
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII. évfolyam 1. szám           2015. március 
 
smét egy újabb esztendő fordulót hagytunk hátunk 
mögött. Az ember mint egy ajtót képzeli maga elé 
az évek váltását az ünnep fergetegében. Egy ajtó, 
melyen belépve és azt becsukva magunk mögött 

hagyhatjuk gondjaink sorát. Mindez azonban csak 
önámítás. Gondjaink-bajaink, de örömeink is ugyanazok 
maradnak, mindössze csak egy ember alkotta 
határmezsgye választja el az egyes esztendők fordulóját, 
képzeletbeli – önáltatásra okot adó – határvonalat húzva 
monoton életünk súlyos mindennapjaiban.  
De milyen forduló is volt az idei! Mintha csak az égiek 
akarták volna figyelmeztetni világunkat; valami nem jól 
van. Mindezt tették egy oly természeti jelenséggel, mely 
ha igazán begorombul, nincs ember ki megállhatna 
előtte. Szülőföldünk mélybeli zúgolódása emlékeztethet 
minket arra, hogy mily esetlen is az ember. Ilyenkor 
eszmélünk rá, mily semmik is vagyunk; gyalogok egy 
égbeli sakkjátszmában; egy apró hangya a nagy boly 
fergetegében; hogy a féltőn óvott kacatjaink egyik 
pillanatról a másikra válhat[ná]nak semmivé. Sokszor 
nagy csapásnak kell bekövetkeznie az ember életében 
ahhoz, hogy gondolkodása megváltozzon. Hogy 
átértékelje mindazt, amit helyesen, vagy helytelenül tett. 
Az újévi földrengés bár nem volt eget verő, ugyanakkor 
tudatosíthatta mindenkiben, nem az ember a legerősebb! 

Egyben derengve jelezte azt is, hogy valami nincs 
jól. Álságos, értékektől mentes világban élünk, ahol 
mindent és mindenkit meg lehet venni kilóra és mégis 
senkinek és semminek nincs értéke. 

Zűrzavaros világ, melyben a tisztánlátást sűrű köd 
akadályozza, minden „csatornából” csak a „szenny” 
árad, megmérgezve az arra fogékony tömegeket. Egyre 
közelebb érezhetjük magunkat egy Mátrix-szerű 
világhoz, melyben az ember csak szerves anyag, 
kiszipolyozva belőle mindent ami hasznosítható, 
egyéniségét mélyaltatásban tartva.  
A jövő sötét feketeségbe burkolózik. Világunk egyre 
inkább gyökértelenedik; a múlt biztos talaját 
szélsebesen váltják fel a semmibe vesző légvárak 
ingoványos; sokszor sehová sem vezető ösvényei. 
Talán – Ady szavaival élve – „nekünk Mohács kell” 
újra, hogy ismét felfedezzük emberi mivoltunkat és 
pusztuló értékeinket. 
És ha már Ady; álljon itt zárásként néhány gondolata: 
 
„…Másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, 
Új arcok, új szemek kacagnak az égre. 
 
Új szelek nyögetik az ős, magyar fákat, 
Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. 
 
Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, 
Vagy ez a mi hitünk valóságra válik. 
 
Új lángok, új hitek, új kohók, új szentek, 
Vagy vagytok, vagy ismét semmi ködbe mentek. …” 
 

Kovács Krisztián 

 
 

 
Biciklitúra a megújult alsósztregovai Madách kastélyhoz 

 
Idei biciklitúránkon egy már jól ismert – többször is felkeresett – helyre tekerünk. Alsósztregovát 
legelső kirándulásunk alkalmával, 2007-ben kerestük fel először, majd pár évre rá, Szentpéter felé 
tekerve látogattuk meg ismét ezt a – irodalomtörténeti szempontból értékes – községet. 2007-ben még 
megnézhettük a XVIII. század végén épült Madách kastély termeit – köztük a híres 
„oroszlánbarlangot”, ahol az irodalomtörténet egyik remekét, Az ember tragédiáját is megírta Madách 
Imre – 2012-ben azonban már csak egy lezárt kastélyt tekinthettünk meg kívülről, mely építési 
területté változott. A megújult alsósztregovai kastélyt, éppen két éve, 2013. január végén adták át, így 
most egy kívül-belül megújult jeles helyet látogathat meg mindenki, aki biciklire pattanva velünk tart. 
Túránk során megtekintjük a Medgyaszay István által tervezett, 1910-ben épült – az utóbbi években 
szépen felújított – rárósmulyadi Szent Erzsébet templomot is, mely az egykori Magyar Királyság első 
vasbeton szerkezetű temploma volt. A túrára március 21-én kerül sor, mely időpont az időjárás 
függvényében változhat! Minden vállalkozó kedvűt szeretettel várunk! 

I 
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A Képviselő-testület ülésein történt 
 

2014. november 20-án a Testület közmeghallgatással egybekötött ülést tartott. Ezen módosította a társulási 
megállapodásokat, elbírálta a polgármesteri hivatal nagytermébe készítendő freskó tervét. Rendeletet alkotott a szociális 
célú tűzifa támogatás felhasználására. Ezen az ülésen döntöttek az egyházi temetők önkormányzati tulajdonba vételéről. A 
közmeghallgatás keretében a HEDO Kft. képviselője tájékoztatta a lakosságot a Ludányhalászit érintő útfelújításról; 
Kovács Imre polgármester beszámolt a 2014-2019 önkormányzati ciklus fejlesztési elképzeléseiről. 
December 18-án megtárgyalták a képviselő-testület 2015. évi munkatervét; módosították a Mesekert Óvoda alapító 
okiratát. 
A 2015. évi első testületi ülésre január 16-án került sor, amikor is a képviselők rendeletet alkottak a temetőkről és a 
temetkezésről, és módosították a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodását. 
 

 

Rövid sarok 
 

- 2015. áprilisától kezdődően (2015. szeptember 30-ig) ismételten heti rendszerességgel kerül sor a 
szemét elszállítására!  
A kukákra érvényességi címkék kerülnek elhelyezésre, címkét viszont csak az kap, akinek nincs 
szemétszállítási díjhátraléka! 

- Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a március 14-én, 18:00-kor a Művelődési Házban 
megtartandó nemzeti ünnepi megemlékezésünkre! 

 
 

Óvodai hírek 
Óvodánk február 6-án tartotta farsangi mulatságát a Művelődési házban. A kicsik ötletes jelmezekkel szórakoztatták a 
vendégeket. 
Az új év első szülői értekezletén kiadásra kerültek az óvodai szakvélemények a nagycsoportosok szüleinek, mely szerint 8 
gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait a következő tanévben. A meghívott tanító nénik bemutatták a Ráday 
Gedeon Általános Iskolát a szülők részére. 
A tavalyi, óvodai jótékonysági bálunk bevételéből a homokozónk fölé tető készült, a szécsényi Tölgyforgács Kft. 
kivitelezésében. Így a nyári nagy melegben is nyugodtan homokozhatnak majd az ovisok. 
A nagycsoportosaink közös testnevelés órán vettek részt az első osztályosokkal, a helyi általános iskolában. 
A múlt évben elnyert Integrációs pályázati pénzből, óvodai gyermek székeket, ágynemű garnitúrákat, huzatokat, fejlesztő 
játékokat és eszközöket vásároltunk, továbbá óvodai kulturális rendezvényekre fordítottuk.  
A helyi hagyományokhoz híven készülünk a március 15-i ünnepélyre. 
A kisgyermekek óvodába történő beíratására 2015. május 4-5-én, 8-16 óráig lesz lehetőségük a leendő ovis szülőknek.  

 

Ádámné Nagy Tímea 
       Óvodavezető 

 

 

Iskolai hírek 
Tavasz folyamán iskolánkban ismét megrendezésre kerülnek hagyományos rendezvényeink. Így március 13-án tartjuk az 
1848 m-es futást nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan. Márciusban rendhagyó kézműves foglalkozásra hívjuk az ovisokat, 
és még ebben a hónapban foglalkozunk a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnappal, valamint a Víz Világnapjával. 
Április elsején ismét megtartjuk tréfás vetélkedőnket. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet 
után első tanítási nap április 8. (szerda).  
Áprilisban folytatódik az ovisok iskolai látogatása, ekkor rendhagyó énekórára várjuk a kicsiket. Április 22-én a Föld 
napjára emlékezünk, majd május elején megünnepeljük az Anyák napját. Szintén májusban nyitott napot tartunk a leendő 
elsősöknek és szüleiknek. 
Május 27-én országos kompetencia felmérésre kerül sor a 6. és 8. osztályosok körében, majd június 11-én szintén e két 
évfolyamon országos idegen nyelvi mérésre is sor kerül. 
Május 29-én tartjuk a gyereknapot, júniusban részt veszünk a falunapi rendezvényen. 
Június 4-én a Trianoni békére emlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napján. 
Június 15-e (hétfő) a nyári szünet előtti utolsó tanítási nap, ekkor tartjuk a Ráday napot a diákönkormányzat és a TEIS 
pályázat diák csapata rendezésében. 
Június 19-én rendezzük a ballagást és a tanévzáró ünnepélyt.  
Visszatekintve a 2014/15-ös tanév első félévére elmondható hogy nagyon sok az igazolatlan hiányzás. A magatartásbeli 
problémák nem enyhültek, a tanulók szorgalma nagyon rossz – ezt jelzi az is, hogy a diákok harmada bukott, a legtöbben 
több tantárgyból is. Igen nagy probléma az is, hogy a szülők, nem figyelnek a gyermekek fejlődésére; a februári félévi 
szülői értekezleten mindössze 15 (!!!) szülő volt kíváncsi gyermeke iskolai előmenetelére. 

Kovács Klára 
igazgató 

Közhírré tétetik 
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Lakossági tájékoztató 

 
A Képviselő-testület a 2014. novemberi ülésen az egyházközséggel történt egyeztetést követően a Püspök Úr 
javaslatára, a 98/2014. (X.20.) határozatával úgy döntött, hogy a településen található és az egyházközség 
tulajdonában lévő 3 temetőt köztemető céljára tulajdonba veszi. 
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 
köztemető esetén a temető használatának rendjéről önkormányzati rendelettel kell rendelkezni. 
A Képviselő-testület a fentiek alapján a 2015. januári ülésén megalkotta a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1/2015. (I.19.) önkormányzati rendeletét, mely 2015. február 18-án lépett hatályba. A rendeletben az alábbiak 
kerültek szabályozásra: 

1./ A temetőben lévő sírhelyek méretei: 
− egyes sír 2,10 m hosszú, 1,60 m széles, 
− kettes sír 2,10 m hosszú, 2,50 m széles, 
− sírbolt (kripta) 

− két befogadott koporsó estén 2,80 m hosszú, 3,10 m széles, 
− három befogadott koporsó estén 2,80 m hosszú, 4,00 m széles, 
− négy befogadott koporsó estén 2,80 m hosszú, 4,90 m széles, 

− urna sírhely 1,00 m hosszú, 0,80 m széles. 

2./ A sírra helyezhető síremlékek méretei: 
− egyes sírhely 1,90 m hosszú, 1,20 m széles, 
− kettes sírhely 1,90 m hosszú, 2,10 m széles, 
− sírbolt (kripta) 

− két befogadott koporsó estén 2,40 m hosszú, 2,30 m széles, 
− három befogadott koporsó estén 2,40 m hosszú, 3,20 m széles, 
− négy befogadott koporsó estén 2,40 m hosszú, 4,10 m széles, 

− urnasírhely               0,60 m hosszú, 0,40 m széles. 

3./ A sírhelyek feletti rendelkezés időtartama: 
− koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, 
− sírbolt estén 60 év, 
− urnasírhely esetén 10 év. 

4./ A temető látogatási rendje: 
− Ludányhalászi község temetőjében a nyitva tartás nem korlátozott, folyamatosan nyitva tart. 
− A temetőben tartózkodó köteles másokat nem zavarva a kegyeleti hely szellemének megfelelő 

magatartást tanúsítani. A temetési szertartást megzavarni nem szabad, minden zajkeltés kerülendő. 
A rendzavaró felszólítható a temető elhagyására. 

− A temető területére kutyát bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos. 
− A kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett növényeket valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat 

eltulajdonítani, elmozgatni tilos. 
− A temető területén fát ültetni és kivágni csak a fenntartó írásbeli hozzájárulásával lehet. 

 

5./ A síremlékekkel kapcsolatos építési munkák szabályai: 
− A temetőben végzendő munkák időpontját, illetve azok várható időtartamát – a sírgondozás és a 

sírok virággal történő beültetését kivéve – a fenntartó által megjelölt személyeknek be kell 
jelenteni, legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt 3 nappal. 

− Az építési munkákat végző vállalkozók vasárnap és ünnepnapok alkalmával a temetőben nem 
dolgozhatnak, továbbá munkájukkal semmilyen más esetben nem zavarhatják a búcsúztatás és 
temetési szertartásokat. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, 
gondoskodni kell, hogy az eredeti állapot ne változzon. 

Közhírré tétetik 
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− A fenntartó írásbeli hozzájárulása szükséges az építőanyagoknak a temetőbe való beszállításához, 
továbbá építési vagy bontási munkáknak a temetőben való elvégzéséhez. A vállalkozó köteles a 
fenntartó részére temető fenntartási díjat fizetni, melynek mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

− Az építésnél felhasználandó ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell kezelni, illetve felhasználni, 
hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl. vaslemez vagy keverőgép). Az építési 
hulladékot, annak keletkezése napján el kell szállítani. 

− A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. Ez a tiltás nem 
vonatkozik a mozgáskorlátozottakra az engedélyezett és fenntartási munkálatokat végzőkre, illetve 
rendkívüli élethelyzetben szükséges egyéb gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóság, egyéb 
kárelhárítás). 

− A síremlék felállítását vagy felújítását a fenntartónál kötelező írásban bejelenteni. 

6./ A temetési hely megváltási díjak: 
Felnőtt egyes sírhely 15.000 Ft + ÁFA 
Felnőtt kettes sírhely 30.000 Ft + ÁFA 
Sírbolt (kripta) 

− kettő befogadott koporsó estén 110.000 Ft + ÁFA 
− három befogadott koporsó estén 165.000 Ft + ÁFA 
− négy befogadott koporsó estén 220.000 Ft + ÁFA 

Urnasír 10.000 Ft 
 
Ludányhalászi 656 hrsz.-ú temetőben (Halászi) a kiépített járda két oldalán található sírhelyek 
kiemelt sírhelynek minősülnek, melynek megválasztási díja: 
 
Felnőtt egyes sírhely 30.000 Ft + ÁFA 
Felnőtt kettes sírhely 60.000 Ft + ÁFA 
 

7./ Temetési helyek újraváltási díjai: 
Felnőtt egyes sírhely 1.500 Ft + ÁFA 
Felnőtt kettes sírhely 3.000 Ft + ÁFA 
Sírbolt (kripta) 

− kettő befogadott koporsó estén 10.000 Ft + ÁFA 
− három befogadott koporsó estén 15.000 Ft + ÁFA 
− négy befogadott koporsó estén 20.000 Ft + ÁFA 

Urnasír 1.000 Ft 
Kiemelt egyes sírhely: 3.000 Ft + ÁFA 
Kiemelt kettes sírhely: 6.000 Ft + ÁFA 
 
Rátemetés estén a sírhelyet újból meg kell váltani a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. 

8./ A temető fenntartási díjak: 
Munkavégzés (síremlék javítás, állítás) céljából feltétlen biztosítása 4.000 Ft/síremlék/nap + ÁFA 

(A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj 
mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre állapított megváltási díjtételek egyszerű számítási 
átlagának 5%-át nem haladhatja meg.) 

9./ A ravatalozó használati díjak: 
A ravatalozó használatáért a temetkezési vállalkozóknak használati díjat kell fizetni.  
Koporsós temetés estén: 

− május 1-től – szeptember 30-ig 10.000 Ft + ÁFA 
− október 1-től – április 30-ig 6.000 Ft + ÁFA 

Urnás temetés estén: 5.000 Ft + ÁFA 
 

A Rendelet teljes szövege az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján valamint a www.njt.hu honlapon is 
megtekinthető. 
 

A temetők kulcsai munkanapokon 8:00-16:30-ig az önkormányzatnál, munkaidőn kívül, illetve hétvégén Sútor 
Csabánál (Szent István út 122.), esetleges távollétében Kovács Imre polgármesternél találhatóak. A kulcsot 5000 
Ft kaució ellenében lehet átvenni. A temetők nagykapui zárva lesznek! 

Közhírré tétetik 
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                                    A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért 
                                                          és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány  
 
      Szeretnénk tisztelettel megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt években az szja 1%-át 
egyesületünknek felajánlották, ezáltal segítették az alapítvány működését, támogatták az 
általunk kitűzött célok elérését.  
A 2014. évben az előző évi adó 1%-ból befolyt összeg 163 ezer Ft volt. Az elmúlt évben több 
mint 204 ezer forintot fordítottunk a ludányi templom karbantartására, külső festésére. A 
gyermekek karácsonyi ajándékozását 20 ezer Ft-tal, a plébánián lévő számítástechnikai 
eszközök működését is 35 ezer Ft-tal támogattuk.  Jelenlegi pénzeszközünk: 209 ezer Ft. 
Tisztelettel és szeretettel kérünk mindenkit, hogy ismerőseit tájékoztassa az alapítvány 
tevékenységéről, az elért eredményeiről. Hívják fel figyelmüket arra, hogy az adójuk 1% -át 
továbbra is várja alapítványunk! Az elszármazottaknak külön köszönetet mondunk nagylelkű 
adományaiért, és továbbra is várjuk adományukat, melyet a templom belső felújítására 
szeretnénk fordítani. 
A rendelkező nyilatkozat letölthető a www.ludanyhalaszi.hu/alapitvanyok.html-ról. 
Tisztelettel kérjük, továbbra is támogassa alapítványunkat adója 1%-ával, hogy folytatni 
tudjuk tevékenységünket!   

Alapítványunk székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 92. (a Plébánia épülete). 
Adószámunk:18642414-1-12 

 

 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala kérésére tesszük közzé az alábbi 

felhívást! 
 
 

Felhívás 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy szemét és háztartási hulladék égetése TILOS! 
 

Hulladéknak minősül többek között: a gumi, a műanyag, a kábel és a textil. 
 

A hulladék égetése mind a szabadban, mind tüzelőberendezésben, kazánban tilos. 
 

Aki tiltott anyagot, tiltott módon éget, azt a járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság 
köteles bírsággal sújtani. 

 
A bírság maximális mértéke:  - tiltott anyag kazánban égetése esetén  300 000 Ft 
    - tiltott anyag szabadban való égetése esetén  100 000 Ft 

 
Kérjük a lakosságot, hogy közösen óvjuk egészségünket, környezetünket! 
 
A felhívás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a levegő védelméről szóló 
306/2010.(XII.23.) Korm.rendelet rendelkezésein alapul. 

 
 
 

Közhírré tétetik 
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A jövőért dolgozunk 
Beszélgetés Végh Imre Gergely Képviselő Úrral 

 
Folytatjuk tavaly elkezdett interjú-sorozatunkat a képviselő-testület tagjaival. A 

mostani részben Végh Imre Gergellyel készült beszélgetést olvashatják, aki immár 17. éve 
tagja a testületnek. 

Mi az amit tudni kell rólad, mint magánemberről? 
1959. március 12-én születtem Ludányhalásziban. Általános 

iskolai tanulmányaimat a helyi iskolában végeztem. Ezt követően az 
esztergomi Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd Teológiai 
tanulmányokat folytattam az esztergomi Hittudományi Egyetemen. A 
katonai szolgálat miatt félbe kellett szakítani tanulmányaimat. A 
katonaság után a Nógrád Volánnál helyezkedtem el, azóta is ott 
dolgozom, illetve jogutódjánál KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. Salgótarjáni területi igazgatóságán. Közben 
elvégeztem a közlekedés tisztit, jelenleg forgalomszervezőként vagyok 
alkalmazva. Feleségem: Véghné Papp Erzsébet haematológai 
asszisztens, jelenleg a helyi óvodában dolgozik dajkaként. Két 
gyermekünk született. Zsófia fogorvos, Eszter általános iskolai 
tanítónő, mindketten Budapesten élnek. Mindkét lányunkra nagyon büszkék vagyunk! 

Mikor és miért jelentkeztél a képviselő-testületbe? 
Munkámból adódóan próbáltam az itt lakókon segíteni, a közlekedés szervezésében a 

lakosság megelégedettségére tervezni, településünknél a járat bővítést támogatni. Természetes 
volt életem során az emberek segítése, talán azért mert szüleimtől ezt láttam, ezt nevelték 
belém. A katolikus iskolák még jobban megerősítették bennem a mások iránti felelősség 
vállalást. Talán ezért is indultam el a 1998-as választásom, melyben a Szigeti László 
polgármester úron kívül a falu lakói is támogattak.  Azóta folyamatosan tagja vagyok a 
testületnek, jelenleg az 5-dik ciklusomat töltöm. Szeretek tenni a falunkért, szeretném, hogy 
az utánunk jövő nemzedék is úgy szeressen itt lakni, ahogyan mi gyerek és felnőtt korunkban. 
Önkormányzati képviselőkén a rám rótt önként vállalt feladatoknak próbálok maradéktalanul 
eleget tenni. Testületi üléseken mindig felkészülten és aktívan, a rendezvényeinken 
tevékenyen veszek részt. 

Mi a véleményed a képviselő-testület munkájáról? 
Mint említettem az ötödik ciklusban vagyok képviselő, úgy gondolom, hogy az elmúlt 

ciklusban az újként belépőkkel csak erősödött a testület, összekovácsolódtak az emberek, 
ismerjük egymást, ismerjük egymás gondolatait, mindenki teszi a dolgát. A polgármester úr 
megtesz mindent a faluért, keresi a lehetőségeket miként lehetne jobbá tenni az emberek 
életét, ebben a munkában egy emberként áll mögötte a testület valamennyi tagja.  Úgy érzem, 
hogy ebben a testületben van a legnagyobb összetartó erő, a tenni akarás Ludányhalászi 
jövőjéért. 

Munkád mellett több társadalmi szervezetnek is tagja vagy. Melyek ezek? 
- 1992-tól Egyházközségi képviselőként dolgozom. 
- 1998-tól  Önkormányzati képviselő vagyok. 
- 1998-tól  a Ludányhalászi újságot, Ludányhalászi Hírmondó névvel újraindítottam. 
- 5 évet az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének elnökségi tagjaként 

tevékenykedtem. 
- 2006-tól a Ludányhalászi Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért 

alapítvány elnöke vagyok. 

Képviselőink 2014-2019 
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2006-2011 év között az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének elnökségi 
tagjaként dolgoztam, mely időszak alatt több mint 81 millió Ft került településünkre. A 
megbízatást díjazás nélkül vállaltam, településünk fejlődésének elősegítése érdekében. 
2006-tól a Ludányhalászi Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért 
Alapítvány elnökeként próbálok helytállni. Közel 4 millió Ft került eddig fejlesztésre, 
gyermek kirándulásra.  Részt vettünk a templom felújításokban, plébánia ajtó-ablak cseréjét 
finanszíroztuk, a plébánia számítástechnikai eszközei is megújultak. Több eredményes 
pályázatunk volt, az 1%-os felajánlásokból is a legtöbbet gyűjtöttük. Településünk egyik 
legeredményesebben működő alapítványa. 2014 évben a ludányi templom állagmegóvására, 
karbantartására több mint 200 ezer Ft-ot fordítottunk. 
Az újra élesztett Ludányhalászi Hírmondó kiadását, nyomdai előállítását 11 éven keresztül 
önkormányzati hozzájárulás nélkül oldottam meg, költségek nélkül, sajnos ezek a kiadványok 
digitális formában már csak részben vannak meg. 

Azt mondják, arany kezed van, kreativitásod határtalan, bizonyíték erre a kertetek. 
Mesélj a hobbidról! 
Hobbim a kert, a régiség és a mindenféle alkotás. A környezetemet saját kezemmel 

alakítottam, melyben feleségem támogatott, segített, melyet ezúton is köszönök. Szeretem a 
régi dolgokat, mindenféle tárgyakat, akár napokat is eltöltök a felújításukkal, szeretem látni 
ahogyan visszanyerik eredeti fényüket, a kézügyességemet állítólag a nagyapámtól örököltem. 
A barkácsolás feledteti a napi gondokat, illetve minimális ráfordítással lehet új értékeket létre 
hozni. 
Köszönjük a beszélgetést, sok erőt és jó egészséget kívánunk további munkádhoz! 

Szerkesztőség 
 
 

Elkészült a ludányi freskó 
 

Tavaly nyáron átadásra került a 
kibővült, felújított és megszépült 
Polgármesteri Hivatal. A tanácskozó terem 
nagyobb és világosabb lett. Az egyik fal 
kazettás fa burkolatot kapott, míg egy másik 
fal ott tátongott üresen. Akkor jött az ötlet, 
hogy jelenjenek meg a falu nevezetességei, 
természeti értékei képekben. 
Polgármesterünk ötletei természetesen 
kifogyhatatlanok, s a képek helyett egy 
hatalmas freskó lett, amely egybe tömöríti 
Közép-Európa leghosszabb falujának 
múltját s jelenét, szépségét és értékeit. A 
hatalmas képet Puha Péter balassagyarmati 
festőművész készítette. Vele beszélgettem egy 
este, a mű alkotása közben. 

Hogyan készült a freskó? 
A munkáltatokat hosszas előkésztő 

munka előzte meg. Megbeszéltük a 
polgármester úrral, hogy minden jelentősebb 
műemlék és épület kerüljön rá a képre. 
Jelenjenek meg a múlt és a jelen jellemző 
mezőgazdasági termékei. Képviseltesse 
magát a régi a népviselet, amelyet a község nemrég újra divatba hozott és megjelennek a 

Képviselőink 2014-2019 / Helyi érték 
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rendezvényeken. A környék természeti szépségei adjanak hátteret a képnek. Végigjártam a 
hosszú települést, készítettem fényképeket, illetve kaptam képeket, dokumentumokat a régi 
épületekről is. A kutató munka után készült egy vázlat nyolcszoros kicsinyítésben, kartonra, 
amelyet a helyi képviselő-testület véleményezett. Ezután elkészült a kép teljes méretben és 
arányban, részletes kidolgozásban papíron szénnel megrajzolva. A papír hátulja porfestékkel 
lett bekenve, így a falfelületre felragasztva, úgy működött, mint az indigó, át lehetett rajzolni. 
Innen indult a munka a hivatal dísztermében december elején, s két hónapig tartott, míg 
elkészült a szego – festmény – ez azt jelenti, hogy a festék beleszárad a falba. 

Elkészült a 6,5 m x 2,3 méteres monumentális festmény. Sokáig elidőzik rajta a 
szem, s mindig talál rajta valami újdonságot. Mit is láthatunk? 
A kép tetején a község nagyjainak, a Rádayaknak a portréja jelenik meg két képben. A 

kompozícióban hosszában megjelennek a jelentős épületek, középen a templommal, jelezve a 
vallás fontosságát. Visszaköszön a Kastély, a Parókia és a régi Malom épülete. Látható a 
Polgármesteri Hivatal, a Halászi Templom, a Hősi emlékművek. A múlt és a jelen kontrasztját 
jól mutatja egy régi és egy új építésű lakóház – lesznek, akik ráismernek majd otthonukra –. 
Mintegy keretként szegélyezik a képet a környék természeti szépségei: az Öreg-tó vize és 
élővilága, a mezők selymes füve, a Kastély arborétuma, a nyár elmaradhatatlan piros virága, 
amely az egész falut díszíti nyáron, a környező hegyek lankás dombjai. A kompozíció 
közepén a Szüreti felvonulás látható. Megjelennek a népviseletbe öltözött emberek, a lovas 
hintó, a zenészek, s a legfontosabb betakarított termények: a tök, a káposzta, a burgonya és a 
szőlő. Mivel sokan foglalkoznak szarvasmarha tenyésztéssel, így ezek sem maradhatnak le a 
képről. Sok-sok alak és figura jelenik meg, minden emberi arc, más és más, a kézmozdulatok 
is kidolgozottak. 

A színválasztásnál dominált a barna, a sárga és a fehér. Mivel a falak fehérek és egy 
fabetétes fallal van szomszédságban, így ezek tartják egyensúlyban a kompozíciót. Az 
erősebb színeket a fontosabb részek kiemelésének használtam – Szüreti felvonulás – a többi 
résznél inkább a pasztellszínek dominálnak. A színek ismétlődnek, visszaköszönnek. Az előre 
megtervezett, falba épített világítás segít a festménynek egy hullámzó tónust adni. 
Törekedtem arra, hogy a látvány a vizuális élmény mellett nyugodtságot is árasszon. 
Ugyanakkor ne legyen unalmas a néző számára, mindig felfedezzen rajta valami újat. 
  Hol láthatók még munkái? 

Nyíregyháza – Sóstón a Vadász Csárdában 30 m2-es freskót festettem. A Kétbodonyi 
templom Oltárfalán két hétig éjjel-nappal dolgoztam, tavaszra ott a Kápolnán fogok 
munkálkodni. Magánszemélyek birtokán, kastélyában festettem Vadásztermet Szirákon, 
Patvarcon. Őrhalomban a Kápolna is az én kezem munkája. Képeimet több múzeumban 
kiállították Magyarországon és Ukrajnában. Sok képet, portrét készítek megrendelésre 
magánembereknek. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

Helyi érték 
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A közös ötven évről 

(Beszélgetés Nagy Károllyal és feleségével, Anci nénivel) 
 
Februárban volt a házasság hete. Ezen alkalomból kerestem fel a Halásziban elő Nagy Károlyt és 
feleségét, Anci nénit, akik idén már 50. házassági évfordulójukat ünneplik. Amikor a feladatot 
megkaptam, óriási dilemmában voltam, hiszen azt sem tudtam, hogy kik ők, még csak arcokat sem 
tudtam társítani a nevekhez. Mint később kiderült, ők is csak a nevemet tudták. Hiába hosszú a falu, a 
Halásziak nem ismerik a Horkaiakat, s fordítva is igaz ez. Emellett a generációs különbségek is 
hozzájárulnak ehhez a problémához. Rövid megismerkedés után, orvosoltuk ezen gondokat, s egy 
kellemes szombat délutánt töltöttem el náluk. 

50 év, szép kerek szám, hogyan ismerkedtek meg? Mi a hosszú, boldog házasság titka? 
Karcsi bácsi: Mindketten Halásziban éltünk s 
Balassagyarmaton dolgoztunk. A fél hetes vonattal 
jártunk munkába. Mindketten rohantunk, hogy le 
ne késsük. Először külön-külön aztán már együtt 
tettük meg a több mint 1 km-es utat, s volt idő 
ezalatt megismerkedni, egymásba szeretni. 1965-
ben házasodtunk össze. 
Anci néni: A fél évszázad gyorsan elrepült. S a 
titok? Nincs titok. Szeretet és őszinteség. Mindig 
mindent megbeszéltünk egymással, haragot 
sohasem tartottunk. Nem voltunk nagyravágyók, 
de mindig voltak céljaink. Nem voltunk 
telhetetlenek, mert mindenért keményen 
megdolgoztunk, s ezt tudtuk igazán értékelni. 

Ma már mindketten nyugdíjasok, mivel 
foglalkoztak az aktív éveikben? 

Karcsi bácsi: Budapesten végeztem a Sütő és 
Malomipari Technikumban s utána ott is 
dolgoztam a Kísérleti Malomban. 
Balassagyarmaton technikusi állást ajánlottak a 
Nógrád megyei Gabona Feldolgozó Vállalatnál, 
elfogadtam. Ezután a 60-as éves végén 
Magyarnándorban a Takarmánykeverő üzemnek 
lettem a vezetője. Itt öt évet éltünk már Anci 
nénivel szolgálati lakásban, s ide született első 
fiunk is. Majd visszaköltöztünk Halásziba, s én visszakerültem a „Gabona Központjába” Gyarmatra, 
mint osztályvezető. Az egész megye malmai és keverő üzemei hozzánk tartoztak. Ezalatt jártam az 
országot, vizsgáltam a technológiákat, kicseréltem a tapasztalatokat. Utolsó állomásként 1990-ben a 
Szécsényi Malomba kerültem, mint üzemvezető. Innen mentem nyugdíjba 2002-ben. 
Anci néni: Az érettségi után én is Balassagyarmaton dolgoztam, a Füszértnél majd a Sörösöknél. S 
ezután 30 év következett a Nógrád megyei Gabona Feldolgozó Vállalat központjában. Itt mint 
könyvelő dolgoztam 1994-ig. Ezután Szécsénybe kerültem először a Keverő üzembe, majd a 
Malomüzembe, mint vezető adminisztrátor. 1999-ben lettem nyugdíjas és még nyugdíj mellett 
dolgoztam 2002-ig. Emellett hátamon vittem a háztartást és a gyereknevelés gondjait. Volt, hogy este 
a 7-es busszal jöttem haza, a akkor indult a második műszak. Tavasztól őszig a földet műveltük a 
szőlőben. 600 tő ribizli és rengeteg uborkánk volt. Sok mindennek bele kellett férnie egy napba, a 
szülőknek is segítkeztünk a szénagyűjtésben és a tehénfejésben is. S emellett sütöttem, főztem, 
rendben tartottam a házat. 

Szétnézve a szobában, a szekrény polcait gyerekek fotói díszítik. Hogyan gyarapodott a 
család az 50 év alatt? 

Anci néni: Magyarnándorban született első fiunk, Péter, 1968-ban, s őt követte már Halásziban 1974-
ben Gábor. Pétert a vegyipar érdekelte. A fővárosban tanult először technikumban majd a Veszprémi 

Sorsok, emberek 
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Vegyipari Egyetemen. Ekkor már ez az ágazat országszerte kezdett leépülni, így beiratkozott a 
Számviteli Főiskolára. Ma ennek sok hasznát veszi, hiszen egy budapesti pénzintézetben dolgozik. 
Viszonylag későn nősült, s két unokával – egy lány és egy fiú – ajándékozott meg minket. 
Gábor fiunk a salgótarjáni Madách Gimnáziumban végzett, országos matematikai versenyen bekerült 
az első 10 helyezett közé, így felvételi nélkül bekerült a Szegedi Tudományegyetemre közgazdasági 
programozó matematikusnak. Ma Dunakeszin él és a fővárosban dolgozik, három gyermek – 2 lány, 1 
fiú – édesapja. 
Karcsi bácsi: Gyakran járunk hozzájuk látogatóba, s ők is jönnek. Az unokák a nyáron hosszabb időt 
is eltöltenek itt. Bár még kisiskolások, rendkívül elfoglaltak, zenélni tanulnak, sportolnak, táncolnak, 
lovagolnak, kiválóan síelnek, s jól tanulnak. 

Úgy halottam mindig vallásosak voltak, s mégis a szocialista időszakban Karcsi bácsi vezető 
beosztásban volt. Nem érte ezért retorzió? 

Karcsi bácsi: Már gyerekkoromban is jártam templomba, mint ahogy most is. Gyermekeinket 
megkereszteltük, s hittanra is járattuk. Mivel nem voltam párttag, mindig kikértem magamnak a 
szabad vallásgyakorlást. Retorzió tehát nem ért. 

Több mint tíz éve nyugdíjasok – Karcsi bácsi 74, Anci néni 72 éves – mivel telnek napjaik? 
Mi a hosszú élet titka? 

Anci néni: A munka, és a mozgás tart bennünket jó formában. Bár a betegségek számunkra sem 
ismeretlenek, de erről ne beszéljünk. Én mindent elvégzek a lakásban – takarítok, főzök – emellett 
lelkesen kertészkedek. Szabadidőnkben szívesen kirándulunk. 
Karcsi bácsi: A ház körül mindent én csinálok. Itt még nem járt festő, de csempézni, vízvezetéket 
szerelni is tudok. Van egy kis műhelyem, ahol szívesen barkácsolok, gépeket csinálok. Saját magam 
építettem az utánfutót. Új találmányom a bogyózó gép – szürethez nélkülözhetetlen. Mindig is 
szerettem az állatokat, a földet és a gépeket, ez mindig új célokat állít elém. 
Kedves Karcsi bácsi és Anci néni! 
Nagyon szépen köszönöm a meleg fogadtatást és az őszinte beszélgetést. Két olyan embert sikerült 
megismernem a személyükben, akik idős koruk ellenére is rendkívül energikusak, vannak céljaik. Nagy 
kincsnek tartják a családot, a szeretetet, az őszinteséget. Kívánok mindkettőjüknek hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket! 
Én továbbra is kíváncsi vagyok mindenre és mindenkire. Várjanak, lehet, hogy holnap önöknél 
csengetek! 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
Elfeledett kincsek – a Hitelszövetkezet emléktáblája 

 

A polgármesteri hivatal építése során egy valódi rejtett kincsre sikerült bukkanni. Egy olyan kincsre, melyet közel 70 éve 
nem látott senki, melynek létezéséről is megfeledkeztek a falubeliek. Pedig nem 
csak egy falusi relikvia, hanem érdekes hely- és családtörténeti adalékokkal is 
szolgál. A hivatal udvaráról előkerült márványtábla, a mai polgármesteri hivatal 
épületében működő egykori Hitelszövetkezet építésének állít emléket.  
A felirat a következő: 
"A hitelszövetkezet alakult 1903. évben Radnai Győző pleb.c.kanonok a 
szövetkezeti eszme előharcosa kezdeményezésére. Épült 1938-ban id. Mester 
Mihály elnöksége 
Volent Lajos, Puszta Mihály mart., Horváth Gyula, ifj. Nagy Ferenc, Kuchár 
József, Mester Bertalan, Puszta Bertalan mart., Bódy József, László András, Kominka Ferenc, Mester Pál, Csáby János, ifj. 
Mester Mihály, Kalos István, igazgató és felügyelőbizottsági tagok Süllei Pál könyvelő Berta Mihály pénztáros 
A szövetkezeti eszme önzetlen harcosai idejében" 
Remélhetőleg ez a váratlanul 
előbukkanó kincs, nem sokáig fog 
már árválkodva megbújni, hanem egy 
méltó helyre kerülve állít majd 
emléket a hivatalépület születésének! 

K.K. 
 
 

Sorsok, emberek 
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Kedves Ludányhalászi lakosok! 
 

A polgárőrség ÖNKÉNTES helyi közösségi összefogás, mely Ludányhalászi Községért és lakosságáért van! 
Munkáját a Szécsényi Városi Rendőrkapitánysággal karöltve végzi. 
 

Célja a helyi közbiztonság javítása, és a társadalmi bűnmegelőzésben való részvétele. Munkánk nem csupán a 
heti véletlenszerű ellenőrzések sora, hanem az ünnepek, rendezvények alatti biztonság békés és jogszerű 
fenntartása! 
 

A polgárőrség jogköréről tevékenységéről, és minden további kérdésről a 2006. évi LII törvény rendelkezik. A 
polgárőr a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint, tevékenysége ellátása során közfeladatot ellátó 
személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést.  

 

A polgárőrség szeretné megismertetni negyedévente a lakossággal a közlekedési ismereteken belül: 
 

- gyalogos közlekedés szabályait 

- kerékpárral történő közlekedés szabályait 

- motorkerékpárral - személygépkocsival történő közlekedés szabályait stb. 

Közlekedési Ismeretek 
 

Gyalogos közlekedés 
 

A közúti közlekedésben gyalogosnak kell tekinteni: 
 

- az úton gyalogosan közlekedő személyt 

- az úton kerékpárt, segédmotoros kerékpárt toló személyt 

- az úton gyerekjátékkal /pl.: gyerekkerékpárral,rollerrel stb./ gyerekkocsival, kerekesszékkel 

közlekedő mozgáskorlátozott személyeket 

Ha az úton sem járda sem leállósáv, sem útpadka nincs, vagy az a gyalogosok közlekedésére 
alkalmatlan, a gyalogosok az úttesten is közlekedhetnek. 
 

Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén egy sorban 
 

- lakott területen lehetőleg menetirány szerinti bal oldalon 

- lakott területen kívül MINDIG a bal oldalon járműforgalommal szemben, éjszaka és 

korlátozott látási viszonyok esetén FÉNYVISSZAVERŐ mellényt kell viselni. 

Mindig a menetirány szerinti jobb oldalon haladnak. 
 

- segédmotoros kerékpárt toló vagy kerékpárt toló gyalogosok 

- továbbá a kerekesszékkel közlekedő mozgáskorlátozottak. 
 

A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem 
léphet, köteles az úton haladéktalanul késedelem nélkül átmenni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, 
amely a járművek vezetőit megzavarja, vagy megtéveszti. 
 

Ha a gyalogosnak a kilátást, vagy rálátást gátló akadály mögül kell az úttestre lépni, köteles minden tőle 
elvárhatót megtenni, hogy a takarásból való kilépés veszélyeztetéséből ne következzen be tényleges baleset. 
Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud. 
A főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos! 
 

Röviden, és csak a főbb jogszabályokat ismertetve a gyalogosok közlekedési szabályairól. 
Ezen gondolatok után, ha már 1 veszélyt, vagy balesetet megakadályoztunk, megérte ezen sorokat leírni. 
 

Tisztelettel: a Polgárőrség Elnöke 

Ludányhalászi Polgárőr Egyesület 
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          Ludányhalászi              Hírmondó 

 
 

Kiadja és előállítja:  
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 
Tel: (32) 556-020 

 
Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika, 

Brunda József, Kovács Krisztián, Lelovics 
Tamás, Végh Imre, Végh Tamás 

 
Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 

 

 

Tájékoztatás 
a kutyatartás szabályairól 

 
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Ludányhalászi Községi Önkormányzatának az állattartás 
helyi szabályairól szóló 10/2005. (IX.26.) rendeletének 14-17. §-ai tartalmazzák az ebek tartására 
vonatkozó általános szabályokat. 
Tekintettel arra, hogy a község utcáin rendszeresen kóbor kutyákkal lehet találkozni, kérjük, 
hogy kutyáikat tartsák zárt helyen. 
A helyi rendelet előírásai értelmében: 

− az eb tartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát tartósan vagy 
rendszeresen ne zavarja, szabad mozgásukat ne gátolja. 

− bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el. 

− bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az 
eb közterületre való kijutását, szomszédos ingatlanokra történő bejutását valamint a kerítés 
résein történő kiharapását megakadályozza. 

 
A polgári törvénykönyv meghatározza, hogy aki állatot tart, felel azért a kárért, amelyet az állat 
másnak okoz. 
 
A szabálysértési törvény szerint aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, illetve aki harapós kutyáját nem zárt helyen 
tartja , vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el és 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
2013. januártól a négy hónaposnál idősebb kutyát csak egyedi azonosítóval, úgynevezett 
elektronikus transzponderrel ellátva lehet tartani. 
Ennek a szabálynak a betartását a járási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál 
idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási 
állategészségügyi hivatal felé. 
A hivatal felszólítja az állattartót, hogy tegyen eleget kötelezettségének, amennyiben az nem történik 
meg, úgy felelősségre vonható és akár 40.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
A fentiekben röviden összefoglalásra kerültek azok a szabályok, amelyeket a kutyatartás során 
minden kutyatartónak be kell tartani. 
 

 
 Elfeledett történetek: Madách Imre ludányi kalandja 
„Nem állhatom meg, kedves Palim [Szontagh Pál] hogy Rudnóról 
hazajövet, itt Ludányban megállapodván, néhány sort ne írjak, 
amennyire a kicsinyességeket nagy dolgokhoz szabad hasonlítani és 
e gyönyörű készületű izé az írás nevét megérdemelheti.” 
Ezt a levelet egy ludányi lebujban írta barátjának Madách Imre. A 
szomszéd asztalnál marhakereskedők ültek, asztaluknál pedig a 
szőke, testes csaplárleány. Nagy volt a lárma, mert mikor Imre 
bejött, a ludányi Dulcinea izgatottan készült fel valami 
ablakremegtető nagy duhajkodásra. Az ifjú földbirtokos azonban 
ügyet sem vetett reá, forró teát kért és írószerszámot. A csaplárleány 
tehát szándékosan elkezdett dévajkodni a marhakereskedőkkel, hogy 
megmutassa az úri utasnak: nem szorult rá. Hangos énekszó és 
vihogás közepette írta tovább Imre a levelet.„Negyedfélnapi út után, 
melyben már azért is, mert én tettem, semmi különös elő nem adta 
magát. Mert azt, hogy egy éjt szalmafödött vityilóban tölték s vacsorára tojást ettem, allig fogja az utókor 
ilyformán örökíteni: Itt volt Madách Imre, megevett hat tojást, ivott rá lelkesen, de csak víz-áldomást.” 

forrás: Harsányi Zsolt: Ember küzdj’… 

Közhírré tétetik 

 


