszlón. A jótékonysági
bálon befolyt összeget az Egyesület szeretné sporteszközökre, mez garnitúrára és a meccsekre történő
kiadásokra fordítani. Jelen sorok szerzője ezúton is köszönetet mond szervezőtársainak: Pityiné
Kecskés Tímeának, Pityi Attilának, Végh Tamásnak és Földi Gergőnek. Remélik mindenki jól érezte
magát és hogy a legközelebbi bálon ismét ilyen sokan leszünk. További támogatásokat szívesen fogad
Egyesületünk, hogy a csapatunk minél jobban fejlődjön és egyre kevesebb hiányunk legyen. Az
esetleges támogatással Végh Tamást vagy Földi Gergőt lehet keresni. Sok szeretettel várjuk hazai
mérkőzéseinkre csapatunk szurkolóit.
Majdán Cintia

Ludányhalászi Hírmondó

-8-

Közhírré tétetik
Tisztelt Lakosok!
A VGÜ Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy

LOMTALANÍTÁSRA KERÜL SOR
2019. április 02-án (kedden)
Kérjük, hogy a feleslegessé vált lomokat előző este, vagy pedig kora reggel helyezzék ki
ingatlanuk elé. A veszélyes hulladékokat ne tegyék ki! (Pl.: elhasználódott akkumulátor, autó
gumi, stb.)
Polgármesteri Hivatal

Húsvéti miserend Ludányban
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton a szertartás és a szentmise este 18.00
órakor, Húsvétvasárnap 11.00 órakor, Húsvéthétfőn pedig 9.00 órakor kezdődik!
Dr. Mike Róbert c.kanonok

Fűnyírás
Az önkormányzatnál 2019. tavaszán megkezdődtek a közfoglalkoztatási programok. A projektbe
bevontak létszáma immár évről-évre érezhetően csökken a gazdasági folyamatok hatására, valamint
változik a munkavállalók összetétele is. Már most látszik, hogy ez a jelenség a település lakossága
szempontjából is észrevehető változásokat fog okozni.
Mint már tavaly is jeleztük a Hírmondóban, az önkormányzat nem tudja vállalni a szokott színvonalon
az útpadkák és a közterületek gyommentesítését, mivel a fentiek miatt nincs megfelelő számú, a gépi
fűkaszálás elvégzésére alkalmas munkavállaló. Így hiába az az örömteli tény, hogy az önkormányzat
az elmúlt években, pályázati úton, gépi fűkaszákat és fűnyíró traktort tudott beszerezni.
Ezért - megfontolva a legutóbbi falugyűlésen felvetett javaslatot - az önkormányzat azzal a felhívással
fordul a lakosság felé, hogy aki tenni szeretne településünk szépüléséért, jelentkezzen a polgármesteri
hivatalban és segítsen a fűkaszálási munkák elvégzésében!
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a saját tulajdonú ingatlanok előtt az árkok rendbetétele a
jogszabályok szerint a tulajdonos kötelessége, ezért kérjük, hogy erre kiemelt figyelmet fordítsanak!
Segítségüket előre is hálásan köszönjük!
Puszta Csaba

Szánkóverseny 2019.
A szánkóverseny január 12-én volt a Sziloska-hegyoldalon.
Több csoportban indultak a versenyzők, mindenki kapott
ajándékot. A gyerekeknek meleg tea, a felnőtteknek forralt
bor készült, és tábortűz biztosított melegedési lehetőséget.
Ádám-Nagy Andrea

Süldő malac eladó!
Az önkormányzat továbbra is eladásra kínálja a
közfoglalkoztatási program keretében tenyésztett malacokat. A
süldő malacok darabonként 50-60 kg súlyban vannak. Az
érdeklődők részletekért a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein
érdeklődhetnek.

Ludányhalászi

Hírmondó

Kiadja és előállítja:
Ludányhalászi Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
Tel: (32) 556-020
Szerkesztőbizottság:
Ádám-Nagy Andrea, Kovács Krisztián,
Lelovics Tamás, Majdán Cintia, Szikora
Klaudia Betti , Puszta Csaba,

