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zürke fellegek gyülekeznek a 
kristálytiszta égbolt horizontján. A 
felhőkbe plántált apró vízcseppek 
folytonos viaskodás közepette ingerlik 

fogva tartóikat, hogy aztán zuhanórepülésbe 
kezdve betöltsék a sorsukat. Sírnak a felhők… 
siratják az újabb elmúlt nyarat; a zöldellő réteket, 
a tikkadt nyári hőségtől megszédült milliónyi 
bogár ciripelését, az 
év delejének 
ismételt elmúlását. 
Kérlelhetetlen lopva 
oson mind előbbre 
az elkerülhetetlen. 
„Itt van az ősz, itt 
van újra…” 
csépeljük el 
százezredszer is 
Petőfi évszázados 
versét; pavlovi 
reflexként taszító folyamatokat generálva e sorok 
hallása. Minden egy kicsit csendesebbé kezd 
válni. A harsány nyáresti kacajok, a vízparton a 
hullámokba boldogan ugráló gyermekek zsivaja 
mindegyre elhalkul; helyüket a nesztelen üresség 
kezdi mindinkább átvenni. Minduntalan 
rácsodálkozhatunk a természet színeváltozására, 
ahogy hónapról-hónapra; napról-napra mutatja 
meg jóságos, olykor szeszélyes természetét. Ma a 
nap éltető sugaraival osztja áldását a mindenható, 
holnap az esőisten siratja az emberiséget. Siratja 
az emberek elveszett ártatlanságát; a naponta 
porba hulló több ezernyi életet; a magányosok 
millióit. Az emberi gőg homályában sokszor 
megfelejtkezünk, mennyire kevesek is vagyunk a 
mindenséghez képest. Apró porszemek, melyeket 
kénye-kedvére hányhat akár egy apró fuvallat. 
Sokszor megfeledkezünk arról, hogy semmi nem 
a miénk ezen a Földön; még csak nem is kaptuk 
kölcsön sem elődeinktől, sem unokáinktól – 
hiszen az övék sem volt, s nem is lesz soha; 

ahogy Orwell írja: „semmi sem a sajátod azon a 
néhány köbcentin kívül, ami a koponyádban 
van”! Ez csak a miénk!!!… az alkotás képessége, 
mely a gondolat erejéből manifesztálódhat! 
Alkotni valamit, akár csak a legkisebbet is – 
hiszen nem lehet mindenki Einstein – mellyel a 
környezetünket jobbá tehetjük. Alkotni úgy, hogy 
mindeközben teljes tudatában kell lennünk 

alkotásunk heveny 
életidejének és 

csekélységének. 
Alkotni és nem 
rombolni! És főleg 
gondolkodni! Ha 
már csak az a pár 
köbcenti a miénk, 
akkor azt teljes 

valójában 
használjuk is! 

Álságos, 
megtévesztésre épülő világunkban a sok 
interakció közepette, hírfolyamok és szalagcsíkok 
ontják magukból a mindenféle szennyet, mellyel 
fertőzik, ugyanakkor a borzalmak mindennapi 
látványával közömbösítik elménket. Elnyomva 
mindazt, ami valóban emberré tenné az embert, 
akarva-akaratlan léleknélküli generációkat 
nevelve fel, akik lassan már nem tudnak 
különbséget tenni a virtuális és a való világ 
között! Szüksége van a Földnek gondolkodó 
emberekre… talán még soha nem volt ennyire 
szüksége, mint mai világunkban. Használjuk ki 
ezt az „örökségünket”, azt a néhány köbcentit, 
amit nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a miénk. 
Azért hogy az örök természet ne szánakozva 
hullajtsa ránk esőkönnyeit, hanem éltető 
sugaraival jutalmazza a jobbításra való 
törekvésünket! 

 
Kovács Krisztián 

 

S
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A Képviselő-testület ülésein történt 

 
A Képviselő-testület a soron következő testületi ülését 2016. május 26.-án tartotta. Az ülésen a képviselők teljes 
létszámmal megjelentek. Első napirendi pontként Dr. Ludvai Dezső Szécsény Város Rendőrkapitánya a kapitányság 
2015. évi tevékenységéről tartott beszámolót, majd válaszolt a képviselők kérdéseire és szívesen fogadta 
észrevételeiket. 
Elfogadásra került az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása. 
Az önkormányzat ebben az évben is pályázatot nyújthat be az adósság konszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok támogatására, melynek keretében a ravatalozók és utak felújítását tervezi a Képviselő-testület. 
 
A 2016. június 30-án megtartott soros testületi ülésre a képviselők a Ludányhalászi Mesekert Óvoda főző konyhájának 
pályázati úton történő felújításáról  döntöttek, melyhez a minimálisan biztosítandó 5 %-os önerőt is megszavazták. 
A további napirendi pontok keretében a polgárőrség elnöke és az óvoda vezetője számolt be az egyesület illetve az 
intézmény munkájáról. 
  
A képviselő-testület a nyári szünetben sem tudott pihenni, hiszen júliusban és augusztusban is rendkívüli ülést tartott. 
A 2016. július 28.-án megtartott rendkívüli testületi ülésén a Képviselő-testület felülvizsgálta a szociális étkezés 
szakmai programját és a térítési díjakról szóló helyi rendeletét. A további napirendi pontok keretében a Képviselő-
testület a volt Zöldért – raktár ingatlan megvásárlásáról döntött. 
A testület minden tagja támogatta a szicíliai Forza D’ Agro község polgármesterének megkeresését egy testvér 
települési kapcsolat kialakítása iránt, mivel a település és lakosai más nemzetek képviselőivel is találkozhatnak, több 
pályázaton lehet részt venni, a jövő generáció ebből előnyt kovácsolhat. 
 
A 2016. augusztus 26-i rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület felhatalmazta a Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulást az „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat benyújtására. 
Az ülés keretében bemutatkozott Kormány Zsoltné a Ráday Gedeon Általános Iskola új igazgatója, akinek munkájához 
a Képviselő-testület sok sikert, erőt és kitartást kívánt. 
A további napirendi pontok között a 2016. évi szüreti rendezvénysorozat programjainak megbeszélése és pályázati 
felhívás elfogadása „Jó tanuló jó közösségi ember„ támogatására címen szerepelt.  
 

 
Rövid sarok 

 

Tyczyn polgármestere meghívásának eleget téve, a helyi kultúrotthon megnyitásának 50. évfordulójára megrendezett 
megemlékezésen részt vett Ludányhalászi község képviselő-testületének három tagja. 
 

●●● 
 

Testvértelepülési meghívásnak tett eleget a képviselő-testület a Szicílián található Forza D’Agro településén. Az utazás 
költségét a meghívó olasz település fedezi pályázaton elnyert finanszírozásból. A rendezvényen testvértelepülési 
megállapodás került aláírásra. 

●●● 
 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy megváltozott a szelektív hulladéktárolók helye. Az új tárolók a halászi 
vegyesbolt mellett, illetve a Losonci út 106. számmal szemben találhatóak. Kérjük a tárolókba csak az azon feltüntetett 
hulladéktípust helyezzék, kommunális hulladék elhelyezése tilos! Szintén tilos a tárolók mellé bármilyen szemét 
lerakása! Köszönjük! 

●●● 
 

Az ősz folyamán kerül kiírásra a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat! Kérjük a 
közép- és felsőoktatásban tanuló diákokat, hogy figyeljék a határidők kiírását és éljenek ezzel a lehetőséggel! 
 

●●● 
 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az MV NetSystems Kft-hez a 01-16TFRT-SPNS jelű  
„Korszerű IP technológiás térfigyelő rendszer tervezése” című pályázati felhívásra, melyet a szakmai testület 
támogatásra érdemesnek ítélt. A térfigyelő rendszer megtervezésére idén májusban vállalkozási szerződést kötött 
önkormányzatunk a MV NetSystems Kft-vel (Pécs). A terveket a társaság határidőben elkészítette. Bízunk benne, hogy 
a kamerarendszer kiépítése az elkészített tervdokumentációk alapján, további pályázati forrásból, megvalósul a 
közeljövőben. 

 
 

Közhírré tétetik 
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Tájékoztatás a 2016. április 1-je utáni hulladékszállítási szolgáltatásról és számlázásról 
 
Tisztelt Ludányhalászi lakosok! 
 
A szemétszállítás területén végre sikerült rendet teremteni. 
Az előzetes információkkal ellentétben – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság állásfoglalása alapján – az önkormányzat 2016. 
április 1-jét követően is jogosult a szemétszállítási díj beszedésére. 
Kérjük Önöket, hogy akik a fenti időpontot követően a II. és III. negyedévi díjat még nem rendezték, 
fizetési kötelezettségüket a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal házi pénztáránál 
ügyfélfogadási időben tegyék meg. 
 
A 2017. január 1-jei várható változásokról a decemberi számunkban tájékoztatjuk Önöket.    
 

Köszönettel: 
 

Önkormányzat 
 

 
Óvodai hírek 

 
A nyári időszakban a Gyöngyösi 
Állatkertbe kirándultunk a gyerekekkel. 
A számukra ismert háziállatok mellett, 
megannyi új állatfajtával találkozhattak, 
melyek közül a tigris, az oroszlán és a 
kenguru volt a legkedveltebb. Ezeket, a 
gondozó bővebb információval ellátva 
mutatta be kis csoportunknak. Az 
állatkert területén lévő játszótér birtokba 
vétele további élményeket tartogatott. 
Kellemesen elfáradva tértünk haza, ahol 
már a szülők fürkésző tekintettel várták 
gyermekeiket az ovi kapujában.  
A nyári leállás két hetében megtörtént az 
óvoda nagytakarítása. Viszont a 
konyhában ez idő alatt sem állt meg az 
élet, hiszen szakácsaink egész nyáron 
főztek, savanyítottak, befőztek.  
Szeptember 1-jén 40 gyermekkel 
indítottuk a 2016-17-es nevelési évet. A 
beszoktatós, új kiscsoportosok az év 
folyamán folyamatosan érkeznek majd. 
Ebben a hónapban az ismerkedés, a 
csoportok újbóli összeszoktatása, 
összerendezése, az óvodai 
szokásrendszer kialakítása és a már 
elsajátított ismeretek gyakorlása a fő 
feladatunk. Majd a foglalkozásokat 
októbertől indítjuk. 
 

Ádámné Nagy Tímea 
óvodavezető 

 
 
 

Közhírré tétetik 
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Bemutatkozásom 
 

Kormány Zsoltné a nevem, de mindenki Kormány Erikának ismer. Ez onnan jött, hogy amikor férjhez mentem, a 
férjezett nevem nem tartalmazta a keresztnevemet, és hogy a megszólítás könnyebb legyen, elkezdtem így használni. Nos, 
azóta is megmaradt… 

Születésem óta Szécsényben élek. Édesanyámat korán, hétévesen elvesztettem. Apu és az új felesége nevelt fel. Két 
testvérem volt: egy bátyám, aki 10 éve hirtelen itt hagyott minket; de szerencsére van egy húgom, aki nem messze él tőlünk 
három gyermekével. Nekem két lányom van. Réka 16 éves, Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki 
Szakközépiskola és Gimnáziumában környezetvédelem szakon tanul; Kinga 13 éves, ő a szécsényi Páter Bárkányi János 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban kezdi a 7. osztályt. Férjem vállalkozó, sokat dolgozik, és mindent 
megtesz a családunk boldogulásáért. 

Tanulmányok, munka 

Középiskolába a Balassi Bálint Gimnáziumba jártam, matematika tagozatra; majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán 
szereztem tanítói diplomát. Életem során eddig mindig tanultam valamit, számtalan OKJ-s képzést is elvégeztem a 
számítógépes ismeretektől kezdve egészen a virágkötő képzettségig. Közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsgát a Budapesti 
Műszaki Egyetemen szereztem, majd 2015-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója voltam, ahol közigazgatási 
szakvizsgát tettem le. 18 éves korom óta dolgozom, munka mellett tanultam mindig. Tanítottam Hollókőn, Balassagyarmaton 
és Szécsényben, közben dolgoztam a vállalkozói szférában is. Hobbi szinten jelenleg gyerekprogramok szervezésével, lufi 
hajtogatással, héliumos léggömbökkel és dekorációval foglalkozok. Számtalan közösségi munkában vettem részt. Szeretek 
emberekkel együtt alkotni, valami újat kitalálni és megvalósítani. Munkámmal igyekszem másoknak segíteni. 

A KLIK Szécsényi Tankerületében 2013-ban kezdtem, előtte a szécsényi általános iskolában dolgoztam tanítóként és 
igazgatóhelyettesként. Itt ismertem meg az oktatást az intézmény vezetési oldaláról. A KLIK-ben, tanügy igazgatási és hazai 
és uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatokat láttam el. A szécsényi járás 13 településén működő iskola tartozott hozzánk. 
Visszagondolva elmondhatom: nem volt egyszerű munkám, de számtalan jó emberrel dolgoztam együtt, amire nagyon jó 
visszagondolni. 

Hobbi… 

Hát… van sok. Hobbim a lakásom. Családanyaként gyakran takarítok – mint bárki más. De a viccet félretéve: szeretek 
biciklizni, olvasni. Szeretek szórakozni, zenét hallgatni, beszélgetni, kirándulni a barátainkkal, családommal. Különleges 

dolgokat nem csinálok. A család, 
háztartás, munka mellett már csak egy 
kis alvásra jut idő.  

Jelenlegi munka 

Pályázat útján kerültem a Ráday 
Gedeon Általános Iskola igazgatói 
székébe. Többségi támogatását élveztem 
a képviselőtestületnek és az iskola 
alkalmazotti közösségének is. Köszönöm 
nekik!  

Már a pedagógus kollégáimmal 
elkezdtük az iskolai munkát, szépítjük az 
iskola külső-belső tereit, díszítjük a 
termeket, és készülünk a tanévkezdésre, 
várjuk a tanulókat, diákjainkat. 
Elkészítettük a tantárgyfelosztást, 
órarendet, majd a tanmenetek 
aktualizálása és a munkaterv 
összeállítása következik. Aztán 
szeptember 1-jén becsengettek... 

Várom a gyerekekkel való találkozást és várom a visszajelzéseket az iskolában folyó munkáról. Csak közösen tudunk 
előrehaladni, együtt kell tennünk gyerekeik érdekéért. Az ajtóm mindig nyitva áll, várom a szülőket és mindazokat, akik 
kíváncsiak az iskolában folyó munkára. 

El kell hogy mondjam, hogy köszönöm Kovács Imre Polgármester Úrnak és Radvánszky Judit Polgármester 
Asszonynak, valamint a Ludányhalászi és Nógrádszakáli Képviselőtestületnek, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
Kereszti Márta Jegyző Asszonynak és fenntartónknak, a KLIK-nek valamint Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató 
asszonynak az iskola érdekében tett segítségüket. 

Bízom benne, hogy sikeres tanévet zárunk, és a családias légkör, nyugodt környezet, felkészült pedagógusok segítségével 
a diákjaink is megérzik, hogy az életben csak úgy boldogulnak, ha tanulnak, hiszen ez az egyik lehetőség a későbbi 
sikeres felnőtté váláshoz. 

Kormány Zsoltné 

Új igazgató az iskola élén 
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Ahol nem álltak meg az út elején… 
 
Kora reggel indultam útnak községünk kis kenyérüzeme felé, hogy találkozhassak Nagy Ferenccel, a 

Nagy és Tsa Bt. Vezetőjével. Sajnos, előzetes időpont egyeztetés nélkül toppantam be, ám Ő, mintha csak rám 
várt volna, arcán széles mosollyal, szívesen fogadott. 

- Szia Józsikám! Mi szél hozott erre? Kerülj egy kicsit beljebb! – hangzottak szavai és máris, az üzem 
folyosóján találtam magam. 

Először is bocsánatot kértem a hívatlan vendég szerepe miatt, de mint kiderült, a két telefonja közül 
én csak az egyik számát ismertem, amelyiket nem nagyon használ és így nincs is Nála. Ezután 
közöltem: 
- Interjút szeretnék készíteni Veled a vállalkozásodról! 
- De már készítettetek! Ha jól emlékszem, még a kis Simon gyerek vetette papírra azokat. 
- Erre én is emlékszem, de ezt a mostanit egy Tőled „elcsípett” apró gondolat előzte meg! Egy 
beszélgetés alkalmával – nem is oly rég – azt mondtad, ha már saját magadat nem is tudod, de az 
üzemedet sikerült alaposan megfiatalítanod! Megosztanád a kedves Olvasókkal a fiatalodás rövid 
történetét? Hátha kedvet kapnak hozzá többen is. 
- Szívesen! De hadd kezdjem az elején! Maga az üzem 1994-től működik. Egy kemencével, egy 

kelesztővel és egy dagasztógéppel indult, amely üzemet aztán hamarosan bérbe adtak. 1997. március-
áprilisában került aztán vásárlás útján a mi tulajdonunkba és – soha nem felejtem el- 1997. május 1-jén 
végeztük el az első sütést. 

- Hogyan emlékszel azokra a kezdeti időkre? 
- Én akkoriban külföldön 

dolgoztam, ahonnan egy évre hazajöttem 
és én lettem a betéti társaság vezetője. 5 
fővel indultunk. Azonban ahhoz, hogy 
alkalmazkodni tudjunk a piachoz, az 
éppen változóban lévő eladási 
struktúrához – a szeletelt kenyér lett jóval 
keresettebb – egy fővel meg kellett emelni 
a létszámot. Úgy, hogy közben a 3 pékből 
2 főt különböző okok miatt el kellett 
bocsátani s helyettük a megemelkedett 
vásárlói igényeknek megfelelőeket 
keresni! S ez még nem volt minden! A 
meglévő gépek mellé újat is kellett venni, 
mert az élet ezt kívánta. Hiszen egyetlen 
célunk volt, a változó piac igényeit 
legmesszebbmenőkig kielégíteni, úgy 
minőségileg, mint mennyiségi 
szempontból. A technika vívmányai azonban évről évre újabbnál újabb eszközökkel lepik meg a piacot, 
amelyeknek az ára azonban egyre emelkedik. 

- Mindezek figyelembevételével mégis az innováció a megújulás mellett döntöttetek! 
- Így igaz! 2013-14 környékén döntöttünk a bővítés, a még újabb gépek beállítása mellett. Mindezt 

azonban saját finanszírozásból nem tudtuk volna megvalósítani. Ezért előbb 2014-ben, majd mivel az nem 
volt sikeres, 2015-ben is benyújtottunk egy pályázatot. Az utóbbi 2016 júniusában nyertessé is vált. 

- De ha jól tudom, ez kifejezetten új gépek vásárlását tette csak lehetővé! 
- Természetesen. Ám mi már teljesen önerőből, 2014-ben megkezdtük a bővítést. 38 m2-rel lett nagyobb 

az üzem. Ez két helyiségből áll. – Az egyikben a mostani pályázati összegen vásárolt sütőberendezés és 
kelesztő kamra van, a másik pedig raktárnak szolgál, mivel az új berendezés pellettel működik. 

- Mit hozott Nektek ez a pályázat? 
- Először is, 70%-os finanszírozással indult. Az új berendezés pedig komoly, kb. 40%-os energia 

megtakarítást is jelent. Valamint az össztermék kibocsátásunknak is majdnem ennyi százalékát állítja elő. 

Vállalkozói szellem 
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- Ha már így belemerültünk, kérlek, árulj el 
nekem egy kulisszatitkot! Miből és hogyan 
készül el a Ti kenyeretek? Mitől 
különlegesebb ez, mint a környék többi 
pékségéé? 
- Azonos tésztavezetés mellett a különböző 

kemencéknek köszönhetően különböző formájú, 
kinézetű kenyerek készülnek- a forgókocsis 
rendszerű lazább szerkezetű kenyeret süt, a 
vetőkemencés sűrűbb bélezetű és vastagabb héjú 
kenyeret produkál. Tehát a vevő választhat! Mi a 
kovászos technológiát alkalmazzuk. Úgy sütjük a 
kenyeret, mint régen Édesanyáink, csak nem kézzel 
dagasztunk. Kb. 5-6 órával a sütés előtt készül az 
első kovász. Ez élesztőből és az úgynevezett 
sütnivalóból (előző napi kis mennyiségű kovász) áll. 
Ez belekerül a dagasztógépbe és még a teljes kovász 
készítéséhez szükséges liszt, élesztő, só valamint 
minimális (öt ezrelék) adalékanyag. A bedagasztást 
követően 20-30 perc állás után kerül sor a kovász 
megfelelő súlyra történő kiosztására, amelyet 
megformálnak, vagy szakajtóba tesznek és kb. egy 
óra kelesztés után kerül a sütőbe. 

- Hányféle pékárut állítotok elő, s hány 
helyre szállítotok? 
- Az igényeknek megfelelően rozs, graham és fehér 
búzakenyeret, magos, korpás zsömlét, esetenként 
kornspitzt (magvas) kiflit sütünk. Kb. 15 helyre szállítunk melyek között három iskola is megtalálható. 

- Azt hiszem, ismerlek már olyan régen, hogy azt mondhassam: Nagy Feri, ha valamit megvalósít a 
következő már a fejében is van! Mik a következő terveid? 
Mosolyogva néz rám, aztán hümment egyet. 

- Tudod, Józsi, ebben a korban… – aztán folytatja. – A  következő lépés a vetős kemence kicserélése lesz. A 
többit majd még meglátjuk. Hiszen itt vannak a gyermekeim is, akiknek, ha úgy gondolják, egy jó 
visszavonulási lehetőség, folytatás lehet ez az üzem. 

- Nem szeretném már sokáig rabolni a drága idődet. Befejezésül, kérlek, egy összetettebb, a szakmát 
érintő kérdéssorra válaszolj! Milyen az utánpótlás helyzete, hogyan ítéled meg a jelenlegi 
szakmaember-ellátottságot és vállalnád-e szakmunkástanulók képzését, hogy azok majdan az üzem 
szakemberivé váljanak? 

- Sajnos, azt kell, hogy mondjam, nincs olyan ideális, pékeket képző szakiskola, ahol elhivatott embereket 
képeznének. A múlt tanévben Balassagyarmaton összesen 8 fő pék és cukrász szakmunkás végzett. És akkor 
még nem beszéltem arról, hogy hányan maradtak meg belőlük a szakmában. Mindez természetesen súlyos 
gondokat okoz a termelőüzemekben. Itt, nálam is egy fő betanított pék! Ehhez a szakmához nem elég a 
megszerzett tudás, kell hozzá még egy nagy adag elhivatottság is! Hiszen ez a munka állandó éjszakai 
műszakot jelent. Mert mire az emberek felébrednek, friss kenyérnek kell lenni a boltokban. S hogy vállalnék-e 
szakmunkástanulót? Ha látnám bennük azt az akaraterőt, elszántságot ami ide kell, természetesen! Hiszen 
voltak már nekünk tanulóink, akik aztán itt is maradtak - mint például Péter Palcsi vagy Juhász Ferike – de hát 
volt, amelyik szíve választottja után messzire került, s volt, aki hivatásos határőr lett.  Nálunk a szakember 
gárda túlnyomó része már több, mint tíz éve itt dolgozik. 
- Köszönöm a találkozót! Kívánok Neked és valamennyi dolgozódnak erőt és egészséget, további nagy-nagy 
elhivatottságot, hogy még sokáig érezhessük szánkban a puha, omlós ludányi kenyér ízét. 
 

Brunda József 

Vállalkozói szellem 
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Falunap tizedszer 
 

A 2016. esztendő kerek évfordulót hozott 
Ludányhalászi kulturális életében. Idén 10. 
alkalommal került megrendezésre a Falunap. Hiába 
azonban a különleges alkalom, idén sajnos, nem 
sikerült pályázati úton nyert összegből finanszírozni 
az eseményt, így azt az Önkormányzat teljes 
egészében saját forrásból állta. 
Azonban ezúttal az égiek kegyesek voltak hozzánk, 
hiszen kellemes, meleg időnk volt. 
 

Június 4.-én, szombaton kezdődött a község nagy 
napja. A falunapon gazdag program várta az 
érdeklődőket.  
 

A reggel és a délelőtt hagyományok szerint a sportról 
szólt; az Öreg tavi horgászvereny és a kispályás 
labdarúgó bajnokság a sportpályán elmaradhatatlan 
része a napnak. Mindeközben fenséges illat terjengett, hiszen forrtak a gulyások, rotyogott a kondérokban a 
pörkölt. A lelkes és önként vállalkozó maréknyi főzőcsapatnak hála, az idén sem maradtunk éhesek. 
.  

A délután a kulturális programoké volt. Először a helyi Timi-Tanya tartott lovasbemutatót, majd a helyi általános 
iskola diákjainak fellépése következett. A zene és tánc szerelmesei széles palettából válogathattak a délután 
folyamán: a népzene- és tánc kedvelőinek a bénai citerások műsora, valamint a szécsényi Palóc Néptáncegyüttes 
fellépése nyújtott minőségi szórakozást. A latin táncokat a Havanna Táncstúdió képviselte. A modernebb 
irányzatokra kíváncsiakat az AMAZINX TEAM többszöri bemutatója szórakoztatta, műsoraikban kötélugró show, 
Flatland BMX és breaktánc bemutató szerepelt. 
 

Az este a szórakozás és a buli jegyében telt. A nap 
sztárvendégeként a Bon-Bon élő koncertje majd Dankó 
Szilvia fellépése szórakoztatta a nagyérdeműt. Aki még 
ezek után sem fáradt el, bulizhatott hajnalig. 
 

A nagyszerű nap lebonyolításárét köszönettel tartozunk 
többtucat önkéntesnek, valamint szervezetnek.  
Köszönjük tehát Bódiné Fenyvesi Mónikának hogy 
idén is a tőle megszokott színvonalon és derűvel vezette 
a műsort. Köszönjük a helyi közmunkásoknak az 
áldozatos munkájukat, akik napokkal előtte és utána is 
sokat dolgoztak. Sátort, színpadot állítottak, 
segédkeztek a főzési előkészületekben, ügyeltek a 
tisztaságra. A rendezvény legnagyobb feladata mindig a 
főzés, ilyenkor több száz főre kell készülni. Évek óta 
Végh Karcsi bácsi és baráti csapata vállalja ezt a nem 
könnyű feladatot. Ugyancsak köszönet illeti a Ludányhalászi Mesekert Óvoda személyzetét, a sütés-főzésért, 
tálalásért, mosogatásért valamint az új színpadi dekorációért. Köszönet a helyi Ráday Gedeon Általános Iskola 
felkészítő tanárainak és a fellépő diákoknak a színvonalas műsorért. Köszönjük a Polgárőrségnek, hogy idén is 
lelkiismeretesen, több napon keresztül őrizték a pályán felállított sátrakat és ügyeltek a rendre. Itt említeném meg a 
Rendőrség és a Mentősök jelenlétét, akiknek a segítségére szerencsére nem volt szükség. Szintén hálásak vagyunk 
az önkénteseknek, akik gáztűzhelyt, katlant ajánlottak fel a főzéshez vagy ajándékkal gazdagították a tombolát, 
akik süteménnyel kedveskedtek, segítettek a főzési előkészületekben, árulták a tombolát és ezernyi apró de 
nélkülözhetetlen dologban segédkeztek. 
 

Mit is írhatnánk e jól sikerült nap után. Ahogy a szállóige mondja: „Jövőre, veletek, ugyanitt”. Tizenegyedszer. 
 

Puszta Csaba 

Helyi érték 
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H I R D E T M É N Y  

 
Magyarország Köztársasági Elnöke ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST tűzött ki.  

 
A népszavazásra feltett kérdés: 

 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 
 

A SZAVAZÁS NAPJA: 
2016. október 2. 

 

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki 
- magyar állampolgár, 
- nagykorú, azaz 

=   18. életévét betöltötte, vagy 
=   18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és 

- a bíróság nem zárta ki a választójogból. 
 
Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. 
Településünkön két szavazókör működik:  
 01. sz.: Rákóczi út 119. (Iskola) - akadálymentesített 
 02. sz.: Rákóczi út 28. (Művelődési Ház) 
 
-  A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. 
-  A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan 
felkerülnek. 
- A szavazás során a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát 
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar 
személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is 
elfogadható), 
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy 
- fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal 
  
és lakcímét 
-   lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske 
alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet), 
-  fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal 
  
vagy 
személyi azonosítóját 
- lakcímkártyával, 
- hatósági bizonyítvánnyal vagy 
- személyazonosító jelről szóló igazolással. 
  
Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es 
nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására. 

 
Ludányhalászi Helyi Választási Iroda 

Hirdetmény 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
„Jó tanuló, jó közösségi ember” támogatására 

 
1. A pályázat célja: 

 
- a tanuló fiatalok ösztönzése a szellemi képességek fejlesztésére, az eredményes 

tanulásra, valamint 
- a település érdekében közösségi tevékenységet végzők ösztönzése, elismerése 

 
2. A pályázók köre: 
 

Pályázatot nyújthatnak be a községben állandó lakcímmel rendelkező, középiskolai és 
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
diákok. 

 
3. Az értékelés szempontrendszere: 

 
3.1. Tanulmányi eredmények pontozása: A tanuló/hallgató tanulmányi eredményének 
átlagát 2 tizedes jegyig kell számítani. 
 

Átlag Pont Átlag Pont 
5,00 50 3,90  28 
4,90 48 3,80 26 
4,80 46 3,70 24 
4,70 44 3,60 22 
4,60 42 3,50 20 
4,50 40 3,40 18 
4,40 38 3,20 16 
4,30 36 3,20 14 
4,20 34 3,10 12 
4,10 32 3,00 10 
4,00 30   

 
3.2. A közösségi tevékenység pontozása:  
 

 Pont 
Rendezvények aktívan résztvevő részt vesz 
Március 15. 8 4 
Anyák napja 6 3 
Falunap  13 7 
Szüreti  11 5 
Idősek napja 6 3 
Karácsonyvárás  6 3 
Össz.pont: 50 25 

„Aktívan részt vesz”az, aki a rendezvény előkészítési és szervezési munkájában vállal 
feladatot és szereplést. „Részt vesz”az, aki a rendezvény előkészítési és szervezési 
munkájában vállal feladatot.  

Hirdetmény 
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(A közösségi tevékenységnél nem érvényesíthető a felsőfokú oktatási intézményi 
hallgatók Bursa pályázathoz vállalt közösségi rendezvényen való részvétel teljesítése.)  

4. A pályázaton elnyerhető egyszeri támogatás:  
 

   I. helyezés:  120.000 Ft 
  II. helyezés:    80.000 Ft 
 III. helyezés:       50.000 Ft 

 
A támogatás a középiskolai tanuló és a felsőoktatási hallgató kategóriában is kiosztásra kerül. 
 
5. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 
 

- lakcímigazoló kártya másolata 
- 2016/2017. tanév I. és II. félévi tanulmányi eredmények oktatási intézmény által 

hitelesített fénymásolata. 
- A rendezvény szervezőjének igazolása a rendezvényen való közreműködésről és az 

aktivitás alapján adott pontszámról. 
 
6. A pályázat benyújtásának módja és benyújtásának határideje:  
 

- A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani 
személyesen a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalban (3188 Ludányhalászi, 
Rákóczi út 69.) Kovács Imre polgármesternek címezve.  

 A borítékon kérjük feltüntetni: „Jó tanuló, jó közösségi ember 2016.” 
- A pályázat benyújtási határideje a tanévet követő szeptember 15. 

 
6/a. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 
 
Az a pályázat, amely 

- határidőn túl érkezett be;  
- a rendezvényen való közreműködés eredményről szóló igazolást 
- a tanulmányi értesítő másolatát 
- valamint a lakcímigazoló kártya másolatát nem tartalmazza 
értékelés nélkül elutasításra kerül.  

 
A pályázatokról a kiíró dönt. A döntésről a pályázók a tanévet követő szüreti felvonuláson 
értesülnek.  
A pályázat letölthető a www.ludanyhalaszi.hu oldalról, vagy átvehető a Ludányhalászi Közös 
Önkormányzati Hivatalban.  
 
A pályázattal kapcsolatban további információ a 32/556-021 telefonszámon, illetve a 
pm.ludany@profinter.hu címen kérhető.  
 
Ludányhalászi, 2016. augusztus 23. 
 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
nevében 

 
Kovács Imre  
polgármester 

Hirdetmény 
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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, Puszta 
Csaba, Végh Imre 

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

 
 

 
70 éve tett látogatást Mindszenty József hercegprímás Ludány-Halásziban 

 
70 évvel ezelőtt; 1946. június 21-én, éppen hogy csak a világháborús sokkból felocsúdva, a 
károk és romeltakarítás közepette, Mindszenty József esztergomi hercegprímás érsek, bíboros 
váratlanul meglátogatta a falu plébániáját. Az érsek atya rövid látogatása alatt a zárdában (ma 
szociális otthon) szállt meg, másnap pedig a ludányi Szent András pléniatemplomban mondott 
szentmisét és ünnepi szentbeszédet. A nem mindennapi eseményen a hívők zsúfolásig 

megtöltötték a 
templomot. 

Mindszenty 
augusztus 1-én 
Horváth Gyula 
ludányi plébánost a 
szécsényi esperesi 
kerület helyettes 
esperesévé és kerületi 
felügyelővé nevezte 
ki. 
A Főtisztelendő 
Érsek Atya 
látogatását örökített 
meg az a fotó, mely a 
plébánia udvarán 
készült 70 évvel 
ezelőtt! 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Szüreti felvonulás – legötletesebb házeleje verseny! 

 

A falusi szüreti rendezvényhez kapcsolódóan idén is meghirdetésre kerül a legötletesebb 
házeleje verseny! A díjak a tavalyi évhez hasonlóan: 1. hely: 2 m3-; 2. hely: 1,5 m3-; 3. hely: 
1 m3 tűzifa! Örömmel veszünk és várunk minden olyan ludányhalászi lakost, aki beöltözve 
színesíti a falusi szüreti felvonulásunkat! Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 
polgármesternél lehet! 

 

Évfordulók 

Mindszenty József esztergomi érsek, a plébánia udvarán a ludány-halászi hívek 
körében 
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