
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. évfolyam 3. szám           2017. szeptember 
 

Elkezdődött a suli, vége van a nyárnak, 
integethetünk a fecskemadárnak. 
Hátunk mögött az év nagy része. 
Jön a szüreti bál mindenki örömére. 
A színes nyári emlékképek 
már csak a gondolatainkban élnek. 
Néha egy kis eső, néha egy kis szél, 
néha dörgött, villámlott, semmit sem kímélt. 
A vihartól frissült levegő friss is maradt, 
ázott verebek pihegnek a rozsdás eresz alatt. 
Ez a nyár is eltűnt a sok között. 
Egy nyár, ahol az egész világ pörgött! 
A nyárral eltűnt a mindennapok vére, 
többet pihen a gazda, a csűrben a bére. 
Az emlékek megmaradtak, a jelen már a múlté. 
Ami most megszűnt, az már az anyafölddé. 
A fák lombjainak halk nesze suttogja a felhőknek, 
zavarja őket: „A négy égtáj felé menjetek!” 
A darazsak, a méhek, a bogarak, a legyek 
mind - mind pihenni mennek. 
Elveszett a varázslat, megszűntek a színek, 
elszunnyad minden, megszűnnek a kincsek. 
Néha még előbukkan a Nap gyenge sugara 
a szürke felhők mögött. Közeleg a halottak napja. 
A csupasz tarlók édeskés illata suttogja: 

a család vár haza! 
Emlékek, melyek néha fájnak. 
Ne a múltban éljünk, adjuk át magunkat a mának! 
Pihenni készül a bokor, a fa a kertben, 
a fehér hó védi a földet a fagy ellen. 
Reggelente már csak az áttetsző ködöt látom. 
A lepke, a katica már csak szép álom. 
Percről percre változnak a nappalok, az éjszakák, 
percről percre változik az egész világ. 
Két hónapja jött hozzánk Tóalmásról Róbert atya. 
Ő az, aki a templomban a lelkeket nyugtatja. 
Szabadkán született a család új tagjaként, 
most éli az életét sok ember apjaként. 
Járt Ő iskolába a szép Szegedre, 
aztán ugrott egyet a hevesi Egerbe. 
1999 nyarán szentelték pappá Vácott. 
Ott 4 évig teljesített szolgálatot. 
Eztán lett Tóalmás és Szentlőrinckáta lelkipásztora. 
Több, mint 10 évig volt ebbe a 2 faluba. 
Püspök úr az idei nyáron hozzánk rendelte. 
Egy jó embert ismerhettünk meg benne! 
Néhány nap, és itt a szüreti bál! 
A lábunk rajtra készen áll! 
 
   Lelovics Tamás 

 
 

70 éve egyesítették Ludányt és Szécsényhalászit 
 
Immáron 70 éve annak, hogy az egykori két – majd még korábban három - települést Ludányt és 
Szécsényhalászit központilag egyesítették. A frigy ugyanakkor közel sem volt zökkenőmentes, hiszen 
mindkét község képviselő-testülete határozatban ellenezte a falvak fúzióját. A halászi testület szerint 
„a községnek nincs egy polgára sem, aki beleegyezne a két község egyesítésébe”. A Ludányiak még 
ennél is élesebben reagáltak: „a két, majdnem egybeépült község lakossága között nincsen meg az 
egyetértés. Egyesítés esetén a két község lakosság között viszályok keletkeznének”. A döntő szót 
végül is a belügyminiszter mondta ki, aki a 177.300/1924. B.M. számú körrendelet 1 §-a alapján 
elrendelte a két község egyesítését. „Az egyesített község neve ideiglenesen: „Ludány”. Az egyesített 
község jellege szervezeti szempontból: nagyközség. Az egyesítés végrehajtásának időpontja: 1947. évi 
október hó 1.” – olvasható a korabeli Magyar Közlönyben. A két település képviselő-testülete 1947. 
november 22-én tartotta meg utolsó rendkívüli közgyűlését, melyben kimondták, hogy a „nagyközség 
végleges nevét tekintettel mindkét község hagyományaira és történelmi múltjára „Ludányhalászi” 
elnevezés alatt kéri[k] megállapítani.”        K.K. 
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Lakossági fórum 
 

2017. augusztus 24-én 1700 órakor kezdődött a lakossági fórum a művelődési házban a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének előzetes tájékoztatási szakaszában történő javaslattétel 
érdekében.  
Az épített örökség védelméhez javaslatot tett Majcher Tamás úr. A már korábban elkészült épített örökségi 
értékleltárhoz javasolta felvenni az alábbi objektumokat építészettörténeti, művészettörténeti értékeik miatt: 
Temetői kőfeszület - Halászi temető; Szent István út 48. - Istállós pajta;  Rákóczi út 100. - Archaikus 
parasztház; Volt Ráday-kastély műrészletei: az eredeti kastély belső lépcsőháza és az északi bejárata, az egykori 
zárda - részben megmaradt - a XX. század elején készült freskórészletek 
 

 

Lakossági tájékoztató 
 

Az önkormányzat 2017. augusztus 28-án 1700 órai kezdettel lakossági tájékoztatóra várta a település lakosságát a 
Telekom hírközlési torony építése ügyével kapcsolatban.  
A tájékoztatón részt vettek a Magyar Telekom Nyrt. képviselői is, akik részletes tájékoztatást adtak a bázis 
állomás lehetséges helyszínének kiválasztási folyamatáról, illetve ismertették a döntéseket megalapozó, és 
azokat alátámasztó szakértői véleményeket.  
A fórumon megjelent lakosok a torony sugárzó hatásával kapcsolatos kérdéseikre, felvetéseikre is választ 
kaptak. 
 

 

„Jó tanuló, jó közösségi ember” támogatására kiírt pályázat 
 

Önkormányzatunk pályázatot hirdetett a községben állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulók és 
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói részére. 
A pályázat célja a tanuló fiatalok ösztönzése a szellemi képességek fejlesztésére, az eredményes tanulásra, 
valamint a település érdekében közösségi tevékenységet végzők ösztönzése, elismerése.  
A szeptember 15-i benyújtási határidőig a két kategóriában összesen 8 pályázat érkezett. A díjak a szeptember 
30-án megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson kerülnek átadásra.  
A képviselő-testület a szeptember 28-i ülésére tűzte napirendre a középiskolások és felsőfokú oktatásban 
résztvevők részére a 2017/2018 tanévre kiírandó „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázatot. A részletes kiírást 
az önkormányzat honlapján lehet majd megtekinteni. 

 
 

Testvér-települési kapcsolatot a lengyelországi Lyszki községgel  
 

Június 29-i ülésén döntött arról a képviselő-testület, hogy a 
lengyelországi Lyszki községgel testvér-települési kapcsolatot kíván 
kialakítani. Ludányhalászi önkormányzata mellett négy szlovákiai 
település - Ipolykér, Szécsénykovácsi, Óvár és Csalár - vezetése is 
hasonlóképpen határozott, így öt település polgármestere és 
küldöttsége indult útnak Lengyelországba augusztus 18-án. 
Településünkről részt vettek az utazáson a képviselő-testület tagjai, az 

óvoda vezetője, 
élelmezésvezetője, 

dolgozói, az általános 
iskola igazgatója és munkatársai. A partneri együttműködésről szóló 
szándéknyilatkozat aláírására augusztus 20-án került sor, a vasárnapi 
szentmise és a szüreti felvonulás után, A nemzetközi delegáció 
részére színes programot állítottak össze a vendéglátók. A 
résztvevők megtekintették Krakkó nevezetességeit, többek között a 
Királyi palotát, a Bazilikát, a Posztóházat. A hazautazásra augusztus 
21-én került sor.  

Közhírré tétetik 



Ludányhalászi Hírmondó  - 3 - 

   

 
Ifjú forradalmár – ’56-os „Büszkeségpont” kialakítása Ludányhalásziban 

 
2016. november 24-i ülésén döntött arról a 
képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
„Büszkeségpontok” pályázati kiírásra. A pályázat 
célja az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, 
valamint a kapcsolódó eseményeket felidéző, a 
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító közterületi emlékművek, 
emlékhelyek létrehozása. Településünknek fontos a történelmi 
emlékezet, az ’56-os eseményekben is részt vállalt a falu lakossága, 
ezért határozott úgy a testület, hogy a hősöknek és az áldozatoknak 
emléket állítunk. A „Büszkeségpont” kialakításához a pályázaton 
elnyert támogatás 4.950.000 Ft volt, melyhez önkormányzatunk 
250.000 Ft önerővel járult hozzá. 

A 2017. június 10-én megrendezett Falunapon került sor az emlékmű felavatása a helyi általános 
iskola parkjában Bobály Dávid, az „Ifjú forradalmár” c. szobra. A bronzból készült forradalmár egy 
posztamensen áll, kezében egy lyukas zászlót tart.  
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság 
támogatja. 

 
 

Emlékezzünk Bobály Dávid szobrászművészre 
1990-2017. 

 
Bobály Dávid 1990-ben született Salgótarjánban. Középiskolai tanulmányait a 
Madách Imre Gimnáziumban, majd a budapesti Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolában végezte, ahol szobrász szakképesítést kapott. 2010-ben felvételt 
nyert a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, szobrászművészként szerzett diplomát. 
Az egyetemen Farkas Ádám és Mihály Gábor szobrászművészek irányítása mellett 
tanult, de igazi mesterének édesapját, a nemrégiben elhunyt Bobály Attilát tekintette. 
Budapesten részt vett a Kossuth Lajos téri bronzszobrok restaurálásában. 
Salgótarjánban, szobrász-restaurátor testvérével közösen, végezték el a „Magyar 
feltámadás barlang” rekonstrukcióját. 
A somoskői fiatal művész alkotásait többnyire bronzból és kőből készítette. Köztéri 
szobrai állnak Nógrád megye több településén, köztük Ludányhalásziban is. 
 

 
 

Új plébános egyházközségünk élén 
 

Lengyel Zsolt atyát 5 évnyi ludányhalászi szolgálat után 2017. augusztus 1-től 
Tóalmásra helyezte át a Püspökatya. Helyére dr. Mike Róbert atya, tiszteletbeli 
kanonok érkezett. Róbert atya 1969. február 3-án született Szabadkán. A 
középiskolai tanulmányait, valamint a jogi egyetemet és az angol nyelvtanári 
szakot Szegeden végezte, ahol doktori fokozatot (PhD) szerzett gazdasági 
jogból. A teológiát az Egri Hittudományi Főiskolán végezte. Vácott szentelték 
pappá 1999. június 19-én. 1999-2003-ig a Váci Püspökségen teljesített 
szolgálatot, mint a Váci Egyházmegye Gazdásági Hivatal vezetője és jogi 
szakértője, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, és 
Szentszéki ügyvéd.  
2003-2017 között Tóalmás és Szentlőrinckáta plébániai kormányzója volt; 2000-
ben nevezte ki a kalocsai érsek címzetes kanonokká, 2001-ben pedig a Szentatya 
a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend lovagjává. 2017. augusztus 1-től a Ludányhalászi, Endrefalvai és 
Nógrádszakáli Egyházközségek plébánosa.  
Róbert atya munkájához sok sikert, kitartást és Isten áldását kérjük! 

Közhírré tétetik 
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Óvodai hírek 
 
Újra színes faleveleket szedegetünk az óvoda udvarán, ismét itt az ősz, új nevelési évet kezdünk.  
A nyár folyamán megtörtént az épület karbantartása és a konyha teljes belső megújulása, technológiai 
korszerűsítése. 
A munkálatok alatt az általános iskolában töltöttük a nyarat, ahol a gyerekek gyorsan megbarátkoztak 
az új környezettel, s jól érezték magukat. Ezúton is köszönjük a szíves vendéglátást!  
Augusztus 28-án újra birtokba vettük óvodánkat, s az átalakult konyhát, ahol azóta is finom ételeket 
készítenek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Kezdő gyereklétszámunk 30 fő, s a továbbiakban még várjuk a leendő óvodásokat. 2 vegyes csoporttal 
működünk az idei évben is, melyeket 3 óvónő vezet.  Szeptember hónap a beszoktatás és az újra 
szoktatás időszaka, a csoportok összerendezése. Októbertől elkezdődnek a foglalkozások, a különféle 
tevékenységek. 
 

Ádámné Nagy Tímea 
       óvodavezető 

 
 

Iskolakezdés a Ráday Iskolában 2017. 
 
Mozgalmas nyár van mögöttünk: elkészült az épület tisztasági festése, javításra került a kapu és a 
tornaterem mennyezete, kiépítésre került az informatika terem érintésvédelme és LAN hálózata, 
valamint az udvarban egy parkolót is kialakítottunk. Összehangolt, jó csapat dolgozott az 
intézményben, a kollégáimnak, a támogatóknak ezúton is köszönöm a munkáját.  
Július elején 52 tanulónk egy hetet tölthetett el táborozással iskolánkban, az ERZSÉBET TÁBOROK 
jóvoltából. Nagyon jól érezték magukat, sok élménnyel és emlékkel gazdagodtak. Nagy sikere volt az 
ipolytarnóci ősmaradványokhoz szervezett buszos kirándulásnak, a 4D-s mozinak, a 
foglalkozásoknak, a közös játékoknak és a záró napi rögtönzött előadásoknak is. Megható pillanat volt 
a zárásként magasba engedett lufik látványa, és a búcsúzás pillanata is. A gyerekek kérésére, jövőre 
szeretnénk megismételni ezt a fantasztikus hetet! 
Szeptember 1-jén becsöngettek iskolánkban. 92 tanuló ünneplőbe öltözve, mosolyogva találkozott 

osztálytársaival, barátaival és 
tanáraival. Már gőzerővel halad 
az iskola, beindult a tanítás, a 
tanulás és a házi feladatok 
időszaka. A tanévre vonatkozóan 
újdonságnak számít, hogy 
bevezetésre kerül iskolánkban a 
KRÉTA rendszer elektronikus 
naplója: az órák könyvelése, és a 
tanulók értékelése már itt 
történik. A szülők tájékoztatása 
továbbra is az ellenőrző könyvön 
keresztül történik a gyerekek 
iskolai teljesítményéről, de 
mindenki meg fogja kapni az 
elektronikus belépéshez 

szükséges adatokat is. Ha igény van rá, az iskolában is segítünk a digitális naplóval kapcsolatos 
tájékozódásban.  
Az iskola mindig mindenkit vár. Kérdéseiket, észrevételeiket személyesen vagy az alábbi 
elérhetőségeken várjuk: Telefon: 32/456-008, e-mail: ludanyiiskola@gmail.com  
 

Kormány Zsoltné 
intézményvezető 

Közhírré tétetik 
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A képviselő-testület ülésein történt 
 

Május 31-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a Dr. Ludvai Dezső József Szécsény Város Rendőrkapitánya előterjesztésében a 
Szécsényi Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 Napirenden volt Okolenszki Gábor tű.alez. kirendeltség vezető által készített tájékoztató is a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről. 

 A Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról Csák Andrea intézményvezető számolt be. 

 A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása 
után került sor az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására, és a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 
megalkotására.  

 Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás ezen belül a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ 2016. évi 
költségvetési beszámolóját is elfogadta a testület. 

A ludányhalászi betegek fogászati ügyeleti ellátásának biztosítására - amely kötelező feladata az önkormányzatnak - ellátási szerződés 
megkötését kezdeményezte a képviselő-testület a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával, és vállalta az ellátáshoz 
szükséges önkormányzati támogatás megfizetését. 

Törvényi kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület, amikor a Településképi arculati kézikönyv és új településképi rendelet 
előkészítése érdekében az eljárás megindításáról döntött és felhatalmazta a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és az eljárás 
lefolytatására. 

 Korábban már hírt adtunk róla, hogy pályázaton elnyert támogatással valósul meg a két ravatalozó, valamint Petőfi út és Zöld út felújítása. A 
kivitelezés során felmerült többletköltségek pénzügyi rendezésére további 1.500.000,- Ft biztosításáról döntött a testület. A felújítás során nem 
tervezett költségként merült fel a Petőfi út esetében a pályázatban szereplő útszakaszon felüli teljes útszakasz felújításának költsége, illetve a 
ravatalozóknál nem tervezett költségként jelentkezett a harangláb, valamint a raktárhelyiség cseréje.  

 A ravatalozók felújításának időtartamára a köztemetéshez kapcsolódóan átvállalta a képviselő-testület a temetkezési vállalkozótól 
a szécsényi temetőbe beszállított elhunytak után fizetendő napi hűtési díjat. 

Nyerges-patak Lovassport Egyesület (3188 Ludányhalászi, Petőfi út 9.) nyilvántartásba vétel iránti kérelméhez hozzájáruló 
nyilatkozatot tett a képviselő-testület annak érdekében, hogy az egyesület a Nyerges-patak nevet használhassa.  

 
Június 30-i ülésén új rendeletet alkotott a képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról. Az új rendelet az időközben bekövetkezett jogszabályi és gyakorlati változások 
figyelembevételével készült.  

 Sutor Csaba képviselő, a polgárőrség elnöke készített tájékoztatót a Polgárőrség működéséről, és elszámolást az önkormányzattól 2016. 
évben kapott támogatás felhasználásáról. A képviselő-testület az előterjesztését elfogadta.  

Elfogadta a testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, az óvodai 
étkeztetés tapasztalatairól, a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatról szóló, Ádámné Nagy Tímea óvodavezető által készített 
beszámolót. 

Ezen az ülésen tárgyalta a testület a Ráday Gedeon Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót is. Az intézmény igazgatójának 
kérelmére az iskola udvarán a parkoló kialakításához 100.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat.  

 Határozat született arról, hogy a védőnői körzetben a továbbiakban Horváth Judit védőnő látja el a feladatot. Községünkben a 
csecsemő-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás időpontja: csütörtök  9.00-10.00; a nők-, várandós anyák részére: csütörtök 10.00-11.00. 
 
Július 26-i ülésen először a Sportegyesület 2015-2016. évi működéséről és 2015-2016. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról szóló 
jelentést tárgyalta meg és fogadta el a testület.  

 Döntés született arról, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be az 
önkormányzat, és vállalja a támogatás igénybevételéhez szükséges 218.440 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket. 

 
Augusztus 9-i ülésén rendeletet alkotott a képviselő-testület a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, és döntött Ludányhalászi község teljes igazgatási területére kiterjedő településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséről, melyek célja a település jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, illetve az 
épített és természeti környezet egységes védelme. 

 Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon ingyenes 
átadásáról a Balassagyarmati Tankerületi Központtal kötendő - az önkormányzat érdekeit előtérbe helyező, és a jogszabályi előírásoknak teljes 
körűen megfelelő - vagyonkezelői szerződést. 

  A testület döntött, hogy az egyházi tulajdonú Szent András Plébánia Templomban a hangosításhoz szükséges eszközök vásárlása és esetleges 
javításához, illetve a Plébánia épületébe kazán vásárlás költségeihez 500.000 Ft-tal járul hozzá.  

  Döntés született pályázat benyújtásáról a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” keretében, az 
önkormányzat tulajdonába álló Losonci úti ravatalozóba egy egytálcás kegyeleti hűtőberendezés, illetve a Szent István úti ravatalozóba egy 
kéttálcás kegyeleti hűtő berendezés megvásárlásának támogatására. A pályázathoz 686.000 Ft-os önerőt volt szükséges vállalni. 

 Az önkormányzat háziorvosi alapellátást szolgáló épület felújítására benyújtott pályázathoz 2017.szeptember 15-ig jogerős építési 
engedéllyel kell rendelkezni, ezért 800.000 Ft tervezési díj vállalásáról döntött a testület. 

 Határozat született a Ludányhalászi Lovasnapok rendezvényeinek támogatásáról. A Timi-Tanyán szeptember 16-án megrendezendő 
ügyességi versenyt 50.000 Ft-tal, és a szeptember 23-i Megyei Fogathajtó verseny megrendezését 50.000 Ft-tal támogatta a testület.  

 Mint alapító, jóváhagyta a képviselő-testület nyolc települési önkormányzat csatlakozását a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz. 

Közhírré tétetik 
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Egy gyermek emlékei! 
Harmadik rész 

 
 „A második világháború alatt a cigányság 
sorsa a korábbinál is jobban összefonódott a 
parasztok sorsával. A szegénység és a félelem 
miatt egyformán szenvedtünk. Én ekkor már 
nyolc éves voltam, nagyon sok mindenre 
emlékszem. Emlékszem arra, amikor a 
horogkeresztes katonák láncra fűzött rabokat 
hajtottak végig a falun valószínű, hogy zsidók 
voltak a rabok. Olyan fáradtak és éhesek 
voltak, hogy menni alig bírtak. Fegyveres őrök 
hajtották őket 
 Volt köztük olyan is, aki nem volt láncra 
fűzve és az a sorból kitántorgott, mert 
marharépát látott és talált az út szélén, azt ette 
mintha a legfinomabb ételhez jutott volna. 
Persze az őr meglátta és agyba – főbe verte. 
Amikor rávágott az őr a répát elejtette és a 
sorból vagy öten buktak le az elejtett répáért. 
Elestek és a menetoszlop összegabalyodott. 
Több őr is odarohant és ütötték vágták a 
szerencsétleneket. 
Láttam, hogy micsoda tehervonatok hagyták el 
az országot Szlovákia felé. Vittek mindent ki 
az országból, ami ért valamit. Amit itt hagytak 
a németek, azt elvitték az oroszok, és amit 
azok is itt hagytak azt közös erővel 
lerombolták – felrobbantották. Itt maradt az 
ország technika és kincsek nélkül, meg 
munkaképes férfiak nélkül.  
Tehervonatokon szállították a zsidókat is ma 
már tudjuk, hogy hova. Egy alkalommal a 
ludányi állomáson megállt egy ilyen vonat, 
mert az egyik vagonba szült egy nő. Kivették a 
vagonból és a földön segítség nélkül megszült. 
A gyereket bedobták az állomás kútjába, az 
asszonyt pedig vissza a vagonba és indultak 
tovább. A kutat lezárták talán később be is 
temették. 
Aztán jöttek az oroszok.  
Nagyapám jól beszélt tótul, valamennyire meg 
tudta magát értetni velük és így nekünk nem 
volt sok bajunk az oroszokkal. Egy darabig 
laktak is nálunk és mindig adtak valamit. 
Valami élelmet, amit a faluba, vagy kitudja 
honnan szereztek. Azoknak a 
szerencsétleneknek nem volt semmijük csak a 
fegyver, de az volt. Érdekes kultúrából 

érkeztek azok, akikre én emlékszem. Nagyon 
vallásosak voltak, és ragaszkodtak a saját, 
oroszországi világukhoz. Azoknak a házaknak 
a környékét ahol elszállásoltak kitakarították, 
de rendesen. Nem kíméltek semmit. Szerintük 
mindennek, de mindennek a háborút kellett 
szolgálni, a háború rendelkezésére kellett állni. 
Sajátos ízléssel átalakították szálláshelyeiket. 
A környéken nem volt fenyőerdő, ők mégis 
valahonnan hatalmas fenyőfákat hoztak és 
azokat sorjában beállítgatták a földbe. Nem 
számított, hogy nincs gyökerük az volt a 
lényeg, hogy fenyő, zöld, és nagy. A ház 
bejáratához vezető utat sárga sóderral terítették 
le, a sódert sarkára állított téglákkal – amit 
aztán fehérre meszeltek – szegélyezték. Ha 
valahol élő állatot vagy akár nekik tetsző 
bútort találtak az természetesen elvitték. Az 
álatokat megfőzték, megették – de nekünk, 
gyerekeknek is adtak belőle – A bútorokat 
pedig összehordták, használták vagy eltüzelték. 
Engem ők tanítottak meg napraforgó magot 
enni. Nem volt olyan oroszkatona, akinek a 
zsebe ne lett volna tele napraforgó maggal. 
Már sokszor gondoltam arra, hogy az oroszok 
napraforgómagon élve vívták és nyerték meg a 
második világháborút.  
Nem úgy a németek. Azoknak mindenük volt. 
Kenyér, zsír, kétszersült, marmaládé, 
konzervek, csokoládé. Rendes meleg csizma 
szőrmebéléses köpeny. Viszont azok nem 
adtak a lakosságnak semmit. A gyerekeket sem 
szerették. Emlékszem, egyszer annyira 
szerettem volna megkóstolni azt a barna, finom 
illatú valamit, amit olyan átszellemülten 
fogyasztott a német katona. Csak néztem, 
ahogy majszolta és nagyokat nyeltem, de nem 
adott belőle. Már felnőtt voltam, amikor 
megtudtam, hogy az csokoládé volt. A 
németek nem álltak szóba senkivel, sütött 
róluk a felsőbbrendűség. Önteltek voltak, nem 
érintkeztek a lakossággal” 
Végül a németek elveszítették a második 
világháborút és Magyarország orosz befolyás 
alá került, ami aztán megalapozta hazánk 
következő nagy, véres és pusztító eseményét 
az ezerkilencszázötvenhatos forradalmat. 

 
Végh József László 

 
 
 

Elfeledett történetek 
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Ludányi és halászi ravatalozók 
 

Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 

 
2017. nyarán befejeződtek az „Adósság-
konszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” 
elnevezésű, 312313 azonosítójú pályázatban 
meghatározott felújítási munkák. 
Az elnyert összegből először a horkai, majd a halászi 
temető ravatalozóját újítottuk fel teljes mértékben. 
Szinte csak a falszerkezet maradt az eredeti. 
Felújításra került a tetőhéjalás, beleértve az 
ereszcsatornákat is. Az elektromos hálózat felújítása után új külső- és belső vakolat, valamit kerámia 
padlóburkolat került felhelyezésre. A nyílászárók szebbre, modernebbre lettek cserélve. Mindkét 
ravatalozó új előtetőt és térburkolatot kapott. Kiépítésre került továbbá mozgássérültek számára rámpa 
is. 
Ezúton köszönetünket fejezzük ki a projekt lebonyolításában közreműködőknek: 

A munkálatok a salgótarjáni Quadrát Kft. tervei alapján 
folytak, műszaki ellenőre Bárczi Gergely volt. Az 
alapozási, építőmesteri, burkolási és festő munkákat a 
helybéli Full General Building Kft. végezte. A 
műköveket Hakkel Gyula sírköves helyzete el. Az ács- és 
bádogos munkákat Laczkó Tamás rimóci egyéni 
vállalkozó és kollektívája, a villanyszerelési munkákat 
pedig a szécsényi Beszkid Elektro Kft. látta el. A 
helybéli asztalos kisiparos Brunda Győző végezte az 
asztalos munkákat. 
A harangok Gombos Miklós, az őrbottyáni harangöntő 
mester munkájának gyümölcsei, melyek - hitvallása 
szerint - Isten dicsőségét, békét, szeretetet hirdetnek. 

Az elkészült épületeket végső díszbe a helyi Diszamé Bt. drapériái öltöztették. 
Külön köszönjük a kivitelezéshez tett felajánlásokat: A horkai harangot Szerencsés Miklós és családja 
anyagi hozzájárulásával szereztük be. A harangok mozgató-szerkezetét pedig Oláh Vendel készítette el 
felajánlásként mindkét temetőben. 
A beruházás összesen 18 915 347 Ft-ba került. 
Szintén e pályázat keretében került felújításra a Petőfi és a Zöld út. A munkálatok az aszfalt kopóréteg 
elkészítése mellett padkanyesésre és földmunkára, zúzottkő alap készítésre, aknafedelek szintbe 
helyezésére, valamint nemesített padka elkészítésére terjedtek ki.  
A kivitelezést az OTYS Úttechnika Kft végezte. Köszönjük munkájukat. 

A beruházás összege: 5 903 308 Ft 
A beruházás összességében 24 818 655 Ft, melyből 
20 000 000 Ft-ot finanszíroztunk a pályázatból, a 
fennmaradó összeget pedig, mint nem kötelező önerőt az 
önkormányzat magára vállalta. 
A ravatalozók felszentelésére 2017. szeptember 24-én, a 
búcsú napján nyílt méltó alkalom a Halásziban tartott 
szentmisét követően. Az eseményt Balla Mihály 
országgyűlési képviselő úr is megtisztelte jelenlétével. 
Ünnepélyes beszéde után került sor az épületek 
felszentelésére először a Halászi, majd a Horkai 
falurészen. 

 
           Puszta Csaba 

Pályázatok 
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Konyha fejlesztési pályázat 

 
2017. augusztus 28.  napján átadásra került a Mesekert Óvoda önkormányzati fenntartású, felújított főzőkonyhája. 
Így a konyha immáron modern eszközökkel, berendezésekkel látja el az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, 
valamint az önkormányzati szociális étkeztetést.  
 
A főzőkonyha technológiájának teljes cseréje következtében a főzőtér teljes épületgépészeti és villamos felújítását 
végeztük el, valamint részben az évtizedes kopás részben pedig eme felújítások miatt a teljes fal- és padlóburkolat 

felújításra, cserére került. Részben módosult 
az épületrész belső tereinek elválasztása is. A 
konyha, az óvoda és az adminisztárciós rész 
teljesen különvált, valamint a hatályos 
rendeleteknek megfelelően kerültek 
elhelyezésre az előkészítők valamint  a raktár. 
 
Ezúton köszönetünket fejezzük ki a projekt 
lebonyolításában közreműködőknek: 
Konyhai eszközök beszállítója a Skill Trade 
Kft. volt. Az építőmesteri, burkolási és festő 
munkákat a helybéli Full General Building 
Kft., a villanyszerelési munkákat pedig a 
szécsényi Beszkid Elektro Kft. látta el. Az 
épületgépészeti feladatokat a Pothoroczki 
Épületgépészeti Kft. látta el. 
 
A beruházás összesen 33 193 368 Ft-ba 
került. A nyertes pályázatunk ebből 

30 010 468 Ft-ot finanszírozott, valamit az előírt kötelező önerő 1 579 498 Ft. A fennmaradó 1 603 402 Ft 
összeget az önkormányzat mint nem kötelező önerőt magára vállalta. 

           Puszta Csaba 

 

Nyertes pályázat 
 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2016. április 29. napján pályázatot nyújtott be család- és gyermekjóléti 
szolgálatra valamint gyerekek napközbeni ellátására, amelyre 99.713.288 Ft-ot nyert. A projekt 
megvalósításának helyszíne a Rákóczi út 28. szám alatt található művelődési ház. A beruházás konzorcium 
formájában valósul meg, tagjai Piliny és Nógrádszakál településekkel közösen. 
A projekt általános célja:  
A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt 
céljával összhangban, helyi szinten elérhető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások 
biztosítása a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás területén, a szolgáltatásnyújtás megfelelő 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 
A projekt konkrét célja: Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny községek lakossága számára új Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, kibővítve gyermekek napközbeni ellátása szolgáltatással. 
Az alternatív napközbeni ellátással kibővített, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat korszerű, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése - funkciót vesztett épület energia-hatékony felújításával, cél szerinti eszközök 
beszerzésével. 
Feladatuk: A családsegítő szolgálat 45 fő ellátására készül, amely nem egyidejűleg hanem szakaszosan történik. 
A gyermekjóléti szolgálat különféle funkciói esetében, különböző létszám adatokkal dolgozik (1-281 fő/év 
között), a létszám ellátás szintén szakaszosan történik. Az alternatív napközbeni ellátás elsődleges szolgáltatási 
elemeinek (tartózkodási lehetőség, tanácsadó-segítő szolgáltatás, étkeztetés), valamint a másodlagos szolgáltatási 
elemek és a kapcsolódó szolgáltatások mindennapi tevékenységeinek (játszóház, eszközkölcsönzés, gyermek 
felügyelet) ellátása (230 fő). 
A vakációs tevékenység, baba-mama klub, gyermekprogramok, napközis tábor, közösségi művelődési 
tevékenységek ellátására időszakos munkavállalói-, szakember létszámmal tervezünk. 
Kiemelten fontos szerepe van e tárgykörben a gyermekmegőrzés, gyermekfelügyelet funkciónak, mely lehetővé 
teszi, hogy a szülő másképp használja fel saját, családja és a közösség egésze hasznára az így felszabadult idejét. 
Röviden: ez teszi lehetővé, hogy a szülő munkát keressen és munkát vállaljon, ügyeket intézzen. 

Pályázatok 
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Lovasnapok Ludányhalásziban 
 

Idén, szeptember 16-án harmadik alkalommal 
rendezett a Timi-Tanya Falusi Turizmus és 
Lovassport Egyesület Ludányhalásziban  gyermek 
ügyességi lovas versenyt. Az időjárással nagy 
szerencsénk volt, mert az esős napok között a szombati száraznak bizonyult, csak reggel esett 
egy kis eső, ami a homokos pálya portalanítására éppen szükséges is volt. Három lovarda 

négy kategóriában (kezdőtől a 60cm–es ugró 
kategóriáig) mérte össze tudását, így 
óvodástól felnőtt korú gyermekekig 
mindenféle korosztály képviseltette magát. 
Vendégünk volt a szécsényi Liget Lovas 
udvar és az alsótoldi Toldi Lovas udvar is. A 
rendezvény az idei évtől más programokat is 
kínált a hozzánk érkezők számára, a 
gyermekeknek lehetőségük nyílt 
kézműveskedni és kipróbálni különféle népi 
játékokat. Ebédet a Timi-Tanya Kemencés 

Ház szolgáltatott a vendégek számára, az ebéd után pedig a Karix Horse Show látványos 
lovas íjász és kaszkadőr bemutatóját nézhette meg a közönség. Ezúton is köszönetet mondunk 
minden támogatónknak és közreműködőnek, közöttük a Ludányhalászi Községi 
Önkormányzatnak.  
           Bárczi Gergely 

 
 

Fogathajtó verseny 2017. 
 
2017. szeptember 23. napján ismét összegyűlhettek 
a lovassportok szerelmesei. Ludányhalásziban 
másodszor került megrendezésre a fogathajtó 
verseny a megyei versenysorozat keretein belül a 
Karancsberényi L.K. és Bagoly Szabolcs 
szervezésében. Az eseménynek ismét a Ludányi 
Major adott otthont. 
A programok reggel 7.00 órától a fogatok 
érkezésével indultak. Az érdeklődőket reggeli és 
ízletes meleg ebéd is fogadta. A versenyszámok 
kora délután értek véget az ünnepélyes díjátadással. 
 
A CAN-C kettesfogatok versenyében az akadályhajtás és maraton számok összesített 
eredménye szerint első helyen Bagoly Szabolcs Patrik (Bagoly Team), második helyen 
Bagoly Szabolcs (Bagoly Team) végzett. Harmadik helyezést Kalmár Zoltán (Monori SE) ért 
el. 
 
CAN-D kettesfogatok versenyében a két forduló összesített pontszámai alapján a dobogó első 
fokára Kéri Gergő (Monori SE) versenyző állhatott. Második helyezett Petes Ferenc 
(Vámosgyörki SE), harmadik helyezett pedig Tóth Alajos (Vámosgyörki SE) lett. 
 

A győzteseknek gratulálunk! 
Puszta Csaba 

Helyi érték 
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Falunap 2017. 
 

Hagyományainknak megfelelően idén is 
megrendeztük a Falunapot, június második 
hétvégéjén, amely helyet adott a 3. Elszármazottak 
találkozójának is, melyre közel százan érkeztek. 
A délelőtt hagyományos programokkal indult – 
horgászverseny, labdarúgó bajnokság. A délben 
tartott szentmise után következett az 
elszármazottak köszöntése. A községből származó 
Szeles János és népi zenekara, illetve Varga Ivett 
szórakoztatta a vendégeket. Ebéd után az iskola 
udvarán lelepleztük az 1956-os forradalom 
emlékére készült szobrot. Az alkotást Bobály 

Dávid szobrászművész készítette, aki augusztus végén tragikus hirtelenséggel hunyt el. Emlékét őrizni 
fogjuk! Az ünnepélyen részt vett Balla Mihály országgyűlési képviselő úr.  
A délutáni programok változatos képet festettek: néptánc, latintánc, lovasbemutató, mulatós nóták stb. 
Értékeltük a focisták, horgászok versenyét. Emléklapot kaptak a Polgárőrség tagjai. Elbúcsúztattuk a 
nyugdíjba vonuló Demus Ottónét, Zsuzsa óvónénit.  
Az este a tombola sorsolással kezdődött. A laptopot a halászi Vártok József, a mosogatógépet az 
ugyancsak halászi Oláh Kálmán nyerte. A fődíjat, a televíziót Vincze István szécsényi lakos vihette 
haza. 
Az este sztárvendége a Zanzibar együttes volt, akik másfél órás élőkoncertet adtak, ezzel örömet 
szerezve a rockzene kedvelőinek. Az éjszakát Oláh Urbán bulija zárta. 
Elmondható, hogy eső nélkül most sem úsztuk meg, volt melegünk délelőtt, fáztunk este, de ennek 
ellenére mindannyian, akik ott voltunk, jól szórakoztunk. 
A nagyszerű nap lebonyolításárét köszönettel tartozunk többtucat önkéntesnek, valamint szervezetnek. 
       
          Bódiné Fenyvesi Mónika 
 
 

Diákok figyelmébe 
 

Az ősz folyamán kerül kiírásra a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat. Kérjük a közép- és felsőfokú oktatásban tanuló diákokat, hogy figyeljék a felhívást 
és éljenek ezzel a lehetőséggel! A pályázatok benyújtási határideje: november 7. 
 
Ludányhalászi községben lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú oktatásban, illetve 
középfokú képzésben tanulmányokat folytató diákok szülei kérelmet nyújthatnak be iskolakezdési 
támogatásra. A benyújtási határidő: október 15. 
 

 

Szüreti felvonulás – legötletesebb házeleje verseny! 
 

A 2017. szeptember 30. napján a szüreti rendezvényhez 
kapcsolódóan, az előző évekhez hasonlóan, idén is meghirdetjük 
a legszebb házeleje versenyt. A legötletesebben - legszebben 
feldíszített házak gazdáinak nyereménye: 1 díj: 2 m3-, 2. díj 1,5 
m3-, míg a 3. díj 1 m3 tűzifa. A díszítéshez használhatnak tököt, 
mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, szőlőt, mellyel még 
díszesebbé és ötletesebbé tehetik az idei szüreti 
rendezvényünket. 
Azok részére, akik a szüreti felvonulási menettel nem érintett 
utcákban laknak, az önkormányzat a főút mentén jelöl ki 
területet a díszítésre.  

Helyi érték 


