
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

XV. évfolyam 2. szám           2013. június 

 

ehéz néhány mondatba 

összefoglalni az elmúlt hónapok 

eseményeit: szánkóverseny, 

farsang, nemzeti ünnep, kerékpártúra, 

május 1-ei estebéd a focipályán, anyák 

napi ünnepség, és néhány nap múlva itt a 

Falunap. A tavaszi ár- és belvizet néhány 

család a mai napig emlegeti, ahogy tétlenül 

nézték a szántóföldeken a sáros iszapot. A 

későbbi jó időjárásnak köszönhetően 

azonban - bár egy kicsit megkésve - az 

érintettek is munkálkodhattak a földeken. 

Ilyenkor nyár elején temérdek tennivalót 

találhatunk a telkeken.  

Márciusban még aggasztó volt a 

sok eső, víz, amely ellepte a kerteket, de 

szerencsére hamar visszavándorolt az 

eredeti helyére. A diákok nagy örömére 

rövidesen kitör a nagybetűs vakáció, és 

nem utolsósorban néhány hétig a 

pedellusok is nyugodtabban hajthatják 

álomra a fejüket. 

A nyári lapszámunkban 

polgármesteri beszámolót olvashatnak az 

elmúlt időszak eseményeiről, valamint az 

előttünk álló programokról. Dr. Horváth 

Zoltán hivatalvezető, a szécsényi járási 

hivatal munkáját mutatja be. Beszámolunk 

az idei biciklitúráról és a nyugdíjas 

kirándulásról, az utolsó oldalon pedig friss 

sporteseményeket találhatnak Végh Tamás 

tollából. 

Terményben, pihenésben gazdag 

nyarat kívánok a falu lakosainak; a 

Szerkesztőség nevében kellemes időtöltést 

akár a kertben, akár a konyhában, akár a 

TV előtt, vagy az újságot olvasva. 

Lelovics Tamás 
 

 

 

Elfeledett szokásaink – Péter-Pál napja 
 

 A néphagyomány úgy tartotta, hogy június 29-én a búza töve megszakad, 

így kezdődhet az aratás. E munkához kapcsolódva számos hagyomány élt az 

emberek körében. Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az 

elsőnek learatott búzaszálaknak, melyből egészség- és termékenységvarázsló 

céllal adtak a baromfinak. Az aratókat elsőként meglátogató gazdát, vagy 

családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, és csak akkor 

engedték el, ha borral, vagy pénzzel kiváltotta magát. Sok hagyomány 

kötődik az aratás végéhez; kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy a következő esztendőben is jó legyen 

a termés. Amint jelentősége volt az első kévének, úgy az utolsónak is; amelyből az aratókoszorút készítették 

a földesúrnak, de az utolsó kalászokból kis csomót mindenki vitt haza, és az őszi vetőmag közé elegyítették. 

Szent Pétert a halászok patrónusaként tisztelték; az egykori halászcéhek ekkor rendezték a gyűlésüket, 

ekkor volt a legény- és mesteravatás. 

N 
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Képviselő-testület ülésein történt 

 
 

A Képviselő-testület február 14-én sorra kerülő ülésén, a testület megvizsgálta az általános iskola kivitelezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok érvényességét, elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét. Szintén elfogadásra került a ludányhalászi Mesekert Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzata, 

valamint az óvoda házirendje. Meghatározásra került a közoktatási intézménybe történő beiratkozás időpontja. 

A márciusi ülésen a testület kiválasztotta az általános iskola felújításának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás 

során nyertes ajánlattevőt, elfogadta az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét. 

Az április 25-én megtartott testületi ülésen sor került a 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására. A Testület 

rendeletet alkotott a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint módosította a 2013. évi költségvetési rendeletet. Elfogadta 

a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 2013. évi költségvetést, valamint a 

Szécsényi Kistérség Katasztrófavédelmi Társulási megállapodást. 
 

(A képviselő-testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes 

oldalon tekinthetik meg) 
 

Rövid sarok 
 

Iskolai hírek 
 

Az elmúlt időszakban iskolánk megtartotta a szokásos évközbeni programjait; április 22-én a Föld napját-, míg május első 

vasárnapját követő hétfőn az anyák napját ünnepelte meg az intézmény. Május 16-17-én került sor az iskolai napokra, melynek 

keretében felavattuk az elsősöket. Május 24-én vidám gyermeknapot tartottunk; a 2. osztályos tanulók előadással kedveskedtek 

a szociális otthon május 28-án megtartott Intézeti napján. Május 29-én országos kompetencia mérésen vettek részt a 4., 6. és 8. 

osztályos tanulók. Június 3-án tanulóink kirándulás keretében keresték fel Budapesten a Tropicariumot, valamint a budai várban 

a Mátyás templomot. 

2012/2013-as tanév utolsó tanítási napja június 14-e, ezen a napon 16:00-tól kezdődik a végzősök ballagása. A tanévzáró 

ünnepségre június 19-én 16:00-kor kerül sor. Augusztus utolsó hetében (augusztus 26 és 30 közt) lesznek a javító vizsgák; az 

elmúlt évektől eltérően, aki 3 vagy több tárgyból bukik, nem mehet javítóvizsgára, hanem automatikusan évet kell ismételnie. 

Az új tanítási év 2013. szeptember 2-án (hétfőn) fog elkezdődni. Az idei tanévben két személyi változás is történt; április 1-től 

elment Nagy Tímea tanítónő, valamint felmentési idejét tölti a nyugdíjba vonuló Liptayné Palotás Erika pedagógus. 

Az iskola és óvoda szétválása következtében megváltozik az intézményünk neve: a jövőben Ráday Gedeon Általános 

Iskola lesz. A névváltoztatást már jóváhagyták, jelenleg még várjuk az iskola Alapító Okiratát, amely ezt hivatalossá teszi. 

Október 1-én lesz Ráday Gedeon születésének 300. évfordulója, ezen a napon fogjuk tartani az iskola névadó ünnepségét, 

valamint a megújult épület ünnepélyes átadását is ekkorra tervezzük. 

Kovács Klára 

iskolaigazgató 

Óvodai hírek 
 

2013. január elsejétől – mivel az iskola és az óvoda szétvált – intézményünk új neve: Mesekert Óvoda.  

A tavasz folyamán számos rendezvény vitt színt az óvoda életében. Február hónapban a farsangi mulatságon számos – 

szülők által készített – ötletes jelmezt láthattak vendégeink. Április végén vitaminnapot tartottunk Róka Miklósné védőnő 

vezetésével, amelyen gyümölcsökből és zöldségekből mutatós, ízletes tálak készültek. Május első vasárnapján sor került a 

hagyományos Anyák napi műsorra a Művelődési házban. Május 22-én került megrendezésre a Gyereknap, melyen zenés, 

játékos előadást láthattak a kicsik. A napot felszabadultan töltötték, amit a légvár és az arcfestés is élménydúsabbá tett. 

Szülőkkel való közös bográcsozás zárta a vidám napot. Május 31-én tartottuk a ballagással egybekötött évzárót, melyen a 

Kiscsoportosok a Nagy takarítás a napnál c. mesejelenetet, míg a Nagycsoportosok a Konyhashow c. játékszövést adták elő. 

Ezen a napon 9 kisgyermek búcsúzott el az óvodától.  

A közeljövőt tekintve július első két hetében lesz az intézmény nyári leállása. 

Demus Ottóné 

óvodavezető 

Egyházi hírek 
 

Május 12-i vasárnapon Lőrinc atya (Kponor Lawrence Kwasi svd) afrikai verbita újmisés látogatott el a ludányi 

templomba, ahol szentmisét mutatott be. 

Május 18-án este dr. Gável Henrik pestszentlőrinci plébános, az OST Közösség közreműködésével tartott megújulási 

imaestet. 

Pünkösdhétfőn került sor az idei elsőáldozásra, ahol 5 kis elsőáldozó vehette magához először az Oltáriszentséget. 

Az idei (IX.) Egyházmegyei Találkozóra június 28-29-én Pásztón kerül sor. A Június 29-i (szombat) napra autóbusz 

indul a találkozóra, melyre jelentkezni a szentmisék után a sekrestyében lehet. 

Helyi Hírek 
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Visszatekintés 

(Interjú Kovács Imre polgármesterrel) 

 

Ahogy kitavaszodott megindultak a munkák faluszerte. Vannak szembetűnőek, de akadnak olyanok is, 

amit nem mindenki vesz észre. Szerkesztőségünk úgy gondolta, itt az ideje mérlegelni a község 2012. évi 

eredményeit és eseményeit, s betekinteni az idei esztendő első felébe. Másfél év telt el azóta, hogy 

utoljára megszólaltattuk a község első emberét, Kovács Imrét. Polgármesterünk most is készségesen állt 

a Hírmondó rendelkezésére. 

 - Milyen jelentős változások történtek az elmúlt másfél évben, amelyek érintik az önkormányzat 

gazdálkodását és költségvetését? 

 - 2012-ben beindítottuk a START Munkaprogramot 22 fővel, amely mezőgazdasági munkára épült. 

Ennek célja, hogy olyan zöldségeket termesztettünk, amelyek biztosítani tudták az óvodai konyhára 

szükséges alapanyagok egy részét. Azokat a zöldségeket, amelyeket a konyha nem használt fel frissen, 

azokat télire tartósítottuk. Olyan nagy mennyiségű burgonya termett, hogy sikerült támogatnunk a 

nyugdíjasokat úgy, hogy minden házaspár, illetve minden egyedülálló is 1-1 zsákkal kapott belőle télire. 

Támogatásból nyert 6 millió forintból vetőmagokat, traktort és pótkocsit vásároltunk. Sikerült egy másik 

pályázaton is nyernünk, így két pótkocsija van az önkormányzatnak. 

2013-ban is folytatódik a START Munkaprogram, immár 50 főre bővült a létszám. A zöldségtermesztést 

kiegészítettük az állattartással is. Ugyancsak pályázaton elnyert 7,8 millió forintos támogatásból 

dolgozhatunk az idén. Ennek egy részéből 200 db csirkét és nyárra 40 db sertést kell ellátni, amelyek az 

önkormányzat által örökölt Rákóczi út 18. szám alatti ingatlanban és a ludányi használaton kívüli 

ravatalozóban kerül elhelyezésre. 

 - A falun, ha végigmegyünk szembetűnő a Tűzoltószertár és az iskola felújítása. Mondana erről pár 

szót. 

 - A Tűzoltószertárt garázzsá alakítottuk át, amely helyet ad majd az önkormányzati járműveknek (busz, 

traktor, pótkocsi). Az ehhez szükséges pénzeszközt a BM által támogatott pályázati pénzből kaptunk. 

Az iskola pályázati úton kapott 50 millió forintot. Ebből került sor a nyílászárók cseréjére, s 

folytatódik a hőszigeteléssel, a külső homlokzat színezésével a munka. Megoldódik a külső csapadék 

elvezetése, az út és a járda felújítása. Az épületen belül mozgáskorlátozott mosdót hoznak létre, illetve 

megújul a régi vizesblokk is. A munkával tervek szerint ez év augusztus 31-ig végeznek. 

Szeptembertől az iskola új nevet kap, amely méltóképpen tiszteleg Ludány szülöttjének emléke előtt: 

Ráday Gedeon Általános Iskola lesz. Október 1-én lesz Ráday „a magyar litterátusok atyja” születésének 

300. évfordulója, így ehhez méltóan szeretnénk megünnepelni az iskola felújítását és névadását is. 

 - Mindenki várja az idei Falunapot. Ejtsünk szót az elmúlt másfél év kulturális programjairól! 

 - 2012 telén az időjárás nem kedvezett a tervezett szánkó és korcsolyaversenynek. Az idei évben 

előrelátóbb voltam. Mihelyt leesett a hó, máris megrendeztük a szánkóversenyt, nem is egyszer, hanem 

kétszer. A korcsolyázás viszont az idén sem jött össze. 

A tavaszt mindkét évben a március 15-ei megemlékezéssel kezdtük, melyen vendégül láttuk a 

környező településekről érkező meghívottakat. Az ünnephez kapcsolódva minden évben kerékpár-túrát 

szerveztünk. Tavaly Rárós-Alsósztregova-Szentpéter-Busa-Csalár-Pöstény volt az útvonal. Az idei 

évben jól megfárasztottuk a maréknyi csapatot, hiszen Fülek volt az úti cél, érintve Ipolytarnócot és 

Rátkát. 

2012 tavaszán Salgótarjánban mutatkozott be községünk, amely igen széleskörű érdeklődést váltott ki a 

sajtó oldaláról és növelte hírünket. 

Az év és a nyár legnagyobb és legköltségesebb eseménye a Falunap. Tavaly rendeztük a II. 

Elszármazottak találkozóját, összekapcsolva 45 osztálytalálkozóval. Nagyon sokan érkeztek messzi 

településekről, s keserű szájízzel említem, hogy a helybeliek voltak arányaiban kevesebben. Ennek oka 

lehet a sikertelenség, az elszegényedés és a pesszimizmus, míg a messziről jött ember azt mond, amit 

akar. 

Polgármesteri beszámoló 
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Az idei falunap is tartogat meglepetéseket. Jelentős pénzösszeget nyertünk, hogy megszervezzük az 

eseményt. Mivel ez EU-s pályázat, így Brüsszel felé el kell számolnunk a kapott összeggel. Továbbá 

jelentős felajánlásokat kaptunk helyi és környékbeli vállalkozóktól. Ebből adódóan a program több 

napos lesz. Most is lesznek külföldi vendégeink. A rendezvény célja, hogy elősegítse a vállalkozók 

munkáját, és erősítse az európai partnerséget. A fellépők között lesz sztárvendég, de helyet kapnak a 

testvértelepülések amatőr csoportja is. Ami biztos, hogy a vasárnap koncerttel zárul; itt megragadván az 

alkalmat, mindenkit szeretettel hívok és várok az idei falunapunkra. 

Az őszi Szüreti felvonulásra a múlt évben is sokan voltak kíváncsiak és jelentős számú volt a 

felvonulók, táncosok száma is. Nagy örömömre szolgált, hogy a 22 felnőtt táncos 90%-a helybeli volt. 

Ezt a lelkesedést jó volna a jövőben is megtartani. 

A téli időszakban az időseket ünnepeltük az Öregek napján, ahol Soltész Rezső volt a sztárvendég. A 

Karácsonyt közösen ünnepelte a község apraja-nagyja színvonalas műsorral és megható pillanatokkal. 

 - Mik a tervek a közeljövőre? 

 - Tervezzük a Polgármesteri Hivatal felújítását. Megszépül a külső homlokzat és belül korszerűsítésre 

kerül a vizesblokk is, ennek fedezetet a múlt évben sikeresen pályázott ÖNHIKIS támogatás nyújt. Ha 

már a Hivatalnál tartunk, kötelességem tolmácsolni a jegyző és az itt dolgozók kérését. Februártól közös 

hivatal működik, így az ügyfélfogadási idő heti három napra csökkent. Hétfőn és szerdán szünetel, mivel 

ekkor csak a dolgozók – az elmúlt évi állomány számához viszonyítva – 60%-a dolgozik helyben. Kérek 

mindenkit, hogy ehhez tartsa magát. 

 Sokan kérdezik, hogy a főút mikor lesz „járható”? Ez az út nem az önkormányzat tulajdona, hanem a 

Magyar Közút NZRT-é, de biztatót tudok mondani. Uniós pénzből sor kerül az útfelújításra hídtól-hídig, 

azaz a „vicinális úttól” Litke belterületének kezdetéig. Jelenleg tervezési szakaszban van, a kivitelezés 

2014-re várható. Remélem  megoldódik a vízelvezetés és a parkolási lehetőség is a falu központi részén, 

a Rákóczi úton. 

Köszönjük a beszélgetést! Kívánunk munkájához sok erőt, kitartást, segítő kezeket és természetesen 

sok nyertes pályázatot. 

Szerkesztőség 

 

 

Tájékoztató a járási hivatalokról 

 

A járási hivatalok 2013. január 1–ével kezdték meg működésüket a megyei, fővárosi kormányhivatalok 

szervezeti egységeiként. Legfontosabb feladatuk azon államigazgatási feladatok − az állam 

szervezetrendszerében való – végrehajtása, amelyek korábban jegyzői hatáskörbe tartoztak. Ennek 

következtében megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása. 
 

A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és gyámügyeket, egyes 

szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését vették át a településektől. A 

hatáskörök szétválasztásánál fontos szempont volt, hogy azok az ügyek, amelyekhez a helyi viszonyok 

ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben helyi mérlegelési jogkör van, lehetőleg maradjanak a 

települések jegyzőinél, ha viszont az adott ügyben az államnak van egyértelmű feladata, ott a járási 

hivatal járjon el. Az így lefolytatott eljárásokkal hatékony, racionális ügyintézés valósulhat meg. 
 

A járási hivatalok kialakítása utáni, fontos lépés a kormányablakok országos kiépítése lesz 2013 végéig. 

Az ügyfélszolgálati irodák országos hálózata az állampolgárok számára magas szintű szolgáltatást 

nyújtanak majd, továbbá garantálják az ügyfélközpontú, hatékony ügyintézést. Az okmányirodák 

bázisán létrejövő kormányablakok hálózata „egyablakos ügyintézést” jelent majd, ahol több mint 2000 

államigazgatási, hatósági ügy intézhető lesz, kedvező nyitva tartással. 
 

Megkezdődött a leendő kormányablakok ügyintézőinek képzése, melynek célja, hogy megfelelő elméleti 

és gyakorlati ismereteket elsajátítva, az informatikai és technikai eszközöket, eljárásokat kézség szinten 

Polgármesteri beszámoló / Közérdek 
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ismerjék. Ennek köszönhetően felkészült, gyorsan és hatékonyan dolgozó munkatársak várják majd az 

ügyfeleket. 
 

Azokon a településeken, ahol a lakosság és az ügyek száma, továbbá a járási székhelytől való távolság 

indokolja, kirendeltségek működnek, így az ügyfelek minden munkanapon elérik a járási hivatalok 

ügyintézőit. A kisebb településeken heti 1-2 alkalommal települési ügysegéd tart ügyfélfogadást az 

önkormányzatok által biztosított helyiségekben. 
 

A járási hivatalvezető által vezetett járási hivatalok törzshivatalból és szakigazgatási szervekből állnak. 

A járási gyámhivatal, mint szakigazgatási szerv minden járásban működik, melynek illetékessége 

megegyezik a járási hivatal illetékességével. A járási törzshivatal szervezeti egységei az okmányirodai 

osztály, a hatósági osztály, valamint a titkárság. 2013. január 1-től szabálysértési hatáskörben is a járási 

hivatalok járnak el. 
 

2013. január elsejével Nógrád megyében 6 járás került kialakításra az alábbi járási székhelyekkel: 

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Salgótarján és Szécsény. A Szécsényi Járási Hivatal 

illetékességi területéhez 14 település tartozik melyek az alábbiak: Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, 

Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, 

Szécsény, Szécsényfelfalu, Varsány. 
 

A Szécsényi Járási Hivatal törzshivatalában két osztály, a hatósági osztály és az okmányirodai osztály, 

valamint a titkárság működik. A Járási Hivatal két szakigazgatási szerve a Járási Gyámhivatal és a Járási 

Munkaügyi Kirendeltség. 
 

A járási törzshivatalhoz kerülő okmányirodai feladatok a lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, 

gépjármű nyilvántartás. 

A törzshivatal hatósági osztályának feladatköre a szociális igazgatási feladatok ellátása, így az 

időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása; hadigondozotti ügyekben az első fokú 

hatósági jogkör gyakorlása, továbbá a szabálysértési ügyek. 
 

A Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok a városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó 

gyámhatósági feladatok teljes köre, valamint 2013. január 1-től az ügygondnok, eseti gondnok 

kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása; teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele; 

gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése; védelembe vétel és megszüntetése; iskoláztatási támogatás 

folyósítása szünetelésének kezdeményezése, felülvizsgálata. 
 

A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai 

irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb 

külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

A Bátonyterenyei Járási Hivatal a szervezeti felépítését tekintve hasonló a Szécsényi Járási 

Hivatalhoz. Törzshivatalában szintén két osztály, a hatósági osztály és az okmányirodai osztály, 

valamint a titkárság működik. A Járási Hivatal két szakigazgatási szerve a Járási Gyámhivatal és a Járási 

Munkaügyi Kirendeltség. 

Az illetékességi területéhez kevesebb település tartozik, mint a szécsényi járáshoz, összesen 8 

(Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraterenye, Mátraverebély, Nemti, 

Szuha), azonban nagyobb a lakónépesség száma, 2010 év végén 21 670 fő, míg a szécsényi járásban 

19 365 fő.  
 

A fentiekre tekintettel elmondható, hogy Nógrád megyében létrejött 6 járás közül a szécsényi járás a 

legkisebb, majd azt követi a bátonyterenyei járás.  

 

dr. Horváth Zoltán 

hivatalvezető 

Közérdek 
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Fülek kétkeréken 
 

Az idei biciklitúra, a kései télnek „köszönhetően” 

négy hetes csúszással kerülhetett csak megrendezésre. 

A hűvösen fújó nyugati szél, valamint a péntek esti 

nagy esőzés sokakat megriaszthatott, hiszen 

mindössze 9 falunkbeli vállalkozott arra, hogy 

megtegye a több, mint 80 km-es utat, a nagy Nógrád 

vármegye egykori híres városához, Fülekhez. 

Maroknyi csapatunk lelkesen kezdte tekerni a 

fogaskerekeket az egykori 2-es számú főút mentén; a 

rárósi Madách-hídon átkelve, Losonc irányába. Menet 

közben megálltunk testvértelepülésünkön, Vilkén, 

ahol bejártuk a templom szépen kialakított 

környezetét, és megtekintettük belülről is a néhány 

éve teljes felújításon átesett, Mindenszentek 

plébániatemplomot. A Losonc felé vezető „hadiútról” 

Rappnál letérve, - az egykor szintén Ráday birtok – 

Terbeléd felé tettük kerekeinket. Felsőbábi puszta, 

majd Rátka után észak-keletnek fordulva, egyenes út 

vezetett a füleki várhegyhez. Kis csapatunk 

megkezdte az erősség bevételét; a vár legmagasabb 

pontjáról gyönyörű szép kilátást nyílt a környező 

vidékre. Észak felől a messzi fellegek fenyegetőként 

kezdtek sötétedni, mígnem a vár bejárásának végére, 

kisebb eső zúdult nyakunkba. A rövid esőszünet után biciklire pattanva indultunk a hazafelé vivő útra, 

útközben azonban még egy nyársalás erejéig megálltunk, energiát töltve magunkba a hátralévő 

menethez. Rappon még tettünk egy kitérőt Polgármesterünk meghívására, majd tovább folytattuk a 

hazafelé tartó utat. 

A maroknyi csapat testet-lelket felfrissítő kirándulását Lengyel Zsolt plébánosunknál – aki szintén részt 

vett a túrán – zárta, ahol kis vendéglátásban részesülve idéztük fel a mögöttünk lévő nap élmény teli 

pillanatait. 

 

 

Felvidéki nyugdíjas kirándulás 

 

 Május 18-án két jeles helyszínt látogathattak meg azok, akik részt vettek az idei nyugdíjas 

kiránduláson. Menet közben a társaság megtekintette a rárósi Madách-hidat, majd tovább folytatta útját 

a kirándulás első állomása felé. Az egykori jelentős polgárvárosban; Losoncon, az adhoc társaság 

felkereste Ráday I. Pál, községünk egykori birtokosának sírját. A kripta igen lehangoló látványt nyújtott, 

fűben térdig gázolva lehetett csak eljutni az egykor szebb napokat látott kegyeleti emlékműhöz, melynek 

egyik oldaláról a több száz éves kovácsoltvas kaput ellopták – mely a tavalyi évben még megvolt. Itt a 

koszorú elhelyezését követően, a Rádayak emléke előtt adózva felelevenítettük a família Alsó 

Ludányhoz fűződő viszonyát. Ezután kis sétát tettünk a „pelikán városában”; megtekintve – igaz, hogy a 

zárt ajtóknak köszönhetően csak kívülről – a katolikus, valamint a református templomot. Losoncról dél-

kelet felé véve utunkat – az idei kerékpártúrához hasonlóan – értük el másik úti célunkat; Füleket. Itt a 

társaság megtekintette a vármúzeumot, megismerkedve a vár és környező vidékének történelmével. Az 

élményekben és látnivalókban gazdag nyugdíjas programot, három óra magasságában, a községhatár 

elérésével zártuk. 
K.K. 

Helyi érték 

 

A füleki vár tövében 
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Támogatás Ludányhalászi községben 

A 2010. június 1-én és a 2010. június 21-én lehulló nagy mennyiségű 
csapadék következtében több létesítményben keletkezett jelentős kár a 

községben. 
Ludányhalászi község Önkormányzata sikeres támogatási pályázatot 

nyújtott be ”Az árvíz sújtotta Ludányhalászi településrekonstrukciója” 
címmel az Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 

A támogatási szerződés keretén belül megújul a II. Rákóczi Ferenc 
Általános iskola, cserére kerülnek a külső nyílászárók, külső hőszigetelést 

kap az épület és megvalósul az iskola projektarányos akadálymentesítése 
is valamint az iskola területének víztelenítése. A beruházás finanszírozása 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 
2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján a XIX. 

Uniós Fejlesztések fejezet Észak-Magyarországi Operatív Program 

jogcímcsoport Új Széchenyi Terv Támogatási pályázat: ÉMOP-3.1.2/E-11-
2011-0003 előirányzatából 95 %-os intenzitású  47 889 628 Ft vissza nem 

térítendő támogatást kapott. 
A beruházás a Quadrát Kft tervei alapján és lebonyolításával valósul meg.  

A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre a KASZA ÉPSZER 
Kft kapott megbízást. 

Kivitelezési határidő:2013.szeptember 01. 
 

                                                                                                        
Ludányhalászi község Önkormányzata 

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 69. 
e-mail: ludany@profinter.hu 

www.ujszechenyiterv.gov.hu 
 

A projektek az Európai Unió 

támogatásával valósulnak meg. 

 
 

Mosogatógép-tabletta házilag 
 

Hozzávalók kb 14 tablettához: 

10 dkg /100g/ szódabikarbóna 

5 dkg /10g/ só (a legdurvább, pl Tesco-s) 

12g borkősav (használhat citromsavat is) 
 

Legegyszerűbb felhasználás:  

A 3 anyag keverékét öntse jól záródó üvegbe és ebből tegyen a mosogatógép adagolótartályába. kb fél 

evőkanálnyit, nagyon zsíros edényekhez 1 egész evőkanállal is tehet. 
 

Tetszetősebb tablettaformák: 

A 3 anyag keverékéhez kis adagokban keverjen hozzá negyed pohár vizet. Akkor jó, ha krémes, sűrű a 

massza, kanalazza jégkocka tartóba, de csak félig, mert habzik és megdagad. Aztán 2 órára tegye 

hűvös helyre. A kész tablettákat vagy egyenként becsomagolja, vagy jól zárható üvegben tartsa. 
 

Ecetet 

 ne felejtsen el tölteni a mosogatógép öblítőtartályába. Ettől csillognak a poharak, tányérok. 

Összesen 150 Ft-ból elkészíthető a 14 tabletta.      Végh Kornélné 

 

Sajtóközlemény / Ökosarok 
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Kérdés, kérdés hátán 
 

Az előző számban sajnos nem sikerült cikket írnom. Így egy kicsit nehezebb dolgom van, hiszen 

majdnem az egész tavaszi szezonról kell beszámolót készítenem. 

A 2012/2013-as tavaszi idény nem indult a kiírt időpontban, hiszen a nagy havazás miatt eltolták 

a kezdést egy héttel későbbre. Azonban csapatunk egy héttel később sem tudott kiállni itthon, mivel víz 

volt a pályán így azt a meccset május 1-én játszottuk volna le. Viszont az ellenfél nem jött el így 

könnyedén kaptunk 3 pontot. Az egyetlen gond, hogy a tavaszi fordulókban ezen a 3 ponton kívül nem 

szereztünk többet. Pedig csapatunk nem gyengült meg. 1 játékos hagyta el egyesületünket: Szeles Gábor 

(Varsány SE),1 játékos, aki már játszott nálunk, ismét visszatért csapatunkba: Lakatos Krisztián. 

Mégsem lehet tudni mi az oka annak, hogy tétmeccseken miért nem tudunk pontot szerezni és miért is 

kapunk olyan sok gólt a meccseinken. Hátralévő 4 mérkőzésünkön próbálunk minél több pontot 

szerezni. 

Az év elején ismét megrendezésre került a Sportegyesületi bál, ahol a játékosok mellett a 

támogatóink és a szurkolók is kikapcsolódhattak. Mindenki nagyon jól szórakozott ezen az estén, voltak 

kisebb „balesetek”, de másnapra már minden rendben volt. Ismét egy szép összeg gyűlt össze a 

csapatunk részére, amit nagyon szépen köszönünk. 

A hátralévő 4 mérkőzés után, amit sajnos idegenben kell játszanunk, pihenés vár a játékosokra majd egy 

Ludányhalászi SE - Öregfiúk meccsel zárjuk a tavaszi szezont. Jó szurkolást a meccsekhez.  
Végh Tamás 

19.forduló utáni tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Közlemény 

Tisztelt Olvasók! 

A jövő esztendőben szeretném megjelentetni a Ludányhalászi családjainak történetét feldolgozó munkámat, így a jövőben – 

egyrészt, hogy senkit ne terheljek fölöslegesen olyan család történetével, amelyhez nincs kötődése, másrészt, hogy ne 

foglaljuk a helyet – a családtörténeti rovat nem jelenik meg az újságban. A tavalyi esztendőben elkészült Halászi családjainak 

története, melyben 12 Halászi família (Bucskó, Bujáki, Debrei, Galó, Gyebnár, Krista, Mester, Nagy, Sútor, Szeles, Végh, 

Zsigmond) története került bemutatásra (ebből kettőt – részben – az újság hasábjain is olvashattak) történeti 

dokumentumokkal, valamint egy közel 100 oldalas genealógiai adatbázissal kiegészítve, melyben kereszthivatkozások 

segítségével, pár perc alatt komplett családfák állíthatóak össze. Jelenleg is dolgozom Alsó- és Felső Ludány családjainak 

hasonló módú feldolgozásán. Bízom benne, hogy a tervezett munka kárpótolja majd azokat, akik szívesen olvasták a 

családtörténeti rovatot. 

Kovács Krisztián 

Helyezés Csapat Gy D V Pont 

1. Ipolytarnóc SE. 13 2 1 41 

2. Szécsény VSE. II. 13 1 2 40 

3. Doboskút SK. 

Nógrádsipek 

12 2 2 38 

4. Varsány SE. 10 2 5 32 

5. Kétbodony SE. 8 3 3 27 

6. Ipolyvece TE. 6 4 6 22 

7. Unicum FC Mohora 5 2 9 17 

8. Herencsény SE. 4 4 9 16 

9. Csitár SE. 4 1 12 13 

10. Ludányhalászi SE. 4 0 12 12 

11. Nógrádmarcal SE. 0 1 16 1 

12. Nagylóc SE Visszalépett 

Helyi sport 

 

 

               Ludányhalászi             Hírmondó 

 

 

Kiadja és előállítja: Ludányhalászi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 

 

Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika, Brunda 

Dániel, Brunda József, Kovács Krisztián, Lelovics 

Tamás, Simon Gábor, Végh Imre, Végh Kornélné, 

Végh Tamás 

 

Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 

Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 
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