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Hihetetlen, hogy 25 .tanévét zárta a nyalkai óvoda. Rengeteg
változással mégis állandósággal telt el ez az idĘszak. Változással, mert
sok intézményi összevonáson, névváltoztatáson ment keresztül,
ugyanakkor ez szinte semmit nem változtatott a benne folyó munkán
és a dolgozók hozzáállásán.
A június 2.-án zajló rendkívüli évzáron nagy örömünkre sok régi
óvodás tĦnt fel. Megható volt amikor egykori ovisok a színpadon
gitározva ovis korukra emlékeztetĘ dalokkal a mostani szülĘket is
dalra fakasztották. Köszönjük Pintér Ferinek, hogy ismeretségének
köszönhetĘen az est egy hangulatos koncerttel zárulhatott. Egyébként
Feriék az elsĘ koncert bevételét is óvodánknak ajánlották fel, melyen ovi olimpiát szerveztünk a tápi,
pázmándi és nyalkai ovisoknak. Nem tagadjuk, hogy az utóbbi évek kimerítĘ munkát igényeltek az ott
dolgozóktól. A sok helyi és bejáró óvodás a családi napközisekkel együtt idénre már 40 fĘt tett ki. Úgy
érzem, hogy sikerült úgy megoldani ezt a pár évet, hogy talán a többség megelégedésére szolgált. Persze
mindenkinek nem tudunk megfelelni, de abban biztos vagyok, hogy a gyerekek érdekeit mindig szem elĘtt
tartottuk és ha most ezt nem mindenki értékeli így, talán majd az iskolás elvárások megtapasztalásával
beigazolódik álláspontunk.
A jövĘ évtĘl a létszám erĘsen csökkeni fog, de bizakodóak vagyunk és talán eddigi eredményeink a jövĘben
is bizalmat adnak a következĘ szülĘi generációknak. Itt szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak
anyagi és eszmei támogatása okán. Balogh Ervin polgármester úrnak, hogy a nehéz idĘkben is bízott
szakmai hozzáértésünkben. Némethné Tündinek, hogy ezekben a mozgalmas idĘkben rugalmas
hozzáállásával elĘsegítette az óvoda technikai feltételeinek meglétét. Azoknak a szülĘknek, akik jó hírünket
keltve, pozitív kritikával segítették munkánkat. Nem utolsó sorban a fáradhatatlan és lelkiismeretes munkát
Foltányiné Lívinek, Futóné Jutkának, GyĘri Verának, Pingiczer Zsófiának és Kovács Zoltánnénak. Irénke a
következĘ tanévtĘl új munkahelyen tölti idejét, ehhez sok sikert és kitartást kívánunk neki.
Én is búcsúzom egy idĘre az óvodától és bízom benne, hogy a stafétát két kedves, szorgalmas és elhivatott
Jó nyarat és feltöltĘdést kívánva: Viszlóné Andi
óvónĘnek adhatom át.
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Az év legmelegebb évszakát, e sorok írásakor talán a legmelegebb napokat éljük. Az elsĘ félévet magunk mögött hagyva
kijelenthetjük, az idei évet a csapadékhiány jellemzi legjobban. Néha az utolsó pillanatban megérkezik éltetĘ esĘ, de a talaj
szárazsága, és az azt követĘ forróság miatt, hatása csak néhány napig érezhetĘ.
Idén a nyalkai gólyacsalád három fiókával járult hozzá a gólya-populáció fenntartásához.
Az elmúlt idĘszak legtöbb feladatát a szennyvízberuházás lezárásának tekinthetĘ lakástakarék szerzĘdések lejárata jelenti.
Júniusra a szennyvízberuházás megvalósítására felvett hitel tĘke része a lejárt, lakástakarék-pénztárakból felszabadult
összegek hatására 10 millió forint alá fogyatkozott. Emiatt a második negyedévre megállapított kamat mértéke az elsĘ
negyedévihez képest a felére csökkent. A rendezett szerzĘdések többsége lezárult, de a fennmaradó ügyfelek közül több
elérhetetlen. Újabb és újabb köröket kell futnunk a rendezés érdekében, ami nem kevés plusz munkát jelent a hivatal
dolgozóinak.
Áprilisban beindult a pannonhalmi járóbeteg-központ által mĦködtetett betegszállító járat, mely a tömegközlekedéssel nem
megközelíthetĘ falvak lakosait hivatott elszállítani a kistérségi központba. A kezdeményezésnek nagyon örültem, hiszen a
lakossági megkeresések, és a falugondnoki busz megnövekedett futásteljesítménye azt igazolta, régóta szükség lett volna
erre a lehetĘségre. Az elmúlt hónap tanulságai szerint mégsem aratott osztatlan sikert. A járat hossztávú fennmaradása
érdekében szükséges a kihasználtság biztosítása. Ennek érdekében májusban megváltozott a járóbeteg központ buszának
közlekedése. A vezetés belátta azt, amit már az elején mondtunk, hogy azt a néhány idĘs beteget, akiknek nehézkes a
buszváróba eljutás, ne zárjuk ki az ellátásból. Így május eleje óta a telefonos bejelentkezés után a busz házhoz megy a
betegekért, és a szakrendelés után visszaszállítja a pácienseket.
Benyújtottuk az óvoda átalakítást megcélzó pályázatunkat, amit azóta hiánypótoltunk. Hírt továbbra sem kaptunk az
eredményrĘl.
Áprilisban kifizetési kérelmet nyújtottunk be a kultúrház még el nem számolt számláival, és a Millenniumi park
munkálataiból fennmaradt 3 millió forintra.
Rossz hírt kaptunk a csapadékvíz elvezetést megcélzó pályázatról, miszerint forráshiányra hivatkozva nem nyertünk
támogatást. Nagyon csalódott vagyok a döntéssel kapcsolatban, hiszen ebben a pályázatban nagyon sok munkánk van, de a
döntéshozók a rendelkezésre álló keretösszeget hat nagyprojekt között osztották szét. Pénz adtak oda is, ahol a NagyPándzsa vízgyĦjtĘjének revitalizációjára elnyert milliárdos pályázat kapcsán már bĘven megoldották a csapadékvíz
elvezetésének problémáját. Annyival közelebb vagyunk a megvalósításhoz, hogy a terveinkhez vízjogi létesítési engedélyt
kaptunk, így vészhelyzetben meg tudjuk oldani a belvízhelyzetet Nyalkán.
Április végén jó hírt hozott a posta. A tavaly Ęsszel beadott sportöltözĘ-felújítást megcélzó pályázatunkkal nyertünk 8
millió forintot! Remélem, a megvalósítás lezajlik a nyáron, és a nyalkai búcsúkor felavathatjuk a megújult épületet, mely
megszépülve fogadja a Nyalkára érkezĘket és a sportolni vágyókat.
Május elején a Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tájékoztatóra hívta a GyĘr környéki polgármestereket. Bemutatták
a január eleje óta új felállásban mĦködĘ szervezetüket, és a megváltozott jogszabályokból idéztek néhány
önkormányzatokat érintĘ pontot. Ami a leginkább érint bennünket, hogy a tĦzvédelmi vizsgálatok során nincs mérlegelési
joga a hatóságnak, szabálytalanság esetén azonnal bírságolni fognak, ezért nyomatékosan felhívták a figyelmet a különbözĘ
tĦzvédelmi dokumentációk meglétére, annak érvényességi idejének ellenĘrzésére. Az új rendszer nem teszi lehetĘvé azokat
az ingyenes szolgáltatásokat, amelyeket korábban a jó kapcsolat révén elvégeztek. 2010-ben Nyalkán is szivattyúztak pincét
a gyĘri parancsnokság tĦzoltói, amikor még meg tudtam beszélni az elöljárókkal, hogy tekintsenek el a kiszállás majd
százezer forintos költségétĘl. Ez a lehetĘség idéntĘl megszĦnt.
A katasztrófavédelem kapcsán Csepi László Ęrnagy úrral megegyeztem abban, hogy ez év Ęszén a nyalkai kultúrházban
tájékoztató képzést tartanak a helyi és a környezĘ települések védelmi rajaiba beosztott embereknek az esetleges
feladataikról. Ne legyen rá szükség, de ha baj van, elsĘsorban magunkra számíthatunk, és akkor nem mindegy mennyire
tudunk felkészülten reagálni a váratlan helyzetre.
Április végén több nyalkai portán látogatást tettek hívatlan, éjszakai portyázók. A Rákóczi úton négy udvar melléképületeit
kutatták át, egy helyrĘl eltulajdonítottak nagyobb mennyiségĦ fagyasztott húst. Majd ezt követĘen a Kossuth utca páratlan
oldala következett, itt is a melléképületekben kerestek és találtak kisebb értékĦ eszközöket. Kértem körzeti megbízottunkat,
Holecz Tamást, lehetĘség szerint sĦrĦbben járĘrözzenek éjszakánként Nyalkán. Tanai Péter alpolgármesterrel mi is kint
voltunk egy éjjelen, de a békák kuruttyolását csak néha zavarta meg egy-egy kutyavakkantás. A kinn töltött idĘ alatt azon
gondolkodtunk, milyen kicsi az esélye annak, hogy éppen akkor botlunk gyanús alakokba, hiszen az elmúlt egy hónap
harminc napjából csak két éjszakán jártak elkövetĘk a kertek alatt.
Az itt leírtak miatt nyomatékosan kérek mindenkit, ne tartsanak szerszámgépeket, hosszabbítókat, értékes eszközöket
melléképületeikben!
Ne adjuk meg a könnyĦ préda lehetĘségét a betörĘnek!
Május 19-én átadtuk a felújított Millenniumi parkot és a kultúrházat. Az ünnepségen részt vett Kara Ákos országgyĦlési
képviselĘ és a szomszédos települések polgármesterei. Két olyan fejlesztést vehettünk ünnepélyesen a birtokunkba,
melyekre büszke lehet a település minden lakója, és segíthetnek abban, hogy Nyalkát minél többen tekintsék otthonuknak.
Ez a két helyszín teret adhat kültéri és beltéri programoknak, lehetĘséget teremtve a közösségi összejövetelekre. Remélem,
kellĘ felelĘsséggel használva, hosszú idĘkre!
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A Pannónia Kincse LEADER Egyesület tartott közgyĦlést GyĘrszemerén május 30-án, ahol a tavaly novemberben beadott
LEADER pályázatok nyertesei vehettek át emléklapot. Nagy öröm számunkra, hogy két nyalkai szervezet is sikerrel
pályázott, és kapott támogatást céljai megvalósítására. A Páskom Kulturális Egyesület az Arató-napot is magába foglaló
rendezvény-sorozatra 1,6 millió forintot, míg a Nyalkai Sportkör, a sportöltözĘ felújításra 8 millió forintot nyert a LEADER
kiírásból. Az elnyert támogatásból az öltözĘ magas tetĘt kap, kicseréljük a nyílászárókat, kijavítjuk a homlokzatot, és az
öltözĘk berendezését is kicseréljük, valamint sporteszközöket szerzünk be. EgyelĘre keressük a kivitelezĘt, hogy nyáron
elkészüljön a munka, és a Nyalkai Búcsú alkalmából átadhassuk az épületet.
Június 2-án tartotta tanévzáró ünnepségét a Tündér-háza óvoda a nyalkai kultúrházban. A népes vendégsereg megtöltötte az
épültet, és emlékezetes délutánt tölthettünk együtt szülĘk, nagyszülĘk, és nem utolsó sorban a gyerekek.
Jó hír az internet helyzet javulása ügyében, hogy a Pázmándfalu-Nyalka közti szakasz megkapta az engedélyt, és remélem,
mire ez az írás megjelenik, elindul a vezetékfektetés, és hamarosan elér bennünket a Falu-tv Kft. optikai kábele.
Megjelent a fennmaradó LEADER források felhasználásának programötleteit összegyĦjtĘ kiírás. Itt célunk a ravatalozó
újjáépítését elĘsegítĘ célterület elfogadtatása. Ebben a segítségünkre lehet az apátság beruházási osztálya, ahol már
egyeztettem az együttmĦködésrĘl. Remélem, sikerül célterületet létrehozni kegyeleti helyek megújítására, újjáépítésére,
amibĘl forrást szerezhet Egyházközségünk az új ravatalozó megépítésére.
Június 19-én lezajlott a kultúrház felújításunk helyszíni ellenĘrzése. A beruházás utolsó kifizetési kérelmét áprilisban
nyújtottuk be, ennek kifizetését csak akkor engedélyezi a MezĘgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), ha a
helyszínen meggyĘzĘdnek a benyújtott tételek valódiságáról. Az ellenĘrök, átnézve a kifizetési kérelmek dokumentumait,
és megtekintve az épületet, mindent rendben találtak, így lehetĘvé válik az utolsó igényelt összeg (8,9MFt) kiutalása a
kivitelezĘknek, és lezárul az építési beruházás.
Óvodánk jövĘjét érintĘ változásokról tartottunk megbeszélést oktatási intézményünkben. Az elĘre látható változások érintik
mind a tárgyi mind a személyi feltételeket. Sajnos még nincs eredménye az óvoda átalakításra benyújtott pályázatunknak,
így csak feltételesen beszélhettünk az átalakítás megvalósításáról. Optimális esetben, ha nyer a pályázatunk, akkor a
polgármesteri hivatal áthelyezését önerĘbĘl meg tudjuk oldani. Ha az elbírálás nem kedvez nekünk, akkor csak az óvodai
átalakításra lesz keretünk, és a hivatali részével várnunk kell. Ezt nagyon sajnálnám, mert így a jelenlegi épület fenntartási
költségei is megmaradnak. Azt – a jelenleg zajló fejlesztéseink ismeretében – kijelenthetjük, hogy amennyiben minden a
számításaink szerint alakul, és a Millenniumi park, és a Kultúrház pályázatainak kifizetési kérelmeiben szereplĘ összegek a
nyáron megérkeznek a költségvetési számlánkra, abból fedezni tudjuk a sportöltözĘ felújítását, az óvoda vagy a hivatal
áthelyezését. Remélem, mire Önök ezeket a sorokat olvassák, már gazdagabbak leszünk egy nyertes pályázattal, és ennek
tudatában kezdetjük meg a munkálatokat. A személyi változás egyik része eddig is tudott volt, de ezen a megbeszélésen
tudatta velem Pingiczerné Milinszki Margit, hogy Kovács Zoltánné óvónĘnk szeptembertĘl a gyĘrsági óvodában szeretne
dolgozni. Bár korában már több szülĘ érdeklĘdött, hogy tényleg két óvónĘt keresünk-e, de akkor ezt csak cáfolni tudtam,
azóta kiderült, a hír mégis igaz. Így a nyár folyamán két óvoda-pedagógust kell találnunk a következĘ tanévre. Az
álláshirdetés hamarosan megjelenik, és remélem, két kiváló munkatárs kezdheti meg a munkáját szeptembertĘl a nyalkai
óvodában.
A nyalkai Sportkör tartotta évzáró összejövetelét június 23-án. Az ünnepélyes közgyĦlésen Tóth János elnök
összefoglalójában méltatta a bajnokságban elért sikereket. A bajnoki címét megvédĘ tartalékcsapat tagjai a megyei
szövetség képviselĘitĘl vehették át a kupát, és az érmeket.
Június 27-én Széles Sándor Kormánymegbízott úr hívta kerekasztal beszélgetésre a megye polgármestereit, jegyzĘit. Az
apropót a közigazgatás átalakításának újabb mérföldköve, a járási törvény elfogadása adta. Amint azt korábban már
megtudtuk, a járási szint létrejötte miatt az államigazgatási feladatok nagy része erre a szintre kerül, és a járási ügyeket
Pannonhalmán, a kormányablaknál, vagy a nyalkai közös hivatalba kijáró ügysegédnél lehet intézni.
Önkormányzatunk jövĘbeni kötelezĘ feladatait, melyeket lakosságszám, és a gazdasági teljesítĘképesség alapján
állapítanak meg, várhatóan Ęsszel ismerhetjük meg. A jelenlegi önkormányzati társulásainkat év végén meg kell
szüntetnünk (körjegyzĘség, oktatás, szociális feladatok), mĦködésüket felül kell vizsgálnunk, majd ahol kell, új társulásokat
alapítunk. A körjegyzĘség jogutódjaként létrejön a közös önkormányzati hivatal, melynek létrehozására hatvan napunk lesz.
A szükséges információk még nem teljesen ismertek, de az kijelenthetĘ, mozgalmas hónapoknak nézünk elébe.
Beszámolómat egy jó hírrel zárhatom. Július 3-án lesz a Nyalka és GyĘrság-halomalja közti útfelújítás munkaterület
átadása. Tehát most már szinte biztosra vehetĘ, hogy a sokszor emlegetett fejlesztés megvalósul, megkönnyítve a nyalkai
lakosok és a térségben élĘk utazását a megyeszékhely irányába.
Végezetül pedig kellemes nyári napokat kívánok mindenkinek!
Balogh Ervin
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Egész tanéven át, pénteki napokon, délutánonként… s szinte minden nyalkai óvodásból penderedĘs táncos
lett. A tavalyi – jeles napi szokásokhoz kapcsolódó – mĦsorok helyett, idén saját örömünkre táncoltunk,
énekeltünk, játszottunk. A CseperedĘ PenderedĘ gyereksereg a tanévet is így zárta június elején: kis
pünkösdölĘ után ettünk-ittunk és jókat játszottunk. Most július elsĘ hetében pedig már hagyományosnak
mondható napközis tábort tartunk. Az idĘjárásnak köszönhetĘen kellemes pancsolós, kézmĦveskedĘs öt
napot tölthettek együtt a gyerekek. Itt szeretném megköszönni a szülĘk támogatását, melynek köszönhetĘen
a kultúrházban kapott ruhatárba egy kitĦnĘ galériát varázsoltak és így a helyet maximálisan kihasználhattuk.
Ruhatárunk végre ideális helyre került.
A nagyobbak sem tétlenkedtek. Az ÖregedĘ PenderedĘ tagjai azon túl, hogy szorgalmasan próbáltak
hetente, a táncos terem felújításában is serénykedtek. A falak új meszelést kaptak és a tükör – mely nagy
segítség a tánctanulásban – ugyancsak helyére került. Természetesen e beruházásokat saját költségvetésünk
terhére finanszírozzuk. A nyári idĘszakra újra meghívást kaptunk egy belgiumi fesztiválra, melyen az
egyesületet egykori ifis táncosaink fogják képviselni.
Viszlóné Andi
—6—

ȱ

ã£ã·¤¤ȱ

*\yJ\XOMPHJ'RPLQLN
ǳȱ ȱȱã£ȱ·ȱ¢ȱ£ǯȱ
£¢¤ȱ ȱ ·ûȱ ¤ȱ ¢ȱ ǰȱ ¢ȱ øȱ ø¢ȱ ··æǯȱ ȱ £ûæȱ
¢£··ȱ·£ȱ¤ȱ£ȱæǰȱ¢ȱÇûȱ·ȱ¤ȱȱ¤ǯȱ
øȱ ŗśȬ·ǰȱ ¤ȱ ŗŞȱ à¤àȱ à·¢¤ȱ £·¢ȱ ££ûȱ ȱ ¢ȱ ø¤£ǰȱ
¢ȱ ȱ £ȱ ¤ǯȱ ȱ ȱ ·ȱ ȱ ¢à¢¤¤ȱ ¤ǯȱ ȱ
·ææȱ ·ȱ ȱ ·£ȱ àȱ ·æȱ ¤ǰȱ £ààǰȱ ø¤·ȱ ø¤ȱ ȱ
¤·£¤ǯȱ ȱ £ȱ ££ȱ ǰȱ ¤ȱ ¤ǰȱ ·¤ȱ ǻ¤Ǽǲȱ ·ȱ ·ȱ £ȱ ȱ
·ǰȱ ¤ȱ £Çȱ ȱ ǯȱ £Çȱ æ¤ȱ ȱ ·£ûȱ ȱ ¤ȱ ¤ȱ
à¤àȱ·ȱȱ ¢æȱ£Ç¤£ȱ·ȱ¤àȱÿ·£ȱȱȱȱȱÿȱ£Ç¤ǯȱǻ·ȱ
·ȱ ȱ ¤àǷǼȱ ȱ ¢æȱ ·ȱ ã¢·ȱ ȱ ¤ȱ ãȱ ¢ȱ £·ȱ £ȱ ȱ
£·¢ȱ·ȱ£Çȱȱ¢ȱ¤¤àǯȱȱ
ȱ¤ȱÇ··ȱ£·ȱ·Ǳȱ
ȱãȱȱśŖȱ·æǰȱȱà·¢ȱ¤¤àǰȱ¢ȱ¤ȱȱ£·ǰȱø¢ȱǰȱ·ȱ
ȱ ¢·ȱ ·ǯȱ ã£ÿã·ûȱ ·ȱ àȱ ·ȱ ȱ Ç¤ȱ
¤¤ǯȱ ȱ £ȱ ·ȱ ȱ ¢ȱ ¤Ç¤àȱ £·ȱ ǰȱ ¤¤ȱ
¤ǲȱ û·¢ǰȱ ¤¤ǰȱ £ããǰȱ ǰȱ ¤¤ǰȱ ¢ȱ ¤ǰȱ ȱ £ȱ ¤ȱ ǯȱ ȱ
¤¤ȱ ȱ £·¢ȱ ¤ȱ ·æȱ ¤ȱ ȱ ø¤£ǰȱ ¤¤ȱ ã£ãǯȱ ¢ȱ ¢ȱ
£¤¤ȱ¢ȱȱ ¢ȱȱ¢à¢¤¤·ȱ¤ȱ·£ȱ¤¢ȱ¤Ǳȱ
śşřŖŖŘŚŝȱȮȱřŘřŚŖşşŜȱ
ȱ·ȱ·ȱ·£ã£ȱ
ȱ£·¢ȱ·ȱÇ¤ȱ···ȱ£ȱȱàÿ··ȱÇ££ǰȱȱȱ··ȱ··ȱȱ
¢ÿæ¤¤ȱ¢£ǯȱȱ¢ÿ·ǰȱȱ£·¢ȱȱ¤¢ȱ¤àǰȱȱȱ
ŗşȱà¤àȱȱşŜȦŚŝŖȬŞŜŜȬȱ£¤ȱȱ·ǯȱȱ
··ȱ £ȱ£·ȱ
ȱÇ·ȱ¤¤ȱã£ãȱȱȱ££æ·ȱ·ǲȱȱ ȱ
ȱ

6yV]REiUDJ\ĦMWQN
Óvodánk épületében évek óta szeretnénk kialakítani egy száraz terápiával mĦködĘ sószobát, melynek
beruházási költsége több mint fél millió forint. Az idei nyáron az épület teljes belsĘje megújul és szeretnénk,
ha elkészülhetne a sószoba is. Szerencsére májusban ráakadtunk egy pályázatra, melyet a dr. Wolf kft írt ki
óvodák számára. Minden intézmény beküldhetett egy alkotást sógyurmából, mely SóGyurkát ábrázolja. A
mezĘny 6. helyezésével nagyon jó eredményt értünk el, de sajnos a gyĘzelemhez kevés volt.
Az önkormányzat óvoda átalakításának költségeiben szerepel a helység leválasztása. Magát a szerkezeti
kialakítást fedezĘ összeget támogatóktól szeretnénk összegyĦjteni. Természetesen az elkészült sószobát, az
óvodásokon kívül a lakosság számára is elérhetĘvé kívánjuk tenni. A szülĘi munkaközösség 200.000.forintot ajánlott fel erre a célra. Támogatásokat várunk a civil szervezetektĘl és helyi felajánlóktól is.
Mire is jó a sóterápia? …Avagy a sóterápia ajánlott alkalmazási területei:
•
•
•
•
•

Asztma/ Bronchitis/Krónikus hörghurut/ Nátha/
Influenza
Légelégtelenség/ Légszomj/Gyakori akkut légúti
zavarok
TüdĘgyulladás akkut stádium után
Köhögés/ Dohányos köhögés
Nyálkás eldugulások és duzzadások

•
•
•
•
•
•
•

Pollenallergia és az egyéb légúti allergiák
Légúti fertĘzések
KülönbözĘ bĘrproblémák (ekcéma, pikkelysömör)
Vérnyomás problémák/ alvászavarok
Idegrendszeri zavarok/ hormon háztartás
Öregedési folyamatok lelassítása
Reumatikus fájdalmak

A legkisebb felajánlás is hozzájárulhat a megvalósításhoz, ezért támogatásokat várunk az óvoda szm
pénztárába, ill. a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 59300247-32110751 számlaszámára.
Kérem, hogy aki fontosnak érzi, és teheti, járuljon hozzá lehetĘségeinek megfelelĘen a megvalósításhoz.
Köszönettel: Viszló Lászlóné
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