
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV. évfolyam 4. szám           2013. december 
 

z enyhe ősz után ránk köszöntött a fagyos tél. 
Előkerültek a nagykabátok, csizmák. A 
zimankós időben szívesen húzunk fejünkre 
sapkát, kezünkre kesztyűt, hogy minél 

kevésbé érezzük a téli idő csípős hatását. 
Otthonunkat megpróbáljuk egy meleg szigetté 
varázsolni, hol a duruzsoló kályha mellett jól esik egy 
kis forralt bor mellett az esti beszélgetés. Készülünk 
az adventre és a Karácsony ünnepére. 

Advent a karácsonyi várakozás ideje. Az a 
négy hetes időszak, amely felvezeti számunkra az 
ünnepet, ráhangol és felkészít minket a Karácsonyra. 
Vasárnaponként hétről hétre meggyullad egy-egy 
gyertya az adventi koszorún, ezzel egyre nagyobb 
fényt sugározva otthonunkba, szobánkba – no persze 
csak akkor, ha jut még időnk gyertyagyújtásra, meg 
adventi koszorú készítésére a mai rengeteg rohanás 
közepette. Mert hiszen az idő pénz, s az időből 
mindig kevés van (ezért pénzből is) aki várakozik 
valahol valamire időt pazarol – gondoljuk.  

Kedves Olvasó! Tudsz várakozni? Szeretsz 
várakozni? Hajlandó vagy várakozni?  

Nem szeretünk várakozni. Várakozni a buszra 
a megállóban, - várni az orvosi rendelőben, hogy 
sorra kerüljünk – várni az üzletek hosszú soraiban a 
kasszánál, hogy kifizessük a hőn áhított karácsonyi 
ajándékot. Vagy éppen várni valakire, akivel 
találkozót beszéltünk meg és késve érkezik.  
De ha nem várunk, nem érünk célt. Advent annak a 
várakozásnak az ideje, aminek értelme van és nem 
elpocsékolt idő. 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, 
amelynek hangja a családot, az otthon melegét 
juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, 
barátainkra és figyelhetünk arra, hogy mit 
nyújthatunk azoknak, akik fontosak a számunkra. 
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, 
hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adhatunk 
önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget 
lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet 
lángja ne csak néhány napig, az ünnepek idején éljen 
a szívünkben, hanem a hétköznapokon is 
megmaradjon izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel 
viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne 
legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek. 

Ludányhalászi község minden lakójának 
szeretetteljes, áldott Karácsonyt, békés, boldog, 

eredményekben gazdag új évet kívánok, hogy az 
elkövetkezendő 2014-es esztendőben is szeretet, az 
összefogás az együtt gondolkodás jellemezze 
mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, 
kitartást, jókedvet és lelki békét! S ajándékként egy 
szép verssel szeretnék kedveskedni, melyet egy ifjú 
költő az idén alkotott. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
 
Tornay András 
 
Karácsonyi dal 2000 év után 
 
Csendben érkezel, 
S én csendben várlak. 
Csodádban reménykedem, 
S csodádban csodálkozva látlak. 
Ma este árvák és némák az angyalok, 
Ma este új esélyt adhatok és kaphatok. 
 
Ismerkedem gyermekként alázatos titkoddal, 
Teljességed karcolom elcsorbult szavakkal. 
Nem vagyok bölcs, nincs rám bízva mások kincse, 
Én csak bámulom a terved és jászolod. 
 
A legnagyobb szeretet van itt és gőgicsél. 
A legnagyobb szeretet éhes és enni kér. 
A legnagyobb szeretet most gyönge és szinte fél, 
A legnagyobb, ki szeretett, ma újra bennem él. 
 
Áldott, szent pillanat ez, s mi mit sem értünk belőle, 
Már holnap kiáltjuk, hogy feszítsék keresztre. 
Te mégis belépsz halkan ismeretlen időnkbe, 
Hogy békét simogass háborgó szívünkbe. 
 
Csendes éj. Némíts el. 
Szentséges éj. Készíts fel. 
 
Ma este itt a születés ideje. 
Ma este újra és először könyörgök. 
Dicsőség Mennyben és Földön Istennek, 
Békesség benned, bennünk és bennem. 
 
Budapest, 2013. november 10. 

 
 

A 
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A Képviselő-testület ülésein történt 
 
A Képviselő-testület a szeptember 12-én sorra kerülő ülésén módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetési 

rendeletét, valamint elfogadta a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítését. Szabályozta az államháztartáson kívüli forrás 
átadására és átvételére vonatkozó rendelkezéseket, valamint határozatot hozott a közterület filmforgatási célú 
hasznosításáról. Szintén ezen az ülésen fogadta el a helyi esélyegyenlőségi tervet. 

Október folyamán két rendkívüli ülésre került sor; október 14-én döntöttek a képviselők a szociális célú tűzifa 
vásárlásához önerő biztosításáról, míg október 31-én a Szent István út 56. és 88. sz. közti útszakasznál lévő járda 
építéséről, valamint autóbusz vásárlásáról hozott határozatot a Testület.  

 

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

 

Felhívás lengyelországi ingyen nyaralásra! 
 

Október végén írt alá testvértelepülési szándéknyilatkozatot a lengyelországi Tyczyn község és 
Ludányhalászi. A kapcsolat egyik eleme az, hogy cserediák program keretében 10-15 fő 12-17 év 
közötti – angolul valamilyen szinten beszélő – fiatal mehet Lengyelországba, ahol fejleszthetik az 
angol nyelvtudásukat. A program keretében Lengyelországból is érkeznek diákok, akik – a tervek 
szerint – a csereprogramban résztvevő falubeli családoknál kapnának szállást (vagyis ahonnan ment ki 
gyermek Lengyelországba). Ehhez várjuk a feltételeknek megfelelő családok jelentkezését az 
elkövetkező hónapokban. 

 

Rövid sarok 
Iskolai hírek 

Szeptember 27-én ünnepélyes keretek között került sor az iskola átadására és névadójára. 8 és 10 óra között a diákok 
műsort adtak a jeles nap alkalmából, és minden iskolást felavattak Rádays diáknak. Az iskola új zászlót, címert és jelvényt 
is kapott. Tíz órától kezdődött a hivatalos program, melyről bővebben olvashatnak az erről szóló cikkben. 
Az iskolában a tanórákon kívül számos hasznos programmal tudják eltölteni szabadidejüket a gyermekek. Az 
intézményben működik néptánc, informatika szakkör és sportkör. Az egészséges életmód jegyében kerül sor a pingpong, 
foci, kosár és lábtengó bajnokságokra. A Fabula Alapfokú Művészeti Iskola grafika foglalkozásokat tart.  
Az angol fakultáció 1-3. osztályban is működik. Elindult az erkölcstan és a hit- és erkölcstan az első és ötödik osztályban, 
mely a későbbi években felmenő rendszerben kerül bevezetésre a további osztályokba. A diákok nagyobb része a hit- és 
erkölcstan tanórára jár, melyet Jakab Johanna hitoktató vezet. 
Az elmúlt időszakban az iskolában sportdélutánt és mesemondó versenyt tartottunk, az iskola egy része Ipolytarnócra tett 
kirándulást. Kétszer vettünk részt Egészségnapon. Nyílt napot tartottunk, az óvodásokkal együtt szavalóversenyen vettünk 
részt. 
A december 7-i és 21-i szombaton tanítási nap lesz. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 21-én, míg az első tanítási nap 
2014. január 6-án lesz. 

 

Községi hírek 
- December 5-én sötétedéskor ismét útnak indult a falu Mikulása (Debrei Zoltán és kis csapata). Kis kocsiján végigjárta a 
falut, megajándékozott kicsit és nagyot. 
- Az ez évi idősek napi rendezvényt december 7-én tartotta a község. A délben kezdődött programon a polgármesteri 
köszöntő után a tavalyi évben készített Ludányhalásziról szóló kisfilmet tekinthették meg a nyugdíjasok, majd az 
óvodások, iskolások és a helyi felnőtt énekkar előadása következett. A bőséges ebéd után Koós János művészúr nagysikerű 
előadása következett. A megjelent nyugdíjasok között egy kenyérsütőgép is ki lett sorsolva, melynek boldog tulajdonosa 
Horváth Lajosné lett. A tartalmas napot nótázgatással zárták a jelenlevők. 
- Az idei Karácsonyt váró estünkre 2013. december 21-én (szombat) kerül sor a Művelődési ház nagytermében, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. 
- Január első heteiben – időjárástól függően – ismét megrendezésre kerül a korcsolyaverseny a halászi Öregtavon, valamint 
a szánkóverseny a horkai Sziloska dombon. 

 

Téli közfoglalkoztatás 
A november 1-jén indult téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében a közfoglalkoztatottak kötelező képzésen vesznek részt. 
Településünkön négy szakirányban folyik oktatás december 1-je óta. Ennek helyszíne a Művelődési Otthon, valamint a 
betanított gyertyakészítő képzést teljes egészében a Szécsényben működő Euro Candle Gyertyagyártó Kft. bonyolítja. A 
csoportlétszámok az alábbiak szerint alakultak: Motorfűrész-kezelő OKJ-s képzés 16 fő, konyhai kisegítő OKJ-s képzés 15 
fő, bolti hentes OKJ-s képzés 15 fő, betanított gyertyakészítő akkreditált képzés 20 fő. A képzés ideje alatt a 
közfoglalkoztatottak mentesülnek a munkavégzés alól. 

Közhírré tétetik 
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Visszatekintés 

(interjú Kovács Imre polgármesterrel) 
 
Ismét eltelt egy újabb év. Az új esztendő új kihívások elé állította az önkormányzatot is, a 

nehézségek ellenére ugyanakkor számos kézzelfogható eredmény is mutatkozik községünkben. 
Mindezekről, valamint az elmúlt időszak eseményeiről számolt be Szerkesztőségünknek 
községünk első embere. 

- Milyen jelentős változások történtek az elmúlt másfél évben, amelyek érintik az 
önkormányzat gazdálkodását és költségvetését? 

- Az idei év legnagyobb változását eredményezte, hogy január 1-től már nem az 
önkormányzat az iskola fenntartója, csak pénzügyi szempontból vizsgálva ez jelentős 
megkönnyebbülés, de sok más tekintetben jónéhány kérdőjel maradt. 
Az önkormányzat költségvetésének 214 milliós bevételi oldalához a kiadások 
figyelembevételével, egy 3 milliós forráshiány tartozik, mely 1,5%-os; ez igen jónak 
tekinthető, sok esetben ennek eléréséhez népszerűtlen lépéseket is fel kell vállalni: az adók, 
szemétdíj hátralékok, és minden egyéb kintlévőségek beszedése által. Az önkormányzat 
finanszírozása is nagymértékben megváltozott; a normatív támogatást felváltotta a feladat 
alapú támogatás. Az SZJA helyben maradó része nagymértékben csökkent, az iparűzési adó 
egy része elvonásra került.  

- Az utóbbi időszakban számos önkormányzati épület megújult illetve jelenleg is 
felújítás alatt áll. Mondana ezekről pár szót. 

- A negatív behatások mellett történtek pozitív fejlemények is, ezek pénzügyi 
eredményeként valósult már meg a tűzoltószertár átalakítása, melyre 5,5 millió forint 
támogatást kaptunk, ehhez járult még az önkormányzat 400 ezer forintos hozzájárulása. Az 
általános iskola 47 millió forint elnyert támogatásból, valamint 5%-os önrész hozzáadásával 
újult meg. Támogatási forrásból valósult meg a külső nyílászárók cseréje, a külső 
hőszigetelés, színezéssel, akadálymentesítés, akadálymentes wc kialakításával, valamint a 
külső víztelenítési munkák. Az 5 %-os önerőn túl önkormányzati finanszírozással valósult 
meg továbbá: az eresz és esőcsatorna cseréje fél millió Ft- a tetőfelújítás 3,5 millió Ft 
értékben, a komplett vizesblokk felújítása, csővezeték, burkolatok, szaniterek cseréjével 5 
millió Ft értékben. Külső járda és út 1 millió Ft-, a zsibongó burkolatcseréje félmillió Ft- és a 
belső falfestés 1 millió Ft értékben.  

Megkezdődött a polgármesteri hivatal felújítás is; a hivatal rendbetételére mindösszesen 8 
millió forint ÖNHIKIS pályázatra kapott pénzforrást fordítunk, így megvalósul a nyílászárók 
cseréje, a hőszigetelés, új vizesblokk kerül kialakításra, az épület északi oldalán alap 
megerősítés, belső burkolatcsere, festés-mázolás, a tető részleges felújítása, fedése valamint 
sor kerül az épület akadálymentesítésére. A bútorzat cseréjét külön elnyert 400 ezer Ft-ból 
oldjuk meg. 

Mind a három felújításnál jelentős munkarészt vállaltak magukra a közmunkában 
foglalkoztatottak.  

- Ha már közfoglalkoztatottak, az utóbbi időben láthattuk, hogy igen sok munkást 
alkalmaz az önkormányzat. Milyen programok indultak a településen az elmúlt 
időszakban? 

- A közfoglalkoztatás keretében 2013 I. negyedévben 30, a II-III. negyedévben 50, míg a 
IV. negyedévben 100 fő került foglalkoztatásra. A IV. negyedévi nagy létszám képzésben 
részesül, ebből konyhai kisegítő 15 fő, motorfűrész kezelő 16 fő, bolti hentes 15 fő, és 
gyertyakészítő 20 fő. 

 
 

Polgármesteri beszámoló 
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Egész évben folyt a mezőgazdasági képzés, ennek keretében számos terményt (burgonya, 

uborka, káposzta, zöldségek és még sorolhatnám) termesztettünk, illetve felnevelésre került: 
40 sertés, 200 csirke és 5 juh. 

A felsorolt termesztéshez, illetve az állatok vásárlására, ólak kialakítására, villanyhálózat 
kiépítésére, fóliasátrak, öntözőberendezések, szivattyúk, kéziszerszámok, kisgépek valamint 
takarmány vásárlására szintén jelentős összeget; közel 7,6 millió Ft-ot nyertünk. 

A felújítások és termelés mellett, természetesen folyamatosan biztosított volt a 
közterületek tisztántartása, a fűnyírás és a parkrendezés. A jelenlegi összlétszámmal 
községünk legnagyobb munkáltatója az önkormányzat. 

- Változás állt be az önkormányzati intézményi struktúrában is. 
- Igen, januártól önálló intézetként működik a Mesekert Óvoda és a konyha, augusztustól 

új vezetőnővel Ádámné Nagy Tímeával az élén. Demus Ottónénak ezúton is szeretném 
megköszönni a 16 éves vezetői munkát, jó egészséget kívánva neki jelenlegi – óvónői és 
élelmezésvezetői – munkájához is. 

- Kérem ejtsünk néhány szót az elmúlt év kulturális programjairól. 
- Rendezvényeink a tervezetnek megfelelően alakultak, a tavalyi közmeghallgatás után 

került sor a nyugdíjas találkozóra majd azt követően a Karácsonyt váró estre. A 
szánkóversenyt ezúttal – okulva a tavalyi esztendőből – rögtön megrendeztük, amint leesett a 
hó, így 2 alkalommal is sor került rá, míg a korcsolyaversenynek nem kedvezett az idő, így az 
idén elmaradt. Februárban a focisták sikeres farsangi bált rendeztek, immár sokadjára. 
Március folyamán nagysikerű és magas színvonalú március 15-i megemlékezésre került sor, 
az ez évi kerékpártúra Füleket célozta meg; a szokottnál kevesebben vállalták az előző 
évekhez képest nagyobb kihívást. A májust az anyák napjával és egy sikeres ovis fellépéssel 
nyitottuk, majd a nyugdíjasokkal Losoncra és Fülekre látogattunk, megkoszorúzva Ráday Pál 
síremlékét, és meglátogatva a füleki vár falait. Júniusban többnapos falunapra került sor, 
melynek finanszírozására Brüsszelbe pályáztunk sikeresen, ennek eredményeként 23 ezer 
eurót kaptunk. Szeptember végén ismét megrendeztük a szüreti felvonulást és szintén ekkor 
tartottuk az iskola átadását, névadását, melynek eredményeképp, Ráday Gedeon nevét vette 
fel az iskola. Emléktáblát avattunk a kastély falán, és egy konferenciával emlékeztünk a 
névadó születésének 300. évfordulójára.  

Ez úton is szeretném megköszönni minden résztvevőnek, segítőnek az áldozatos 
munkáját, mellyel hozzájárultak, hogy rendezvényeink sikeresen megvalósulhattak. 

Egyben kívánok községünk minden lakójának áldott békés Karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt. 

Szerkesztőség 

 
 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget 
és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván 

Ludányhalászi község Önkormányzata 
a Képviselő-testület tagjai 

valamint az Önkormányzat intézményeinek dolgozói nevében 
 
 
 

Kovács Imre          Kereszti Márta 
      polgármester                    jegyző 
 

Polgármesteri beszámoló 
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Aki a gyerekek között érzi igazán jól magát 

(Beszélgetés Demus Ottónéval) 

Demus Ottóné – vagy ahogy mindenki ismeri Zsuzsa óvó néni – 36 évvel ezelőtt lépett át először a 
ludányhalászi óvoda ajtaján. Azóta „megfertőzte” a gyerekzsivaj, s szerencsés embernek tartja magát, 
hiszen azt csinálja évtizedek óta, amit szeret – foglakozhat a kisgyerekekkel. Az interjú apropója, hogy 
idén ősztől az intézményvezetői stafétabotot átadta Ádámné Nagy Tímeának. Ezért faggattam a 
miértekről és az elmúlt harminc évről. 
Nagyszerű feladatnak tekintettem ezt a munkát, hiszen 18 éve ismerem Zsuzsát, s mégis keveset tudtam 
róla, pedig ő volt lányom egyik óvó nénije és az óvoda-iskola átmenet kapcsán munkakapcsolatban is 
voltunk. Kérdésekkel felvértezve indultam hát a szomszéd községbe, Zsuzsa családjához. 

- Nógrádszakálból származol, s most is itt élsz családoddal, hogyan kerültél Ludányhalásziba? 
- Balassagyarmaton a Szántóban érettségiztem 1977-ben. Ezután kerültem Ludányhalásziba, mint 

képesítés nélküli óvónő. 1982-ben jelentkeztem Kecskemétre a főiskolára. Közben megszülettek 
gyermekeim Zsuzsa és Ottó. A főiskola elvégzése után 1984-ben mint képesített óvónő folytattam a 
munkát. 1996-tól lettem az intézmény vezetője egészen 2013-ig. 

- Miért nem pályáztad meg idén is az óvoda vezetői állást? 
- Felkértek ugyan, hogy folytassam az eddigi munkámat, de a pályázat feltétele volt, hogy 

intézményvezetői szakvizsgám legyen. 54 éves vagyok, s úgy éreztem, hogy két évre újra az 
iskolapadba ülni, tanulni, vizsgázni, diplomát szerezni már nem nekem való feladat. Eddig már azt 
hiszem bizonyítottam alkalmasságomat, s most már átadom a lehetőséget a fiatalabb generációnak. 
Különben is, én a gyerekek között érzem igazán jól magam, nem hiányzik a rengeteg adminisztráció, a 
határidős feladatok. Szeretném azt csinálni nyugdíjig, amit szeretek, a gyerekekkel foglalkozni. 

- Mi a véleményed az utódodról? 
- Azt mondhatom, hogy jó választás volt. 

Igazából mi biztattuk Timikét, hogy szerezzen 
szakvizsgát. Mivel neki már két diplomája volt, ez a 
harmadik már meg sem kottyant. S szerettük volna, - 
óvónőkkel, dajkákkal együtt – ha egy olyan ember 
vezeti az intézményt akit ismerünk és szeretünk. 
Timike szinte előttünk nőtt fel, láttuk ahogy a kis 
tinédzserből igazi szerető szívű, odaadó óvó néni 
válik, aki szereti a gyerekeket és ők is kedvelik őt. 

- Hogyan emlékszel vissza az elmúlt három 
évtizedre? 

- Mióta itt dolgozom már két generáció ment ki 
a kezeim közül, s lassan megindul a harmadik is. 
Sokat változtak a gyerekek és a szülők is a harminc 
év alatt. Egyre nehezebb a gyerekeket nevelni, már a 
játékuk közben is jelentkezik az agresszió. Mindig 
két vegyes csoporttal dolgoztunk, így van ez most is. 
Az idei évtől már 2,5 éves kortól fogadunk 
gyerekeket, így van, aki még pelenkás és 
cumisüvegből eszik. Sok-sok új probléma amellyel 
szembe kell nézni és meg kell oldani. Ennek 

ellenére sem gyerekre, sem szülőre nem tudok rossz szájízzel visszagondolni. A munkatársaimmal 
mindig jó volt a kapcsolatom. Évtizedekig dolgoztam együtt Rózsával, Erikával és a két Erzsikével, a 
dadusokkal. Együtt nevettünk, együtt sírtunk. A jó közösség azóta is megmaradt, csak néhány új 
ember érkezett. 

Sorsok, emberek 
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- Nemcsak óvónő vagy, hanem élelmezésvezető és kántor is, hogy alakult ez így? 
- Az intézményvezetés mellett az élelmezésvezetést is el kellett látnom, amelyhez egy éves 

tanfolyamot kellett elvégeznem. Ez jogosít fel arra, hogy összeállítsam hétről-hétre az óvodai konyha 
napi háromszori étkezésének menüjét, megrendeljem és beszerezzem a hozzávalókat, közel 100-150 fő 
részére (óvoda, iskola, idősek). A kántorságot a 80-as évek közepétől vállaltam, először Szakálban, 
majd később Ludányban. Ez magába foglalja a templomi és a templomon kívüli szertartásokon való 
részvételt. 

- Kezdem azt hinni, hogy a te napjaid nem 24 órából állnak. Ennyi minden hogy fér bele a 
napjaidba? Jut idő magadra, szórakozásra? 

- Egy mondás azt tartja, hogy arra jut idő amire akarjuk. A munka mellett nekem is el kell 
végeznem a háziasszonyi és anyai teendőimet is. S van, amikor késő este vagy éjszaka teszem. 
Természetesen szakítok időt kikapcsolódásra is. Rendszeresen járok színházba Budapestre lányommal 
és rokonaimmal. Szeretek túrázni a Mátrában, Szentkútra vagy éppen Erdélyben. Egy-egy alkalommal 
szívesen összeállítom a rögtönzött ludányi felnőtt énekkart, és közösen dalolgatunk és fellépünk 
különböző rendezvényeken is. 

Kedves Zsuzsa óvó néni! Kívánom, hogy az elkövetkezendő években még sok-sok csodálkozó 
gyerekszemben legyen részed, akik fogékonyak az újra és a jóra. S teljen örömöd abban a munkában, 
amit szeretsz, s legyen részed szeretetben és tiszteletben. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
Óvodai hírek 

 
Az új nevelési év kezdetén óvodánkban számos változás történt – a vezető váltáson kívül – a 

személyi feltételeknél. Októbertől új óvó nénivel bővült kis kollektívánk, Csonka Katalin 
személyében. Így most már mindkét csoportban két óvónő irányítja gyermekeink mindennapjait. A 
konyhai dolgozóknál pedig személycsere történt, Mosó Ferenc távozott, s az így megüresedett állást 
Horváthné Róka Karolina tölti be. Az élelmezésvezetési feladatokat továbbra is Demus Ottóné végzi. 

Az óvodás gyermekek létszáma jelenleg 49 fő, 24 fő kiscsoportos és 25 fő nagy-középső 
csoportos. Az idei évben két fakultatív tevékenységgel próbáljuk színesebbé tenni gyermekeink 
hétköznapjait, így az angol és a hittan mellett lovaglással és néptánccal ismerkedhet a falu apraja. 

Az ősz folyamán két mesés előadás került megszervezésre: a salgótarjáni Boróka Bábszínház 
„Négy évszak meséi”–vel , míg Zsuzsi és Dóri, zenés műsorral szórakoztatott bennünket. A 
nagycsoportosokkal Szécsénybe kirándultunk a „Katalin vásárba”, a hideg ellenére a gyerekek nagyon 
élvezték a vásári hangulatot. Négy ovisunk részt vett az iskolában rendezett versmondó versenyen, 
ahol nagyon ügyesen, talpraesetten helytálltak a nagyok között. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Szécsény egyik legnagyobb pénzintézetétől papír-írószert, 
valamint a megyei országgyűlési képviselőtől almát kaptunk, melyet a gyerekek nevében is még 
egyszer köszönünk! 

Idén kis késéssel, december 11– én érkezik hozzánk a Mikulás, zenés műsorral a puttonyában. 
Nagy szeretettel készülődünk az Öregek napjára és a Karácsonyi ünnepségre. Mindkét rendezvény 
színpadán láthatják majd óvodásainkat. Mindezek mellett az ovis szülők közreműködésével 
munkadélutánokat szervezünk, ahol a kreatív kezek karácsonyi vásárfiát készítenek a Karácsonyi estre 
ellátogatók számára. 

Téli szünetünk december 21– től január 5– ig tart. Minden kedves kollégámnak jó pihenést, testi–
lelki feltöltődést kívánok! 

Végezetül az óvoda dolgozói és magam nevében kívánok Meghitt, Békés, Örömteli Karácsonyt, 
valamint eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt! 

 
Ádámné Nagy Tímea 

Óvodavezető 

Sorsok, emberek 
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Jeles szülöttünkre emlékezve 

 
A községünkben született Ráday Gedeon születésének 300. évfordulója 

alkalmából, kettős ünnepre került sor településünkön. 2013. szeptember 27-én 
ünnepélyes keretek közt avatódott fel a kívül-belül megújult iskola – új neve: Ráday 
Gedeon Általános Iskola – melyet Gedeon életéhez, munkásságához kapcsolódó 
tudományos konferencia valamint kiállítás színesített.  

A program már a reggeli órákban megkezdődött; 8 és 10 óra között az iskolások 
műsorral készültek a jeles nap alkalmából, és minden tanulót felavattak Rádays diáknak. 

Tíz órakor az iskola előtt kezdődött a hivatalos program, Balla Mihály 
országgyűlési képviselő úr köszöntőjével. Ezt követően Kovács Imre polgármester úr az 
iskola felújításáról számolt be, majd a nemzeti szalag átvágásával hivatalosan is átadásra 
került az épület. Az iskola zsibongójában Kovács Klára igazgatónő mondott beszédet, 
majd Verebesi Ivánnéval (a KLIK Szécsényi Tankerületének pénzügyi referense) együtt 
leleplezték az emléktáblát. Ezután a közönség a Ráday kastélyhoz – Ráday Gedeon szülőházához – vonult át, ahol 

felavatták és megkoszorúzták a Gedeon emlékének 
állított táblát.  
 11:30 perctől kezdődött a tudományos 
konferencia Gedeon életéről és munkásságáról az 
iskola tornatermébe. Elsőként Borvölgyi Györgyi a 
Ráday Gyűjtemény munkatársa Gedeon fiatalkorát 
mutatta be. dr. Berecz Ágnes a Gyűjtemény igazgatója 
Ráday Gedeon – egy élet a művészet és a tudomány 
vonzásában címmel, sokszínű életét vázolta fel. Dr. 
Csörsz Rumen István irodalomtörténész, a Rádayak és 
az énekelt költészet címmel tartott lanttal kísért zenés 
előadást. Végezetül Kovács Krisztián történész a 
család helyi vonatkozásairól számolt be.  

Községünk elmondhatja magáról, hogy 
méltóképpen emlékezett meg neves szülöttje világra 
jöttének tricentenáriumáról.    K.K. 

 
Borba vigad a magyar… 

 
Szeptember végén, („amikor még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok, amikor még zöldell a hársfa az ablak előtt…”) újra 
eljött a 2013-as szüreti felvonulás és bál ideje a falu életében. 
Szikrázó sugarait egész nap szórta ránk az áldott Nap, 
kellemes idő volt reggeltől estig. Délután 14:00- kor indult a 
Horkáról a szüreti menet: a lovasok voltak az élen, a zenekar 
lovas kocsin húzta a talpalávalót a helyi általános iskola 
tanulóinak és az erre az alkalomra összeverbuválódott 
táncosoknak. Végül, de nem utolsósorban a traktorok zárták a 
sort. Most is, mint mindig, Polgármester úr egy kiadós 
estebéddel vendégelte meg a fáradt vándorokat! Az asztal 
roskadozott a disznótoros fogásoktól: Ezt követően este 20:00-
tól a helyi művelődési házban kifulladásig tartó batyus bálon 
„pihenhették ki” a nap fáradalmait a falu lakosai. 
A „legszebb házeleje” verseny díját hárman érdemelték ki a szakmai zsűri megítélése alapján: Az első helyezett 
lett Kereszti Béláné, Marika néni, a második díjat Oláh Vendel kapta, és végül, de nem utolsósorban a harmadik 
helyezettnek járó tűzifa mennyiség Polacsek Zoltánné, Erzsike néni udvarába került. A hasznos ajándékok jó célt 
szolgálnak majd télen. 

Lelovics Tamás 

Helyi érték 
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Karácsonyi miserend Ludányhalásziban 
 
december 24. kedd    Éjféli szentmise a ludányi Szent András  
                                                                        plébániatemplomban 
 
december 25. szerda    Urunk születése Karácsony napja 
                                         11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban  
                                         17.00-kor ünnepi szentmise Halásziban  
 
december 26. csütörtök   Karácsony másnapja 
                                         Szent István első vértanú ünnepe 
                                        11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban  
 

      Áldott, békés Karácsonyt  
            és boldog Új Esztendőt kívánok 
ludányhalászi község minden kedves lakójának!  

    Lengyel Zsolt 
plébániai kormányzó 
 

 

 
Ismét Közeledvén az 1%-os felajánlások időszaka, kérjük a Tisztelt Olvasókat, támogassák adójuk 1 %-ával a 
községben működő alapítványokat! Nekünk csak 1% az adónkból, alapítványainknak viszont nélkülözhetetlen 
bevétel.  
Kérjük, segítsenek, hogy segíthessenek. 

 
A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért 

és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány 
 

Adószám:18642414-1-12 
 

Alapítvány székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 92. a plébánia épülete. 
 
Köszönettel:  Végh Imre  Lengyel Zsolt   Kovács  Imre 

alapítvány elnöke plébániai kormányzó  egyházközség világi elnöke,  
polgármester 
 

 

 
 

Ludányhalászi Iskoláért Közalapítvány 
 

Adószám: 18636103-1-12 
 

Alapítvány székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 119.               
Véghné Puszta Beáta 

           a kuratórium elnöke 
 
 

 

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 
 

Adószám: 18017252-1-12 
 

Alapítvány székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 69.      
        Bódiné Fenyvesi Mónika 

a kuratórium elnöke 

Egyház / Alapítványok 
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Brunda József - A boldogság titka… 

 
Mi a boldogság?! Meg nem mondhatom. 
Receptje nincsen, s magamhoz sem csalhatom. 
Helyét ne keresd, el nem érhetem,  
Az istenek hegyén van, ott ahol a fellegek. 
A hozzá vezető út, járhatatlan dzsungel,  
Melyen csak Ő jár át, ha felkel. 
 
Van, kinek hogy meglássa, egy élet is kevés, 
S van, kit meglep, s az életén végig is repít. 
Van, kinek belőle egy morzsa is isteni manna,  
S van, ki mint az étket, habzsolva fogyasztja. 

 
 
 
 
 

Meg nem veheted! – Csak elérheted, 
Ha céljaid kitűzettetett! 
Ne álmodj nagyot, inkább kicsit és sokat, 
Hogy a boldogság, mind többször szegélyezze 
utad. 
S ha majd e titkos út, a palotája kertjébe vezet, 
A lépcsőn se feledd: honnan jöttél, s mi a Te 
neved! 
 
Nem kell hozzá gazdagság, se rang, se címer! 
Csak EMBER maradj, az embertelenségben! 
Higgy! Remélj és Szeress! 
A boldogság ez, - s tovább ne keresd. 
 
Szécsény 2009. október 12-13. 

 
 
 

Elfeledett szokásaink – Karácsonyi és szilveszteri ünnepi menük, 
avagy mit is ettek elődeink 

 
Karácsonyi ünnepi menü: Karácsony "bojtján", december 24-én 
nem reggeliztek, legföljebb kenyeret ettek. A kemencében vajjal 
kent kenyeret égettek. Karácsonyi böjti vacsora fogásai: 
savanyúbab, gombáskáposzta, mákosguba, utána diót, almát, 
szőlőt adtak, dió mellé pálinkát ittak. Asztal alá mindig tettek 
egy kis köteg szénát, hogy a jövő évben elegendő kenyerük 
legyen. Éjféli mise után kocsonyát, hurkát és sonkát ettek. Karácsony napján – december 25. és 26. – 
húslevest főztek, csirkét vagy libát vágtak. Esetleg disznótorost ettek, és káposztával fogyasztották a 
sült húsokat. Ezek voltak a jellegzetes ételek.  
Szilveszterkor az ebéd is és a vacsora is ugyanolyan volt, mint Karácsony napján. Újévkor nem 
ehettek baromfit, csak disznóhúst, mert a disznó összetúrja, a tyúk meg szétkotorja a szerencsét. A 
régiek újévkor sok kukoricát és bodagot ettek, hogy annyi pénzük legyen, ahány szem van a cső 
kukoricán és ahány kocka van a bodag tetejére karcolva. Régi hiedelem, hogy ha állapotos asszony 
van a háznál és újév reggelén férfi megy a házhoz először köszönteni, akkor fia lesz, ha asszony jön, 
akkor lánya.  
(Az adatok az egri Dobó István Vármúzeum Néprajzi Gyűjteményéből származnak)  

K.K. 
 

 
Oly gyorsan elröppent a nyár! 
Előttünk a kopár földek, a hajnali köd, a rideg 
táj. 
Elmúltak a késő esti séták, 
a lágy szellő, a hangos békák. 
Itt van az ősz újra, 
már nincs idő egy újabb randevúra. 
Intsünk búcsút a napsugárnak. 

Intsünk búcsút a gyönyörű rózsáknak! 
Simogatja arcomat a szürke szél. 
Már nincs ereje, már nem remél. 
A sötétség meghódítja a napsugarak hatalmát. 
A gép elbújtatja a zöldet, az árnyékot, a 
szalmát. 
Jön a fehér, jön a tél, 
esténként már csak a csend zenél. 

Lelovics Tamás 

Helyi érték 
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A kimutatások 2012. december 1. és 2013. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján 

készültek 
 

2013-ben született gyermekek 
 
  gyermek neve    anyja neve   apja neve 

− Puszta Levente Medved Andrea Puszta Gábor 
− Csonka Belián Oláh Vivien Csonka Béla 
− Fazekas Márk Rómeó Furák Brigitta Fazekas János 
− Bárczi Csenge Sára Végh Tímea Bárczi Gergely 
− Hatházi Zsuzsanna Puszta Beáta Hatházi Zsolt 
− Oláh Benett Alfonz Oláh Renáta Oláh Alfonz 
− Baranyi Roland Baranyi Georgina Baranyi Csaba 
− Tóth Erika  Oláh Mónika Tóth Gyula 
− Ongai Raul János Rácz Viktória Ongai János 
− Csontó Bendegúz Máté Kereszti Edina Csontó Gyula  
− Földi Regina Kovács Ágnes Földi Tibor 
− Baranyi Viktória Szabina Szeles Szabina Irén Baranyi Richárd 
− Ballók Regina Rácz Marianna Ballók Krisztián Sándor 

 
Házasságot kötöttek Ludányhalásziban 

 
        Jancsi Ildikó             –            Kalász Zoltán 
        Szeles Szabina Irén      -      Baranyi Richárd  

 
2013. évben elhunytak 

Baranyi Károly 
Oravecz István 
Szpevák József                                                                          „Itt nyugszom. Végre megnyugodtam. 
Oláh Bertalanné                                                                        Elszállt az álom és a láz. 
Puszta Józsefné                                                                            Ma föld fölöttem, föld alattam, 
Ballók István                                                                             és nem emel, és nem aláz. 
Gyulavári Tiborné                                                                    Ma föld fölöttem, föld alattam, 
Baranyi Lajos                                                                            koporsó kerít, néma ház. 

Vonsik Imre                                                                               Keserű lelkemet kiadtam  
Bartus Bertalanné                                                                     és nem bosszant a léha gyász.” 

Szigeti Béla János                                                                           
Kovács Lászlóné                                                                            Babits Mihály – Sírvers /részlet/ 
Döbrei Istvánné 
Mester Zsófia 
Baranyi Barnabás 
Varga Istvánné 
Szalai Ferencné 

 
 
 
 
 
 
 
 

Demográfia 2013 
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               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 

 
 

 

Tabellák – 2013/14 őszi forduló 
 

hely csapat M GY D V LG KG GK P 

1. KÉTBODONY SE 11 10 1 0 47 14 33 31 

2. VARSÁNY SE 11 8 2 1 38 8 30 26 

3. IPOLYVECE TE 11 6 3 2 35 18 17 21 

4. SZÉCSÉNY VSE II 11 6 2 3 34 17 17 20 

5. DOBOSKÚT SK NÓGRÁDSIPEK 11 6 2 3 23 20 3 20 

6. MOHORA SE 11 6 1 4 25 19 6 19 

7. CSITÁR SE 11 5 0 6 27 20 7 15 

8. IPOLYTARNÓC SE 11 4 2 5 27 26 1 14 

9. SZONDY SE HONT 11 1 6 4 18 19 -1 9 
10. LUDÁNYHALÁSZI SE 11  2 0 9 20 47 -27 6 

11. HERENCSÉNY SE 11 1 1 9 18 51 -33 4 

12. NÓGRÁDMARCAL SE 11 1 0 10 7 60 -53 3 
 

forduló dátum hazai csapat vendég csapat eredmény 

1 2013.08.25 Ipolytarnóc SE Ludányhalászi SE 6 -- 3 

2 2013.09.01 Ludányhalászi SE Nógrádmarcal SE 5 -- 1 

3 2013.09.08 Ipolyvece TE Ludányhalászi SE 3 -- 0 

4 2013.09.15 Ludányhalászi SE Szécsény VSE II 1 -- 4 

5 2013.09.22 Doboskút SK Nógrádsipek Ludányhalászi SE 5 -- 2 

6 2013.09.29 Ludányhalászi SE Kétbodony SE 2 -- 5 

7 2013.10.06 Herencsény SE Ludányhalászi SE 8 -- 3 

8 2013.10.13 Ludányhalászi SE Mohora SE 2 -- 4 

9 2013.10.20 Ludányhalászi SE Szondy SE Hont 1 -- 0 

10 2013.10.27 Csitár SE Ludányhalászi SE 2 -- 1 

11 2013.11.03 Ludányhalászi SE Varsány SE 0 -- 9 
 

 
Ökosarok - Környezetbarát folttisztítási módszerek 
Friss gyümölcsfolt: áztassuk tejbe vagy savóba, vagy 
rácsöppentett citromlével tüntessük el a foltot a ruhából. 
Fűfolt: dörzsöljük glicerinnel a foltot. 
Golyóstoll, tinta: dörzsöljük alkoholba mártott szivaccsal. 
Izzadságfolt: langyos ecetes vagy szódabikarbónás vízben 
áztassuk. Szalmiákszeszes vízzel átitatott vattával is 
eltávolíthatjuk a ruhaneműből. 
Kávé-, tea-, kólafolt: tojássárgájával kevert langyos vízzel kell 
kiöblíteni. Ecetes, majd normál öblítés! Bóraxos oldatba kell 
áztatnunk a ruhát!  
Mustárfolt: dörzsöljük be glicerines ronggyal, majd mossuk ki 
szappannal hideg vízben. 
Penészfolt: öntsünk erős szappanos oldatot és sót a foltra és 
tegyük ki napfényre és tartsuk nedvesen. 
Rágógumi: dörzsöljük jéggel, amíg megkeményedik, majd szedjük le. 
Rozsdafolt: áztassuk savanyú tejben vagy citromlében, dörzsöljük be sóval, tegyük ki a napra, és csak ezután 
mossuk ki. 
Rúzsfolt: hideg tejszínnel vagy főzőmargarinnal dörzsöljük be, majd mosószódával mossuk ki. 
Vérfolt: áztassuk 10 percig hideg, sós vízben, majd mossuk ki szappannal. Ha régebbi a folt, keverjünk össze 
keményítőt és hintőport egy kis vízzel, és ezt kenjük a foltra! 
Viaszfolt: tegyük a ruhát a mélyhűtőbe kb. 2 órára, és így könnyen leszedhetjük a viaszt. 
Vörösboros, sör vagy likőrfolt: áztassuk bóraxos oldatban.      Végh Kornélné 
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AUTÓBUSZJÁRATOK  INDULNAK 
Ludányhalászi Szoc. otthon megállóhelyről  

Érvényes: 2013. december 15-től. 
HOVÁ MIKOR 

 MUNKANAP 
(hétfőtől-péntekig) 

SZABADNAP 
(szombaton) 

MUNKASZÜNETI NAP 
 (Vasárnap) 

Egyházasgerge   6.23 
20.13 

11.48 15.48 
 

11.23 
20.16 

12.18 17.23   4.15 
20.16 

12.18 13.11 

Ipolytarnóc,f.szöv.   8.48 16.53 20.13   6.21 20.16    4.15 20.16  

Litke,sz.ib.   4.28 
11.48 
15.22 
18.48 

  6.23 
12.23 
15.48 
20.13 

  8.48 
▲13.53 
16.53 
23.28 

  4.28 
12.18 

  6.21 
18.48 
 

11.23 
20.16 

  4.15 
18.48 
 

12.18 
20.16 

13.11 

Nógrádszakál,f.szöv.   4.28 
  7.47 
10.48 
13.53 
16.53 
23.28 

  6.23 
  8.48 
11.48 
15.22 
18.48 

∆ 6.53 
  9.53 
12.23 
15.48 
20.13 
 

  4.28 
  9.53 
12.18 
17.23 

  6.21 
10.48 
13.53 
18.48 
 

  7.52 
11.23 
15.18 
20.16 

  4.15 
13.11 
18.48 

  7.52 
12.18 
20.16 
 

10.48 
15.18 
 
 

Salgótarján,aut. 
állomás /Litkén át/ 

  4.28 
12.23 

  6.23 
15.48 

11.48 
20.13 

  4.28 
12.18 

  6.21 
17.23 

11.23 
20.16 

  4.15 
20.16 

12.18 
 

13.11 

                                     
HOVÁ MIKOR 

 MUNKANAP 
(hétfőtől-péntekig) 

SZABADNAP 
(szombaton) 

MUNKASZÜNETI NAP 
 (Vasárnap) 

Budapest,Újpest,V.k. 6.12   6.12   6.12   

Balassagyarmat,aut.áll ▲ 6.02 6.12   6.12  6.12 8.46  

Endrefalva,sz.ib. 4.11 5.47  5.47 20.38  20.38   

Piliny,aut.vt.    5.47 20.38  20.38   

Salgótarján,aut.áll. 
 /Endrefalván át 

4.11 5.47  5.47 20.38  20.38   

Salgótarján,aut.áll. 
/Szécsényen át/ 

12.08   12.18 4.10  4.10 12.18  

Szécsény 
(Pösténypuszta,isk) 

4.11 
7.07 

15.32 

5.07 
7.37 

23.39 

6.02 
12.08 

4.10 
15.32 

7.37 
23.39 

12.08 4.10 12.08 23.23 

Szécsény,Fő tér 4.11 
6.12 
7.37 

10.57 
▲14.37 

17.12 
23.51 

5.07 
6.42 
8.12 

12.08 
14.59 
18.02 

6.02 
7.07 

10.12 
∆14.12 

15.32 
20.11 

4.10 
8.12 

12.08 
16.12 

6.12 
10.37 
14.12 
18.12 

7.37 
11.47 
15.32 
23.23 

4.10 
8.46 

18.12 

6.12 
12.08 
23.33 

8.12 
16.12 

Szécsényfelfalu 4.11 5.47  5.47 20.38  20.38   
 

Vasúti menetrend 
Ludányhalászi vá. megállóhelyről 

HOVÁ MIKOR 
 naponta közlekedő járatok 

Ipolytarnóc 5.30           10.27           15.23             18.04 

 

Balassagyarmat 6.39           12.49           16.32             19.13 

Jelmagyarázat: ∆=  tanszünetben munkanapokon, ▲= iskolai előadások napján 
 


