XXIII. évfolyam 3. szám

2021. október
Tisztelt Ludányhalászi lakosok!

Településünk 2022-ben a Váradi regestrum alapján mely az első írásos magyar nyelvemlék a 13.
századból - 800 éves lesz. Ezen írott forrásban
községünket Halászi néven, először az 1222-es évnél
nevesíti a szerző.
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, e 800 éves évfordulót a 2022. évi (már
hagyománnyá vált) Falunap keretében tervezi méltó
módon megünnepelni, melyet egy emlékműállítással
szeretne emlékezetessé tenni. Az emlékmű pontos
helyszínéről, még nem döntött a képviselő-testület.
Többi között, talán kis előnyt élvez az a lehetőség,
hogy a Halászi falurészen kerüljön elhelyezésre.
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Falunap keretében az Általános Iskola fennállásának
60. évfordulójának tiszteletére az önkormányzat
lehetőséget biztosít az intézményben végzett összes
évfolyam osztálytalálkozójának megszervezésére. A Váradi regestrum XVI. századi
nyomtatott kiadásának címlapja
Természetesen, mint legutóbb, az önkormányzat
ezúttal is segítséget nyújt a felmerülő feladatokban.
Mindezek mellett, mintegy ezt kiegészítve ismételten megrendezésre kerül az előzőekben már
nagy sikernek örvendő, Elszármazottak Találkozója is.
A fentiekhez, azonban, segítséget kérünk településünk lakóitól.
A valamikor Ludányhalásziban élő, tanuló családtagjaik, ismerőseik elérhetőségeit
(elektronikus levelezési cím, lakcím, telefonszám) juttassák el Önkormányzatunk részére,
hogy minél többeket meg tudjunk keresni a rendezvényen való részvételre invitálás érdekében.
A két neves évforduló ünnepsége előreláthatólag 2022. június második hétvégéjén kerül
megrendezése.

Kovács Imre
polgármester
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Közhírré tétetik
A képviselő-testület ülésein történt
A képviselő-testület 2021. július 01-jén megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
• Elfogadták a Szécsényi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
• Elfogadták a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2020-2021. nevelési évről készült beszámolót.
• Elfogadták a Ráday Gedeon Általános Iskola 2020-2021. tanévről készült tájékoztatót.
• Rendeletet alkottak a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének bérbeadásáról.
• Megtárgyalta a testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működéséről készült
beszámolót.
• Megtárgyalták az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 2021. július 29-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a következő napirendi pontot tárgyalta
a testület:
• Az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázat keretében
megvalósuló új sportpálya talajmunkálataira jóváhagytak 1,5 millió forintot.
2021. augusztus 13-án ismét rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására került sor:
• Döntött a testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási
igény benyújtásáról.
• Felhatalmazta a testület a polgármestert a Ludányhalászi 154/2 helyrajzi számú ingatlan megvételének
ügyintézésére.
• A polgármester felhatalmazást kapott a 2022. évi rendezvény szervezésére.
2021. augusztus 26-án tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi
napirendi pontok megtárgyalására került sor:
• Rendeletet alkottak a 62. éven felüli nyugdíjasok rendkívüli természetbeni támogatásáról.
• Rendeletet alkottak a horkai temetőben található urnafal használatának rendjéről.
• Elfogadta a testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2021/2022. nevelési évének munkatervét.
• 20.000,-Ft-ban állapították meg az iskolakezdési támogatás összegét.
• Ismét kiírásra került a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat.
• Hozzájárult a testület a horkai temetőben található, rossz állapotú tuják kivágásához.
• Hozzájárult a testület az Előd úton található vízelvezető árok 2022.évi költségvetés terhére történő
átalakításához.
• Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújt be a Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása
címén.
• Hozzájárult a testület, hogy a Ludányhalászi Mesekert Óvoda és konyha bővítésének építési engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítésére tervezői szerződést kössön Majorosné Kanyó Mária egyéni vállakozóval.
A képviselő-testület 2021. szeptember 09-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a következő napirendi pontot
tárgyalta a testület:
• A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a tovább tanuló
diákokat.
A képviselő-testület 2021. szeptember 24-én rendkívüli zárt ülés keretén belül az alábbi napirendi pontot
tárgyalta:
• A 2020/ 2021 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálása
A munkarend szerinti következő ülését 2021. szeptember 30-án tartotta a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi
napirendi pontok megtárgyalására került sor:
• Módosításra került az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete, valamint elfogadásra került az
önkormányzat 2021. évi I. félévi teljesítése.
• Módosításra került a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzata.
• Elfogadásra került a Ráday Gedeon Általános Iskola 2021/2022 nevelési évének indításáról készült tájékoztató.
• Jóváhagyták a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 9. számú
módosítását.
• Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, melynek keretén belül 146 erdei köbméter tűzifa
kerül kiosztásra.
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Óvodai hírek / Helyi érték

Ősz az óvodában
Az ősz beköszöntével tevékenységeink a
szőlőszüret, az őszi gyümölcsök és
termények köré csoportosultak.
Elsétáltunk a Horkára, megtekintettük a
szőlőhegyet,
tökföldet, napraforgó táblát és a kukoricást.
A hosszú séta után egy kis pihenőt
tartottunk szülőházamnál, ahol közelebbről
is megfigyelhettük a szőlőlugast és a szőlőtőkéket.
Másnap nagy izgalommal vártuk az óvodai szüretet. Feri
bácsi (Mosó Ferenc) idén is biztosította a darálót, így a
gyermekek nagy örömére mustot készítettünk. A
Nosztalgia Múzeumba is ellátogattunk, ahol a boros
pincén és régi szüreti eszközökön túl számos érdekes
régiséget láthattak a nagycsoportosok.
Az udvaron teménykiállítást rendeztünk Erzsike néni
(Polacsek Zoltánné) jóvoltából. Az őszi terményeket és
azokból készült figurákat, díszeket nagy csodálattal
tekintették meg a gyermekek, majd lelkesen vettek részt
a közös kukoricamorzsoláson.
Az óvodások nevében hálásan köszönjük mindenkinek
a sok segítséget, terményeket, melyek ismeretekben és
élményekben gazdagították őket!
Csonka Katalin
óvodapedagógus

Jótékonysági batyus Sportbál
A Ludányhalászi Sportegyesület szeptember 11-én jótékonysági batyus
Sportbált rendezett a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti szolgálat
nagytermében. A fergeteges hangulatú bulin mintegy 90 fő jelent meg. A
belépődíjakból illetve a tombolából több, mint 300.000,- Ft-os összeg gyűlt
össze, melyet az egyesület saját kiadásaira (sporteszközök, sportorvosi díjak,
stb…) fog fordítani.
A tombola fődíját, egy smart TV készüléket, általános iskolánk tanárbácsija
nyerte. Ezúton szívből gratulálunk, jó egészséget és jó szórakozást kívánunk
a készülékhez!
A bál ideje alatt az élő zenét Fábián Balázs szolgáltatta. A legkitartóbb
vendégek hajnali 5 órakor hagyták el a táncparkettet.
A Ludányhalászi Sportegyesület ezúton is köszöni a támogatóknak és a
résztvevőknek a támogatásokat!
Földi Gergő
edző – játékos, LSE
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XIV. Ludányhalászi Falunap
Idén augusztus 7.-én és 8.-án a hagyományoknak megfelelően településünkön megrendezésre került
a XIV. Ludányhalászi Falunap. Helyszínként hagyományosan a Sportpálya szolgált.
A szombat délelőtt a sportról szólt: elmaradhatatlan része a napnak az Öreg tavi horgászverseny és
a kispályás labdarúgó bajnokság.
Köszönet a Mesekert Óvoda szorgalmas csapatának, akik palacsintával kedveskedtek az
idelátogatóknak, valamit segédkeztek a sok-sok finom egytálétel kiosztásában!
A szombat délután a már ilyenkor
megszokott módon a kultúráé volt.
Olyan jeles fellépők színesítették
meg számunkra a hangulatot, mint
például a salgótarjáni Zenthe
Ferenc
Színház
mesejátéka,
Tilinger Attila, KFT zenekar,
valamint DJ Deka feat. Miss
Chrisstyn koncertjei.
A vasárnap délután további
eminens fellépők szórakoztatták a
falubélieket és a nézőket, mint
például a Rock Forever együttes,
az Új Babylon csapata Omega
interpretációkkal, Vikidál Gyula és a Beatrice.
A szokottól eltérő módon az idei falunapi rendezvény két napos volt, mivel az Önkormányzat
sikeresen pályázott két interreges pályázatra, amely lehetővé tette a már fentebb említett jeles
fellépők felsorakoztatását.
Az egyik interreges pályázat (Kézenfogva
Regionális
Fesztivál)
Csalár
testvértelepülésünkkel konzorciumban valósult meg,
amelyből a szombati programok lettek
megszervezve, a másik interreges pályázat
/Hagyományőrzés Nógrád szívében/ Óvár
testvértelepüléssel konzorciumban valósult
meg, amelyből a vasárnapi programok kerültek
lebonyolításra.
A
Hagyományőrzés
Nógrád
szívében
elnevezésű pályázat Zárókonferenciájának
augusztus 13.-án a Volent Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat épülete adott helyett.
Az Önkormányzat megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a
Ludányhalászi
Hírmondó
rendezvények megszervezésében, lebonyolításában részt vettek és
lehetővé tették, hogy ez a két nap programsorozata sikeresen
Kiadja és előállítja:
Ludányhalászi Község
megvalósuljon.
Önkormányzata
Felelős kiadó: Kovács Imre
polgármester
Tel: (32) 556-020

Szerkesztőbizottság:
Brunda József, Dér Judit, Farkasné
Tapodó Edit, Szabóné Dénes Valéria,
Kovács Gábor Károlyné, Puszta
Csaba
E-mail:
3188ludanyhalaszi@gmail.com

Szabóné Dénes Valéria
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Szüreti
Ludányhalásziban
Hamisítatlan
Vénasszonyok
Nyara: verőfényes napsütés és
húsz fok fölötti hőmérséklet
fogadta a községünkbe érkező
vendégeket, valamint a felvonuló
fiatalokat és az érdeklődő, tisztelt
publikumot szeptember utolsó
szombatján, a Szüreti Felvonulás
napján.
Igaz, mint a Kisbíró is mondta: „… a dobosok és zászlódobálók most kimaradtak a sorból…”. Ám, a
szervezők, hogy még vidámabbá és emlékezetesebbé tegyék e napot, több meglepetéssel is készültek!
A Kisbíró minden megállóhelyen a menet megérkezéséig, humoros rigmusokkal invitálta a község lakóit a
felvonulók műsorának megtekintésére, mely az óvodások motoros versenyével kezdődött és hatalmas
közönségsikert aratott.
Ezt követően a Vitalitas tánccsoport következett.
A műsor záró részét, a helyi fiatalokból álló
néptáncosok adták, a FOLT zenekar kíséretével.
A községháza előtti megállóban került sor az
Önkormányzat által kiírt „Jó tanuló, jó közösségi
ember” pályázat eredmény-hirdetésére, ahol a
helyezetteknek járó okleveleket Kovács Imre
polgármester adta át.
A középiskolások
helyezettjei: I. Deák Zsanett, II. Majcher Artúr
Bendegúz, III. Deák Csenge Viktória. A
felsőoktatás kategóriában I. Abonyi Gabriella, II.
Deák Ádám, III. Klincsok Veronika. A velük járó
pénzjutalmakat október első felében utalják,
melyekhez a szerkesztőség nevében, mi is
gratulálunk, és további sikereket kívánunk.
A nap záróakkordjaként – mint eddig is – polgármesterünk látta vendégül a résztvevőket, ahonnan még
sokáig hallatszott a vidám zeneszó.
Köszönjük a résztvevőknek, nézelődőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a szervezők és fellépők
áldozatos munkáját, szebbé és emlékezetessé téve minden megjelent számára e napot.
Brunda József

Elnyert pályázatok
1.)
Önkormányzati rendezvények támogatása:
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország Kormányának köszönhetően
a 2021. január 1-jén 5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések
önkormányzati rendezvényeinek támogatására.
Támogatása formája vissza nem térítendő támogatás, melynek összege: 1 000 000,-Ft
Az elnyert támogatási összeget egy használt mobil színpad beszerzésére szeretné fordítani az Önkormányzat.
2.)
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyarország 2021. évi központi
költségvetésről szóló 2020. évi XC törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.
Elnyert mennyiség: 146 m3 keménylombos tűzifa.
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Színháztermünk első előadása
Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja,
a népmese napja. Ez az alkalom szülte a
debütáló előadást a felújított Volent Lajos
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületben
található színházterembe.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár
támogatásával az első színházi élményt a
Paramisi Társulat előadása nyújtotta. A
Kiskakas gyémánt félkrajcárja című zenés,
táncos interaktív előadás nagy sikert aratott. A
Ráday suli mesekedvelő tanulói és a Mesekert
Óvodán kívül a Kuckó Játszóházat látogató
anyukák és gyerkőcei megtöltötték a
nézőteret. A jól ismert mesejátékot énekelték
a kicsik és a nagyok. A kiskakast bátorították, a török császárt szerették volna jobb útra téríteni a gyerekek.
Az éneklésen és a tapson kívül volt még itt kígyó simogatás is…aki nem hisz, járjon utána! Óriási tapsot
kaptak az előadók. Az élmény maradandó volt.
A következő előadás már a felnőtteknek szól:
-Október 7-én 18 órától a Nevető XX. század címmel zenés kabaré A Szabad ötletek Színháza
előadásában
-Október 20-án 16 órai kezdettel kamaszoknak: az IQ és az EQ az érzelmi intelligencia fejlesztéséről
tart előadást Bolla Katalin,
A népi hagyományok kedvelői részére:
-November 25-én Katalin napján, Katyika és Matyika, a Lóca együttes produkciója tekinthető meg.
Az év előttünk álló részében a fentieken túl saját rendezvényeinkre is várjuk az érdeklődőket
-Október 22-én 56-os koszorúzás és megemlékezés
-Október 22-én Balogh László nógrádmegyeri plébániai kormányzó előadása az iszlámról
-November 25-én közmeghallgatás
-December 4-én Idősek napja
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, ugyanakkor reménykedünk, hogy a pandémiás helyzet nem fogja
indokolni a rendezvények elmaradását.
Várunk minden érdeklődőt!
Farkasné Tapodó Edit

Nógrád Megyéért Díj 2021.

Szeptember 18-én Salgótarjánban tartotta a Nógrád Megyei Önkormányzat a XV. Nógrádi Megyenap
alkalmából rendezett ünnepi közgyűlését, ahol az ünnepélyes program keretében kitüntető címeket és díjakat
illetve miniszteri elismeréseket adományoztak. Kovács Imre polgármester úr javaslatára Nógrád Megyéért
Díjban részesült Dr. Járosi János főorvos úr. Az elismerést Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke adta át.
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Iskolai hírek / Helyi érték
Iskolakezdés 2021.
Ha ősz, akkor iskolakezdés. Szeptember 1-jén
becsengettek.
A tanulók létszáma szeptember 1-jén 137 fő,
bejárók száma: 76 fő.
A tanítás nyolc osztályban folyik, 1-8.
évfolyamokon. Délután 4 napközis és egy
tanulószobai csoport működik, ahol megoldják a
házi feladatokat, illetve készülnek a másnapi
óráikra a gyerekek.
Lehetőség van szakköri keretek között sportolni,
sakkozni, könyvtári vagy logikai foglalkozáson
részt venni a diákoknak. Művészeti iskolai keretek
között színjátszó, modern tánc és rajz-grafika
tanszak működik. A mindennapos testnevelés keretein belül, heti 1 órában a néptáncoktatás zajlik.
A gyerekek szeretnek iskolába járni, sajnos azonban sok tanuló magatartásával, viselkedésével gondok
vannak. Ennek megoldására, rendezésére és a tanulni akaró gyerekek tanítása érdekében mindent megtesznek
az iskolai dolgozók, pedagógusok.
Az ősz folyamán hollókői és esztergomi kirándulás, varázslatos
játszótér program és „TÖK JÓ NAP” is várja a gyerekeket.
Ünnepségek terén október 06. és október 23. történéseiről is
megemlékezünk. Hagyomány, hogy a kis elsősöket ünnepélyes keretek
között október 1-jén avatjuk „Ráday”-s diákokká.
A tantestület létszáma: 16 fő, Horváth Pálné személyében új tanító néni
érkezett az iskolába. Kettő kolléga tartósan távol van, kisgyermekek
nevelése miatt.
Az iskola tárgyi feltételei jónak mondható, egy osztály számára
szeretnénk még interaktív panelt beszerezni, és hasznos lenne a
szabadidő eltöltésére udvari játszótér kialakítása.
A tanév elkezdődött, és bízunk abban, hogy nem kerül elrendelésre a
digitális oktatás, mert a tanuláshoz szükséges feltételek sok családnál
nem állnak rendelkezésre. A pedagógusok és a gyerekek közül is
többen éltek a COVID vírus elleni védőoltás lehetőségével, reméljük,
hogy a betegség elkerüli intézményünket.
Kormány Zsoltné
intézményvezető

A kisbíró beszéde a Szüreti felvonulásról
Tisztelt Vendégeink! Kis Falumnak Apraja és Nagyja!
Mint láthatjátok, összejöttünk újra,
hogy velünk legyen tele községünk főútja!
Hisz forrásnak indult már a szőlőnek is a leve,
így hát csinálni kellett egy jó bulit, melynek szüreti a neve!
A szervezést, mint mindig, Polgármesterünk kezdte,
mert úgy érzi, e nélkül kis falunk kiveszne!
Nem is gondolkodott Őkelme sokáig,
inkább szervezett, s lejárta a lábát bokáig.
Ennek hozománya e kis had,
ki nem kér, hanem ad!
Ha mást nem is, egy kis mosolyt, egy pár perc boldogságot,
mely mindenkire ráfér, kik tisztán látjuk a Világot!

Tisztelt Nagyérdemű!
Ím, ha már célunkat elárultam az elébb,
hát hadd mutassam be Őket is, mert így lesz teljes az egész!
Újra itt van mindenki,
kik nélkül a Szüreti, nem is Szüreti!
Azaz, a dobosok és zászlódobálók most kimaradtak a
sorból,
mert megijedtek, hogy eláznak a ludányi bortól.
De eljöttek a huszárok, zászló-, kenyér- és koszorúvivők,
s kiket csak el tudnak képzelni, mint hintóra ülők.
Többek közt a gazda, gazdáné, bíró, bíróné és a
polgármesterék,
ja, és kisbíró is, ki személy szerint, én lennék!
De mielőtt folytatnám, hadd nyeljek egy párat,

Ludányhalászi Hírmondó
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Helyi érték
Hisz akkor, hogy a végére érjek, sokáig kell jártatni a
számat.
Mert itt állnak még a vendégek,
valamint a géppuska lábú táncosok és a zenészek.
Ám ne gondolják, hogy ezzel a sor végére értem,
hisz a Boristent és a mesterembereket még el sem értem.
A végén terményes traktorok állnak,
melyek dicsőségét hirdetik az itteni emberek munkájának
.

Tisztelt Összegyűltek!
Most, hogy mondókám a részének utójára értem,
szendergésemben a múlt év történései után néztem.
No, de emberek, álmomban hova is tévedtem,
ijedtemben egyből föl is ébredtem.
Még a gatyámból is kiugrottam,
mire rágyüttem, nem is álmodtam.
Hisz jött a COVID-nak újabb és újabb hullámja,
s bezárkózott az ember, majdhogynem a magányba.
Mert biz sok-sok rendezvényünk elmaradt,
s fájó szívvel tapasztaltuk, még nékünk is volt új a Nap
alatt!
De eljött a tavasz, s nőtt fű is, mint egy fölrázott vánkos,
a falu traktorjával neki indult hát Dezske, a nagy mágus!
A Plébánia kertjét vágta volna, ha tudja,
hogy föl van emelve a kaszatartó rúdja!
De mivel nem tudta,
fölemelt kaszával végig a futotta!
Így kétszer dolgozott a rest és a lusta!
Hál Istennek, az új papunk: Norbi atya is komfortosan érzi
Nálunk magát,
belakta már községünk papjainak lakát!
Kedves Atya! - Röviden: megsúgjuk most Néked,
mit kívánunk mi Tenéked!
„Legyen mosoly szájad szélén, ez díszítse arcod,
Siker kísérje a lépted, sose vallj kudarcot!
Érzéseid vezessenek, hallgass a szívedre,

Legyél más szívek lakója, s ne légy számkivetve!”
A vírus miatt, Önkormányzatunknál is sokáig csak
polgármesterünk tartotta a frontot, s ekézett, amit csak
lehetett, Ő egyedül elvégzett!
A falunapról is gondolt egy merészet,
és júniusról augusztusra tette át az egészet.
Aztán csak-csak javultak a dolgok,
s az idő is sok mindent megoldott.
E röpke év alatt lett átadva az új gyermekjóléti,
melyre öröm ránézni.
Négy régi épület újul meg most is a Halászi részen,
hogy emberek pihenését szolgálhassák majd, kulcsra
készen!
A falunapunkról még azt is rebegi a fáma,
hogy elfogyott a falu pálinkája.
Nosza, polgármesterünk alma után nézett,
hogy szüretire ki tudják főzni az egészet.
De hogy honnan is jön a finom cefre,
azt nagy-nagy hallgatás övezte.
Ezért, no, meg hogy jobban vigyázzunk Reája,
Képviselő-testületünk drónt küldött utána.
No, de „nem mondom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek”:
Hogy mit én itt elmondok, az sírig tartó titok!
Mert polgármesterünk a cefréből egy kicsit többet kapott,
és ivott!
Igaz, nem önszántából, de majdnem rádőlt egy kád,
s a benne lévő lé már csak azt kiabálta: rád, rád, rád!
Mire előljárónk egy merész oldalszaltót vetett,
majd négykézláb folytatva, valahogy megmenekedett!
Aztán azt is mondja, aki látta,
hogy hirtelen megnőtt a szakálla.
S aki mindezt nékem nem hiszi, javallom, járjon utána!
Vagy nézzen Reája!
A minap, Dr Urunknak egy gyönyörű kitüntetés lett átadva,
mellyel munkáját a megye is díjazta!
Testvér községeinkről annyit: hogy jól sikerült Falunappal
egybekötött akciót hajtott végre, Óvár, Csalár és Ipolykér,
mely helyeken a vendéglátás Michelint ér!
(Egy nagy-nagy csillagot.)
Tisztelt Publikum!
Nem versölök én itten már tovább,
mer nem látom az írásomnak sorát.
No, meg mán az ökörnyál is körbe vette a számot,
hogy vegyem rövidebbre a mondókámat.
Így hát tisztelt Nagyérdemű, beszédemnek vége,
mert a végén majd csak holnap érünk a Halászi végbe!
Akkor meg osztan tényleg fölakasztanak az első
uborkafára,
ha nem érünk időbe a polgármesterékhez vacsorára!
Mer lesz ottan minden, mi szem-szájnak ingere,
Óbor, Márton-napi libahús, meg töltött gerlice.
Végezetül: Kívánunk hát mindenkinek, legelébb is: Erőt,
egészséget,
jövőre jó termést! Bort, búzát, békességet!
Brunda József

