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Színes szüreti id szak az óvodában 

Az sz ismét sok élményt tartogatott óvodásaink számára. 
Szeptember 8-án (Fecskehajtó kisasszony napja) énekekkel 
és mozgásos játékokkal búcsúztunk a körülöttünk él  
költöz  madaraktól. 
A szüreti készül dés jegyében ismét ellátogattunk Erzsike 
nénihez (Polacsek Zoltánné), aki nagy szeretettel mutatta be 
terményeit. Az azokból készült gyönyörű díszeket 
csodálattal tekintették meg az ovisok. A szépen 
elrendezett asztalon láthattak még bef tteket, morzsolt 
kukoricát, babot, kerámia figurákat, horgolt bábokat, 
dísztököket. Nagy örömmel vették kezükbe a különböz  
terményeket, díszeket. Erzsike néni sütivel és teával is 
megvendégelt bennünket. A látogatás végén  még egy nagy 
láda sz l t is kaptunk 
ajándékba. Hálásan 
köszönjük szeret  ven-

déglátását!  
Az ovis szüreti 
mulatságon közösen 

leszemeztük, majd ledaráltuk a sz l t. Szüreti zenére együtt 
táncoltunk, énekeltünk.  
A gyermekek izgalommal várták a falusi szüreti felvonulást, melyen 
az ovisok is részt vehettek kismotoros verseny keretében. Nagy 
élmény volt számukra, a gy ztesek nagy tapsot kaptak a 
közönségt l.  
Ezek az szi események színesítették óvodai életünket.  
 

Csonka Katalin 

 

Tanévkezdés a Ráday Iskolában 

A Ráday Gedeon Általános Iskola vonatkozásában 2022/23-as tanév indításáról az alábbi tájékoztatást 
adom: 

A nógrádszakáli telephely 2018-tól ideiglenesen nem működik, így a gyerekek a településr l a székhely 
intézménybe járnak. A tanulók létszáma szeptember 1-jén 127 f . A bejáró tanulók száma: 69 f  
(Nógrádszakál, Szécsény). 
Osztálylétszámok:  
1. o. 16 f , 2. o. 20 f , 3. o. 17 f , 4. o. 13 f , 5. o. 17 f , 6. o.14 f , 7. o. 15 f , 8.o. 15 f  

A tanítás nyolc osztályban folyik, 1-8. évfolyamokon. Délután 4 napközis és egy tanulószobai csoport 

működik. Szakköreink: könyvtár, matematika/logika, énekkar, sportkör, pingpong, sakk. Néptánc 
foglalkozások a testnevelés óra keretében vannak megtartva. 
Iskolalátogatási bizonyítványt kapott 5 f , évfolyamismétl k száma 9 f , és 1 olyan tanuló van, aki a 

nyolc osztály sikeres elvégzése nélkül maradt ki, mivel a tankötelezettsége megszűnt.  
A tanév során iskolánkban a KRÉTA rendszer elektronikus naplót használjuk, és kérjük a szül ket, hogy 
a gyermekek tanulmányi el rehaladását kövessék nyomon a felületen. 

 

A TANÉV F  NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATAI:  
A NAT változásainak bevezetése 3. és 7. évfolyamokon is, a hiányzások számának csökkentése, a 

gyerekek magatartásának javítása, a tömegközlekedés során az utazási kultúra javítása, az iskolai 

Óvodai hírek / Iskolai hírek 



Ludányhalászi Hírmondó  - 3 - 

   

neveltségi helyzet további javítása, a Tanulás tanítása technikák tanítása, alkalmazása, táblajátékok 
alkalmazása szabadid ben a logikai gondolkodás fejlesztésére, az iskolai tanulmányi és kompetencia-

mérés eredményeinek javítása, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának a csökkentése, a 
tehetségek felismerésére, fejlesztése, tanulmányi-, sport-, és egyéb versenyekre való felkészítése, az 
élhet  környezet biztosítása a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek átadása, 
a gyerekek környezetük iránti igényességének fejlesztése. 

Oktatási feltételek: Informatikai eszközpark a szükséges mértékben rendelkezésre áll, minden 
tanteremben interaktív tábla van, 
a rossz min ségű falitáblák 
többsége lecserélésre került. Az 

oktató-nevel  munkához szük-

séges eszközök biztosítottak a 
Balassagyarmati Tankerületi 
Központ és a költségvetés 
lehet ségeihez mérten.  
Személyi feltételek: Tantestület 
létszáma: 14,5 f , minden 
pedagógus rendelkezik megfelel  
diplomával, jelenleg senki nem 
folytat fels fokú tanulmányokat. 
Erkiné Szikora Klaudia Betti 
tanárn  tartósan távol van 
kisgyermeke nevelése miatt. 
Jekkel-Csernus Adrienn tanárn  
szeptember 27-én kezdett újra 
tanítani, és Telek Réka tanárn  is 
er síti a tantestületet szeptember 
12-t l, fél állásban. Az intézményben 2 f  végez takarítási feladatokat, 1 f  iskolatitkár, 1 f  
rendszergazda és 1 f  karbantartó segíti a munkát, valamint 3 f  közfoglalkoztatott lát el adminisztratív 
és egyéb feladatokat. Iskola r 2020. szeptember 1-jét l folyamatosan szolgálatot teljesít az iskolában.  
Tárgyi feltételek: Az iskolában megtörténtek a nyári karbantartások: tisztasági festések, egy tanterem 
felújítása: festés, világítótestek cseréje, a folyosó lábazatának javítása és festése. Informatikai 
eszközpark terén 20 db új laptop valamint egy darab interaktív panel érkezett az EFOP-4.1.11-21-2021-

00001 Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segít  
tereinek fejlesztése pályázatnak köszönhet en. Ezen pályázat keretében várható a Ráday terem 
felújítása és bútorzatának cseréje is. A küls  épületben egy kis helységet lebetonoztunk, de kis 
alapterülete miatt csak enyhítette a raktározási problémáinkat. Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 

Alapvet  fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára pályázat keretében a 
92 f  hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanszercsomagot kaptak.  
Tennivalók: Vannak gondjaink a villamos hálózattal, az ajtókkal, ezek javítása szükséges. Az épület 
lábazata, a kerítés folyamatos karbantartást igényel.  Gondot okoz, hogy vannak olyanok, akik bejárnak 
az iskola udvarába, szemetelnek, rongálnak. Levágják a sportpálya hálóját, és alatta másznak be, 
engedély nélkül. Az udvaron lév  lapos tet s téglaépületnek szertárként nagy hasznát vennénk, de 
sajnos mindenhol beázik. 
A tanév rendben elkezd dött, és bízunk abban, hogy nem kerül elrendelésre a digitális oktatás covid 
fert zés vagy egyéb veszélyhelyzet miatt. Köszönjük a Polgármester Úr, az Önkormányzat és a 
Képvisel  Testület támogató hozzáállását az iskolához a munkánkhoz nyújtott segítségeket, a 
tet javításhoz biztosított cserepeket, a tálaló konyha és az ebédl  bútorzatának a cseréjét, az 
asztalokra a terít  beszerzését.  
Bízunk benne, hogy a gyerekek vigyáznak az iskolájukra, és az itt lév  értékekre. 

 

Kormány Zsoltné 

Iskolai hírek 

Az elsősök avatása a Ráday Napon 
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A képvisel -testület ülésein történt 
 
A képvisel -testület 2022. július 28-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta: 
 

• Rendeletet alkottak az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetend  élelmezési térítési díjak 
megállapításáról. 

• Módosították az önkormányzati tulajdonban lév  lakások bérletér l szóló 13/2015.(XI.27.) 
önkormányzati rendeletet. 

• Módosításra került a Horgászbarát Vendégházak szolgáltatási árainak szabályozásáról szóló 
47/2022.(VI.28.) határozat. 

• Szintén módosították a „Helyi és térségi rendezvények” támogatásáról szóló 24/2022. (III.24.) 

határozatot. 
• Felhatalmazták a polgármestert, hogy a juh állomány felszámolásának érdekében intézkedéseket tegyen, 

valamint ha indokolttá válik, akkor a sertés állomány felszámolására is. 
 

2022. augusztus 16-án ismét rendkívüli ülést tartott a testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalták: 
 

• Döntöttek arról, hogy a Ráday Gedeon Általános Iskola melegít  konyhájának és ebédl jének felújítását 
a 2023. évi költségvetésbe betervezik. 
 

2022. augusztus 25-én tartotta munkarend szerinti következ  ülését a képvisel -testület. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 

• Rendeletet alkottak a 62. éven felüli nyugdíjasok rendkívüli természetbeni támogatásának helyi 
szabályozásáról. 

• 20.000,-Ft-ban állapították meg az iskolakezdési támogatás összegét. 
• Ismét kiírásra került a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat. 
• Ismételten módosításra került a Horgászbarát Vendégházak szolgáltatási árainak szabályozásáról szóló 

47/2022.(VI.28.) határozat. 
 

A képvisel -testület 2022. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta: 
 

• Megtekintették a kazincbarcikai szennyvíziszap komposztáló telepet, majd állásfoglalást fogalmaztak 
meg, mely szerint a szaghatás figyelembevételével is támogatják a Ludányhalászi 0347/2 helyrajziszámú 
ingatlanra tervezett szennyvíziszap komposztáló telep megvalósulását. 

• A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehet ségeihez mérten támogatja 
a tovább tanuló diákokat. 

• Zárt ülés keretén belül tárgyalták a 2021/ 2022 évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat elbírálását. 
• Módosították a „Jó tanuló, jó közösségi ember 2022/23” pályázati felhívást 
• Döntöttek a Horkai temet  kerítésének áthelyezésér l. 
• Meghatározták a „Legszebb ház eleje” verseny díjazottjainak jutalmát, mely ez évben egységesen 0,5 m3 

tűzifa, vagy ennek megfelel  pénzösszeg. 
• Módosították a 62. éven felüli nyugdíjasok rendkívüli természetbeni támogatásának helyi szabályozásáról 

szóló 11/2022.(VIII.26.) önkormányzati rendeletet. 
 
2022. szeptember 29-én tartotta munkarend szerinti következ  ülését a képvisel -testület. Az ülésen az 
alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 

• Elfogadásra került a Ráday Gedeon Általános Iskola 2022/2023 nevelési évének indításáról készült 
tájékoztató. 

• Elfogadta a testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2022/2023 nevelési évének munkatervét. 
  

Közhírré tétetik 
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Közmeghallgatás környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás keretében 
 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
F osztály 2022. szeptember 26-án közmeghallgatást tartott az Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. kérelmez  általi szennyvíziszap komposztáló telep (Ludányhalászi 0347/2 hrsz) 
létesítésére. 
A közmeghallgatáson a Vízmű két regionális igazgatója Hudák József divízióvezet , valamint Máté 
Csaba az Észak-nógrádi Víz- és Szennyvíz Divízió vezet je, továbbá Nagy Mihály Tamás 

(környezetvédelmi szakmérnök) a Titán Csillag Kft. ügyvezet  igazgatója, valamint a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal részér l Dr. Ispán Eszter f osztályvezet  asszony, Tolnai Orsolya ügyintéz  és Simon 
István Krisztián osztályvezet  is részt vett. A közmeghallgatás Dr. Ispán Eszter f osztályvezet  asszony 
levezetésével zajlott, melyen elhangzott, hogy a Társaság célja, a térségben egy szennyvíziszap 
komposztáló megvalósítása, amely bevizsgált, mez gazdaságban termésnövel  anyagként, korlátozás 
nélkül felhasználható terméket állít majd el , 
ezzel a műtrágya kiváltására mez gazdasági 
felhasználásra alkalmas Biomass Super ÉRV Zrt. 
Komposzt el állítására. A szigorodó jogszabályi 
el írásoknak és a KEOP pályázati lehet ségeknek 
köszönhet en az ÉRV Zrt. üzemeltetési területén 
egyre több településen épült ki szennyvízcsatorna 
hálózat, illetve valósult meg a szennyvizek 

tisztítása a közelmúltban. A hálózatokba kapcsolt 
fogyasztók számával egyenes arányban n  a 
kibocsátott és a tisztító telepeken kezelt 

szennyvíz, és ezzel együtt a szennyvíziszap 
mennyisége is. 
Az ÉRV Zrt. megvizsgálta, hogy a felhalmozódott 
szennyvíziszapot milyen módon tudja másodnyersanyagként hasznosítani, hiszen a megfelel en kezelt 
kommunális szennyvíziszap kiváló hasznosítási paraméterekkel rendelkezik. A kommunális 
szennyvíziszapok 98-99%-a nemcsak a hazai, de a szigorú EU el írások szerint is alkalmas 
mez gazdasági felhasználásra. A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa: 
Ludányhalászi közigazgatási területe, valamint Szécsény közigazgatási területe. A közmeghallgatásról 
hangfelvétel készült, mely elérhet  a www.nmkh.hu oldalán. 

Németh Ilona jegyző 

Közhírré tétetik 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Ludányhalászi Plébániai Hivatal tisztelettel meghívja Önt 
 

Barsi Balázs szerzetes 
el adására 

 

2022. október 21-én (péntek) 18:00 órakor 
 

Helyszín:  

Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nagyterme 

 

                Kantár Norbert    

          plébános 

http://www.nmkh.hu/
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 Már Ludányba két úton kell bemenni….  

Az idei évben is a szokásos 
id pontban, szeptember utolsó 
szombatján vonult végig 
Ludányhalászi méltán híres 
f utcáján a szüreti felvonulás a 
Timi-Tanya lovasaival az élen. 
A menetet immáron sokadszor 
is a szegedi zászlóforgatók és 
az idén el ször a Nógrád 
Táncegyüttes is színesítette 
produkciójával. A kisbíró 
humoros mondanivalója sokak 
arcára mosolyt csalt. A 

legkisebbek is részesei lehettek a felvonulásnak, részükre a felvonulás műsor részében egy 
motorverseny adott teret, melyet mindegyikük kivétel nélkül nagyon élvezett. A ludányi táncos 
pároknak külön köszönet a fellépésükért. 
Szabadidejüket nem sajnálva próbálták a néptánc 
rejtelmeibe beásni magukat, úgy gondolom 
sikerrel.  

A Polgármesteri Hivatalnál sor került a Jó tanuló, jó 
közösségi ember pályázatunk eredményhirdetésére 
is. A fels oktatási kategóriában Farkasné Tapodó 
Edit els  helyezést, Deák Zsanett második 
helyezést, míg középiskolás kategóriában Abonyi 
Gabriella els  helyezést és Farkas Róbert második 
helyezést értek el. Gratulálunk a szép 
teljesítményekért! És egyúttal arra szeretnék 
buzdítani minden közép és fels oktatásban tanuló 
ludányhalászi kicsit és nagyot, hogy pályázzanak 
erre a lehet ségre! Nemcsak pénzt lehet nyerni a pályázat lezárultakor, hanem sok-sok élményt, 
együtt töltött kellemes órákat a barátokkal, ismer sökkel, és nem utolsó sorban emlékeket. 
 A szervezés nehézségei ellenére, akik mégis részt vettek a felvonuláson és az utána rendezett 
vendéglátáson, jól érezhették magukat. Már csak azért is, mert a bor, mint tenger folyt, a zene 

talpalávaló volt, és a 
vendéglátás is mindenki 
elégedettségére szolgál-
hatott.  

Ezúttal is minden 
résztvev nek köszönetemet 
szeretném kifejezni a 
képvisel testület nevében 
is!  

 

Zombori Tímea Zsuzsanna 

  

Helyi érték 
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Véradás életet ment 
 

Szeptember végén az 
Országos Vérellátó 
Szolgálat véradásra hívta 
Ludányhalászi lakosságát. 
Immár 3. alkalommal 
történt a véradás a felújított 
épületben. 
 A véradó dolgozói 15 
egységnyi vér levételére 
készültek, de kellemes 
csalódás fogadta a 
személyzetet. Ennél jóval 
többen szánták rá magukat 
a nemes és segít kész tettre. 

A véradásra 17 óráig várták a lakosságot, voltak, akik az utolsó pillanatban érkeztek.  A véradást minden 
esetben megel zi egy általános orvosi vizsgálat.  A vérvétel nem jár fájdalommal, a pici kellemetlenséget 
feledteti az önzetlen segítés. 
A véradó SMS értesítést kap, ha vére életet mentett, de arról is értesítheti az Országos Vérellátó 
Szolgálat, ha a vérkészítmény nem felhasználható. Ebben az esetben kéri a donort, keresse fel 

háziorvosát. Akik vérüket és idejüket áldozták, arról számoltak be, hogy örülnek, hogy segíthettek. 
Köszönjük! 

Farkasné Tapodó Edit 

Elnyert pályázat 
A helyi önkormányzatokért felel s miniszter az idén is pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetésér l szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti „A települési 
önkormányzatok szociális célú tüzel anyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”.  
Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeresen pályázott tüzel anyag beszerzésére. 
 

Az elnyert támogatási összeg: 3 415 665,-Ft 

Jóváhagyott tüzel anyag mennyiség: 163 m3 

Jelenleg is folyik a tüzel anyag beszerzése, folyamatosan egyeztetve az Ipoly Erd  Zrt. Kelet-Cserháti 
Erdészettel. 
 

Szabóné Dénes Valéria 

 

szi kulturális programok a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat épületében 

 

október 17. 10.00. Paramisi Társulat: Égig ér  fa című interaktív 
mesejáték 

október 21. 18.00. Barsi Balázs szerzetes el adása 

október 28. 18.30. Szabad Ötletek Színháza: Karinthy örök, című 
zenés -táncos kabaré  

november 15. 10.00. Tormás Attila: sz, zenés-verses műsor, gyermek 
el adás  

november 24. Nógrád Táncegyüttes fellépése  

Helyi érték / Pályázat  
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A kisbíró beszéde a Szüreti felvonulásról 
 

Tisztelt egybegyűltek! Kisfalunknak apraja és nagyja! 

Vigalomra ébredtünk, egy év után megint, 
Hisz községünk szüreti felé tekint. 
Eltelt hát egy év, és mi újra itt vagyunk, 
Hogy falunk lakóival együtt mulassunk. 
Végigkopognak majd velünk a f úton a lovak, 
Mert a napsütéses nyárból az id  már szbe tolat. 

A szüretinek érkezett el most az ideje, 
Szavaimat hát mindenki er sen figyelje. 
Mélyen tisztelt egybegyűltek, 
Kik itten az utcára menekültek. 
Mint az sznek, újra itt a szüretnek is ideje, 
Idén meg enyém lett a kisbíró szerepe. 
Hallgassák a szöveget, hogy igazat mondok-e, 

Hogy ha nem, hát a rosseb ott egye! 
Magunkat bemutatni a slávortosan fogom, 
Hogy beszédem végéhez is legyen majd még jogom. 
Bemutatom hát néktek, kik itten elibétek álltak, 
Mert még azt hiszik, hogy k biz ma otthon nem is hálnak. 
Legelébb is, lesz itten huszárból is vagy száz, 
A sz l viv kt l meg táncosoktól össze ne d ljön a ház. 
Aztán itt vannak velünk, kiket tavaly százfelé fújt a szél, 
Doboktól és a zászlósoktól idén újra hangos lesz a tér. 
Hintóra kapott a polgármester, a gazda, bíró és kisbíró, 
Hogy megtudják, van-é a községben valami kirívó. 
Aztán a néptáncosok tagjai is itt vannak nálunk, 
Kikkel egy csárdást majd közösen járunk. 
Kocsikra ültek a zenészek, meg különféle mesterek, 
Hogy senki se lássa, mikor a mester már csak hempereg. 
A menetet, mint mindig, traktorok sora zárja, 
T lük is tátva maradhat majd az ember szája. 
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Nosza, uccu! Fussuk még végig gyorsan mi kisfalunkban 
történt, 
Remélem, azért megúszok egy esetleges csörtét. 
Mert vigyázni kell, kinek és mit mondok, 
Nehogy bírósággal szaporodjanak majd még a gondok. 
Ahogy engedett a COVID szorítása, 
Úgy szállt vissza az élet ebbe a határba. 
Üléseztek a képvisel k, újra iskolába jártak a gyerekek, 
S az online munkáknak is lassan-lassan vége lett. 
A díszköveket is lerakták a kultúrház köré, 
Ám azóta is vígan n  a fű a díszkövek közé. 
Mindenki tudja, egy gyerekmosoly száz szót ér, 
Ezért mindannyiunknak öröm, hogy elkészült a játszótér. 
Rendeletet alkotott a képvisel  testület, 
Melyben a szeszfogyasztást a köztéren tiltja meg. 
Halászinak útja hepe-hupa, 

Közlekedni rajta bizony nagyon kutya. 
Ám az önkormányzat nem nyúlhat hozzája,  
Mert ez útnak a KÖZÚT a gazdája. 
A nyugdíjasok ez évben is szép tájakon jártak, 
Még jó, hogy a Szépasszony-völgyb l haza is találtak. 
Háromnapos falunap is volt itt, mely párját ritkította és sok 
csúcsa vagyon, 
Egymást követte 800 éves millennium, osztálytalálkozó és 
elszármazottak találkozója is e pár napon. 
Emlékmű avatás és vendégházak átadásának sora, 

Fogadás és ünnepi szentmise, ez volt az ünnepségek sora. 

Vendégeket is hívtunk, jó sok barátot, 
Ilyet a község tán még sose látott. 
Mindegy, hogy süt-e a nap, vagy van-e sár, 
A kertekben elrohadt a paradicsomszár. 
Javallom, tejjel permetezzék hetente, de kétszer, 
Meglátják, a kertjük olyan lesz, mint egy ékszer. 
Ha így marad, már a halakra sem kell horgászni, 
Mert jöv re a medrek alján lehet majd tornászni. 
Láttam, még sok sz l fürtöt takargat a sz l hegyi meredély, 
Mert még nem szüretelt Szili gazda, se a sok seregély. 
Örök téma maradt a ludányi focicsapat, 
Mely minden bajnokin diadal nélkül maradt. 
Rossz felé lejtettek mindenhol a pályák, 
S így a drukkerek a gólözönt hiába várták. 
 

Tisztelt egybegyűltek! 
B ven lenne még itt szólni való, 
De kevés bennünk a jóra való. 
Így hát legyen most vége, mert azt súgja a lelkem, 
A napokban egy jópáran megkeresnek engem. 
Egyet azért még megsúgok, úgy, hogy mindenki megtudja, 
A polgármesterünk az el ttünk álló szr l és télr l ezt 
mondta: 

„Most biz már kinyitom a számat, nem leszek én itten 
csend- r, 
Higgyétek el, aki nem fagy meg, azt ellenállás miatt viszi el 
majd a rend r.” 

Aztán még, hogy e kisbíró beszéd ne hulljon a feledés 
porába, 
A Ludányhalászi Hírmondóban eljut majd minden portába. 
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szintén bevallom, rigmusaimnak nem minden szava 
bel lem ötlött, 
Ám mégsem raktam alájuk-feléjük macskakörmöt. 
Mert már a tinta is sokba kerül máma, 
S a végén még a templom egeréhez mehetnék vacsorára. 
Most pedig tisztelt nagyérdemű! 
Beszédemnek itten már vége, 
Mert estig még el kéne érni a Halászi faluvégbe. 
Úgy hírlik ugyanis, hogy a jó hagyomány továbbra is marad, 
Hisz polgármesterünk ott minket ismét vacsorával fogad. 
Mivel hogy mulatni 

igazán nekünk csak ott 
szabad, 

Hisz kit elhagynak a 

lábai, az ott már jó 
helyen is marad. 

Adjon a jó Isten hát 
mindenkinek er t, 
egészséget, 
Jöv re jó termést, bort, 
búzát, és békességet! 
Legutoljára egy 
közérdekű bejelentés 
van még hátra, 
Ha tehetik, minél 
többen jöjjenek hétf n 
17 órakor 
közmeghallgatásra! 

Ludányhalászi  Hírmondó 
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