
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

XX. évfolyam 1. szám           2018. március  
 

avaszra kezd ismét fordulni az 
évjárásnak nehézkes, csikorgó kereke. 
A fehér kontraszt színes spektrumba 
való átmenete csak lassan, 

csigalassúsággal képes teret nyerni. Ma már 
egy kicsit az időjárás is megbolondult.  Lassan 
a Télapó szánjával dúsan legelő füvön suhanva 
lesz kénytelen megtenni ezernyi kilométereit, a 
húsvéti nyúl pedig a hóember répa orrát 
rágcsálva fogja tojásait elrejteni az izgatott 
gyermekek nagy örömére.  

Mi történt világunkkal? Hová lettek a sűrű 
hóeséstől meghittséget, békét árasztó éjféli 
misék? A novembertől februárig tartó állandó 
fehér tájakban megbúvó gyerekzsivajtól 
hangos szánkózások? Hová lett az állandóság, 
a kiszámíthatóság? Az, hogy télen TÉL van, 
tavasszal pedig TAVASZ! Mi változott a 
környezetünkben, és mi változott bennünk, 
emberekben? Mikor és mitől lettünk ilyen 
fásultak, értékét vesztettek? Nem a mában élő, 
hanem folytonosan a múlt és jövő közt őrlődő. 
Állandóan problémákat szem előtt tartó, és 

megoldást kereső, de nem találó. Mások által 
orránál fogva vezetettek?  

Mai világunkban egyre inkább luxus lesz 
gondolkodni. Analóg és digitális csatornákon 
ezerszám ömlenek a fals információk, melyek 
a gyanútlan egyéneket minduntalan behúzzák 
egy sötét örvénybe, táptalajt adva további 
káros gondolatoknak. Pedig Orwell óta tudjuk: 
„semmi sem a sajátod azon a néhány köbcentin 
kívül, ami a koponyádban van”. Hogy ki, 
hogyan sáfárkodik ezzel a pár köbcentivel, 
mindenkinek saját felelőssége. Járhatunk 
lehajtott fejjel folytonosan egy kis képernyőt 
bámulva egy virtuális-, vagy felfelé nézve, 
egyenes gerinccel a való világban. A való 
világ… mely egyre inkább kezd idomulni az 
emberiség devianciájához.  

Számon kérhetjük-e egyáltalán ezek után 
a természetet, hogy nem a rendjének megfelelő 
szabályokat követ? 
 

K.K. 

 

 

Eltelt 2 és fél hónap, 
már nyoma sincs a hónak. 
Március idusa lesz néhány nap múlva, 
emlékezzünk a hősökre, a forradalomra: 
Petőfire, ki hős volt a harcban, 
Jókaira, ki mellette volt a bajban. 
Vasvári Pált is említsük meg egy pillanatra: 
Ő volt a „márciusi ifjak” vezéralakja. 
Táncsicsra, akit bebörtönöztek, 
és azokra, kiket sorban megöltek. 
Elhangzott a Nemzeti dal, 
amit együtt szavaltak fényes nappal 
a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, 
s bőszen meneteltek a bátorság mezején : 
„A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!” 
Hallhattuk a 12 pontot, 
melyre a nép igent mondott. 
A másodperc az életünkből egy lepke szárnycsapása: 
a Keresztút, a szenvedés, majd Jézus feltámadása. 
A 14 állomás: Pilátus, Czirenei Simon, Veronika, 
a katonák, az őrök, és a síró asszonyok sokasága. 
Húsvétkor majd jön a tarka - barka élet, 
régi szokások, falusi szemlélet: 

piros tojás, csoki nyuszi a bokor alatt, 
a szifon, a vödör most is üres maradt! 
Kicsiny szellő! Lengesd meg a lepedődet! 
Hűsítsd a határban a férfiakat, a nőket! 
Ha a hajnal egy gyerek, az este a vén, öreg pap! 
A bőkezűség bizony bőkezűséget kap! 
Táncol a napfény a hajnali ködben, 
a lélegzet a busz ablakán, az árnyék a tükörben. 
Volt már sok derű, volt már sok fájdalom, 
zengett a hegedű, pengett a cimbalom. 
Köddé foszlik a múlt halovány reménye, 
miénk lesz a reggelek összes nyereménye. 
Itt a tavasz, itt a szerelem, 
minden egyes kapavágás egy újabb borsószem, 
s a következő perc is itt lesz hamarosan, 
minden nap egy ajándék, becsüljük meg alaposan! 
Lássunk táncot! Mulatságot! Színpompás karnevált! 
Legyen boldog mindenki, ha az éjszaka nappalra vált! 
Hangok a fejben, képek a szemben! 
Megújul mindenhol minden, 
és itt a család, ahol Mindenki Mindenkit szerethet, 
s e néhány sor mondanivalója: hit, remény, szeretet! 

Lelovics Tamás 

T 
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A Képviselő-testület ülésein történt 

 
A képviselő-testület 2017. december 21-én tartotta munkarend szerinti testületi ülését. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület: 
 

• A képviselő-testület megalkotta az Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletét, melynek értelmében nyílt téri égetésre csak keddi és pénteki napokon 
kerülhet sor. 

• Közbeszerzési eljárást indított a testület a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 pályázathoz kapcsolódóan,a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft-t bízta meg.  

• A fenti közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan meghatározta a képviselő-testület azt a hat kivitelezőt, 
akiknek az ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldi. 

• A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet elfogadását a december 28-i 
ülésre elnapolta a testület. 

• Elfogadta a Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását. 

• A Képviselő-testület meghatározta és elfogadta a 2018. évre szóló munkatervét. 
• Egyebek napirendi pontban: 

o Polgármester úr kezdeményezte a Ludányhalászi főkötő felvételét a Nógrád Megyei Értéktárba. 
o Felülvizsgálta a testület a szociális étkeztetésre vonatkozó kedvezményeket és megbízta a jegyzőt a 

rendelet tervezet előkészítésére. 
o Eleget tett a képviselő-testület az MNV Zrt-től ingyenesen átvett 843/2 és 258. hrsz.-ú 

ingatlanokról szóló tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint az ingatlanokat nem értékesítette 
és az ingatlanokat a hasznosítási célnak megfelelően használja. 

o A testület döntött a Halászi kocsma árverezése kapcsán 500.000 Ft-os ajánlat megtételéről. 
 

December 28-i rendkívüli ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a testület: 
 

• A képviselő-testület lezárta a Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési szakaszát és elfogadta 
Településképi Arculati Kézikönyvet egyúttal megalkotta a Településkép védelméről szóló rendeletét. 

• Módosította az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 5/2015.(III.27.) számú 
önkormányzati rendeletét. 

• Ugyancsak módosításra került az önkormányzati kitüntető cím alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 2/20009.(IV.30.) számú rendelete. 

• Döntött a testület a Halászi temetőben a ravatalozó mellett lévő 9 db veszélyes fa kivágásáról, és a 
START program 2018. évi mezőgazdasági projektjében való részvételről, mely nem kötelező 
önkormányzati feladat. 

 

A képviselő-testület 2018. január 25-én tartotta munkarend szerinti első testületi ülését. Az ülésen a 
következő napirendi pontokat tárgyalta a testület: 
 

• Fülöpné Gálik Erika a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltségének 
vezetője tájékoztatatta a képviselő-testületet a településen indítani kívánt gyermekotthonról. 

• Döntött a testület a településszintű térfigyelő rendszer kiépítésére, a népi hagyományokra, kulturális és 
természeti értékre épülő rendezvények támogatására (Falunap) és a településkép megőrzésére (Kossuth 
és Rákóczi út sarkán lévő park felújítása) vonatkozó pályázatok benyújtásáról, melyekhez a pályázott 
összeg 11.929.528 Ft, a megvalósítás teljes költsége 12.829.275 Ft. 

• Döntött a képviselő-testület a Falunap időpontjáról, mely június 2-án kerül megrendezésre, s egyben a 
rally bemutató lebonyolításához 100.000 Ft támogatást határozott meg. 

• Javaslatokat kért a testület a pályázatok építési beruházásai megvalósítása során keletkező építési 
törmelék elhelyezésére. 

• A testület hatályában fenntartotta a Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2014. 
november 20-án megkötött Együttműködési Megállapodást. 

• Elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási tervét. 
• Módosította a testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát.  
• A testület véleményezte és elfogadta a 2018/2019. évre az általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló 

a Nógrád Megyei Kormányhivatal által készített kötelező felvételt biztosító körzetekről szóló 
előterjesztést.  

 

Közhírré tétetik 
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2018. február 15-én tartotta munkarend szerinti újabb ülését a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalására került sor: 
 

• Elfogadta a testület Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 51.005.096 Ft-os 
bevételi és kiadási főösszeggel. 

• A képviselő-testület tárgyalta Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyet az ülésen 
meghatározott szempontok szerinti átdolgozásra visszaadta a testület. 

• A Ludányhalászi Mesekert Óvodában 2018. május 2.-án és 3.-án 8.00 és 16.00 óra között határozta meg a 
képviselő-testület a beiratkozások időpontját 

• Az Óvoda nyári zárva tartási idejét az óvodavezető javaslatára 2018. július 2-től július 13-ig határozta meg a 
testület. 

• A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2018. évi szabadságolási tervét. 
• A jegyző javaslatára megválasztotta a testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 
• Döntött a testület a 2018. évi kulturális rendezvények előkészítéséről, és megbeszélésre került a március 15. 

rendezvény előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 
• Egyebek napirendi pont keretében: 

o A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy maximum 30 millió forint fejlesztési hitel felvétele 
céljából keresse fel az önkormányzat pénzügyi intézetét. 

o beruházásai megvalósítása érdekében döntött a testület két önkormányzati földterület, a sóderbányai telkek és 
szolgálati lakások értékesítéséről, valamint megvizsgálta a lehetőségét a bontási munkák közfoglalkoztatás 
keretében történő elvégzéséről; 

o döntött a testület az önkormányzat közfoglalkoztatási programjában megtermelt káposzta lakosság részére 
történő kiosztásáról. 

 
A testület 2018. február 22-i rendkívüli ülésén a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 számú pályázathoz kapcsolódó építési 
beruházásra kiírt közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította a képviselő-testület, mert a beérkezett ajánlatok 
mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
 
2018. március 7-én ismét rendkívüli ülést tartott a testület, melyen a következő napirendeket tárgyalta meg: 
 

• Döntött maximum 30.000.000 Ft fejlesztési hitel felvételéről a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 számú pályázatunk 
megvalósítása érdekében, melyhez a szükséges kormányzati engedélyt megkéri a testület. 

• A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a 2018-2021. évekre szóló előterjesztést. 

• Elfogadta a testület az átdolgozott a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(III.08) számú rendeletünket 301.827.388,-Ft bevételi és kiadási főösszeggel. 

• Fentieket követően polgármester úr tájékoztatta a képviselőket emlékfák felajánlásáról, melyek elhelyezésére a 
Kossuth és Rákóczi utak sarkán lévő parkot javasolta; tájékoztatást adott egy vállalkozás érdeklődéséről, melyhez 
telephelyként a használaton kívül lévő temető területét vásárolnák meg; végül javasolta átgondolni a következő 
ülésre a sóderbányai telkeink árának meghatározását. 

 
Pályázat 

 
• Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat kapcsán 30.000.000. Ft.-ot nyert 

önkormányzatunk az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének bővítésére és felújítására.  
 

 

Értesítés orvosi rendelésről 
 

2018.03.26 (hétfőtől) a rendelö és a tanácsadó a Kossuth út 17.-szám alatt, (Ápoló Gondozó Otthon épületében) 
működik, a felújítás befejezéséig. 

 
Rendelés:  Hétfő és csütörtök: 8:30-12:30 
                     Szerda: 8:00-12:00 
             Kedd és péntek: nincs rendelés  

A keddi és a pénteki napokon ellátás Nógrádszakálban! 
 

Védőnői tanácsadás: Csütörtök: 12:30-15:30 
 

Értesítés falugazdászról 
 

2018. március 20. napjától Seidelné Szita Gabriella látja el a falugaszdászi feladatokat 
Ügyfélfogadási idő: keddi napokon 8.30-9.30 óra között 
Telefon: 30/6529634 

Közhírré tétetik 
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Óvodai hírek 

 

Az újév, első szülői értekezletén kiadásra kerültek az óvodai 
szakvélemények a nagycsoportosok szüleinek, mely szerint 14 
gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait a következő 
tanévben. A meghívott tanító nénik bemutatták a Ráday Gedeon 
Általános Iskolát a szülők részére. Január végén a leendő elsősök 
bepillantást nyerhettek az iskolai életbe, találkozhattak régi óvodás 
társaikkal, s egy játékban, mozgásban gazdag testnevelés órán vettek 
részt. 
Óvodánk február 6-án tartotta farsangi mulatságát a Művelődési 
házban. A kicsik ötletes és színes jelmezeinek bemutatása után a 
Répa, retek, mogyoró Társulat tette igazán farsangivá a hangulatot. 
Az előadók mozgásos, táncos énekekkel, játékokkal szórakoztatták a 

gyerekeket és a vendégeket. Nagy élményt jelentett az ovisok 
számára a gyerek-szülő tánc.  
A tél végi havazás vidám pillanatokat varázsolt az óvoda udvarára. 
Szánkóztunk, hóembert készítettünk. 
A februári tevékenység témánk a foglalkozások, a szakmák voltak. 
Ellátogattunk a védőnő rendelőjébe és a varrodába, ahol a gyerekek 
megtekinthették a szakmákhoz tartozó napi tevékenységeket. 
Köszönjük Horváth Judit védőnőnek és Brunda Józsefné, Vali 
néninek a kedves fogadtatást! 
A továbbiakban a helyi hagyományokat öregbítve várjuk 
óvodásainkkal a március 15-ei ünnepélyen való részvételt. 
A leendő óvodások beíratására május 2-3-án, 8-16 óráig lesz 

lehetőségük a szülőknek. 
Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 
 

 

Sikerek és kudarcok az iskolában 
 

Iskolánk élete a szokott rendben zajlik. 
Délelőttönként tanítás, délután szabadidő, 
tanulószoba és a hazamenetel a fő program. 
Szabadidő eltöltéseként számítógépezhetnek, 
pingpongozhatnak, olvashatnak a gyerekek, de 
a csocsó és a léghoki is rendelkezésre áll. Fő 
elfoglaltság a tanulás lenne, de sajnos 
tanulóink többsége ebben nem jeleskedik. 
Bukott tanulók száma félévkor: 26 fő, ebből 22 
tanuló felső, és 4 tanuló alsó tagozatra jár. A 
félévi elégtelen jegyek száma: 94. Sajnos 
ehhez mi, pedagógusok már nem vagyunk 
elegek. A jobb jegyekhez kellenek a gyerekek, 

akik bizonyítani akarnak és készülnek az 
órákra, valamint a szülők is, akik 
számonkérik, ellenőrzik őket, hogy bepakoltak-e másnapra, kész van-e a házi, tanult-e következő napi órákra a gyerek. 
A legtöbb szülő az iskolával egy elvárás rendszer mentén halad, de sokan vannak, akik az iskolát még mindig a saját 
sikertelenségükkel azonosítják, vagy csak egyszerűen nem akarnak szembenézni azzal a megállapítással: A szülők 
nélkül nem megy! A gyerekek megküzdő képessége csökken azzal, ha nincsenek következmények és az iskola 
egyfajta ellenségképnek van feltüntetve a tanórákkal együtt. Pedig ami tőlünk telik, megteszünk mindent: 
sportversenyek, egészségnapok, színházi kirándulás és egyéb élményt jelentő programokkal enyhítjük a tanulás 
fáradalmait. A gyerekek ezt jó jegyekkel tudják viszonozni nekünk, ahogy a következő tanulóink is ezt tették. A félév 
során kitűnő tanulmányi munkájukkal tűntek ki: Varga Hanga Virág 1. osztályos, Ádám Blanka és Szabó 
Valéria 2. osztályos tanulók. Jeles tanulmányi eredményt ért el: Kereszti Petronella 1. osztályos tanuló, Sporner 
Botond 2. osztályos, Nagy Csenge és Varga Regina Stella 3. osztályos tanulók. A tanulmányi munkájuk alapján 
dicséretet érdemel továbbá Oláh Fanni 4. osztály, Ludányi Csaba 6. osztály, Kovács Virág és Szabó Richárd 
Renátó 8. osztályos tanulók. Utóbbi két tanulónk a tantestület döntése alapján a tanév végéig egy-egy tabletet 
kap használatra. Ezúton is gratulálunk a szép teljesítményt elérő tanítványainknak! 

Kormány Zsoltné 
igazgató 

Közhírré tétetik 

A János vitéz című előadást néztük meg tanulóinkkal a  
Nemzeti Színházban 
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Dr. Bagó József: „Itt kell tennem azt, amit tudok!” 
 

„Dolgaim nékem is nehezek és nagyok, 
Mivel én falusi Nótárius vagyok.” /gróf Gadányi József, 1788/ 

 

Különös megtiszteltetésnek éreztem az interjúkészítés jogát. Az alábbi beszélgetést olvasva talán az az üdvözítő bizonyosság 
lehet a miénk, hogy egy olyan EMBER válik a falu kitüntetett részévé, aki nemcsak átlagos munkavégzésként tekint leendő 
feladataira, hanem a vidék szeretetére és az emberek megbecsülésére alapozva néz a tevékeny jövő elé.  

 

Hol kezdte a pályáját?  
 

A pályámat 1978. március 17-én kezdtem a MÁV Szécsényi 
Állomásfőnökségén váltóőrként, majd betanított munkásként, később 
normatechnológusként a szécsényi ELZETT Zár és Lakatgyárban 
dolgoztam. Innen egy kis kitérővel 1989. június 02-től vállalkozásban 
lakatokat és cilinderes zárakhoz alkatrészeket gyártottunk 
Sátoraljaújhelyre.  

 

Mióta dolgozik a közigazgatásban? 
 

A közigazgatásba 1992. augusztus 26-án kerültem a Nógrád 
Megyei Munkaügyi Központ Szécsényi Kirendeltsége ügyintézőjeként. 
Az önkormányzatok életébe 1995. december 01-vel kapcsolódtam be: 
Nógrádszakálban ügyintézőként, majd megbízott jegyzőként 
tevékenykedtem. 2001-ben Litke Község Önkormányzatánál végeztem 
jegyzőként feladataimat, 2007. október 01-től pedig körjegyzője lettem 
Litke és Piliny településeinek. 2013. február 01-től a Szécsényi Közös 
Önkormányzati Hivatal élére kerültem, ahol 2017. május 14-ig töltöttem 
be a jegyzői tisztséget. Innen kerültem Diósjenőre jegyzőnek az ottani 
polgármester hívására, ahol 2018. február 14-ig tevékenykedtem. 
Fentiekből kitűnik, hogy nem a közigazgatásban kezdtem, de a 40 
ledolgozott évből a nagyobb rész (25 év) a köz szolgálatában telt el, s ez majdnem teljes egészében a Szécsényi Járás 
településeihez köthető. 

 

Kérem, magánemberként is osszon meg néhány gondolatot a családjáról! 
 

Házas vagyok, két gyermek édesapja. Feleségem szintén a közigazgatásban dolgozik a Szécsényi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője (közérthetőbben: a Munkaügyi Központ vezetője). Büszkén mondhatom, hogy 
33 éve élek boldog házasságban. Mindaz, amit elértem, a feleségem nélkül nem sikerülhetett volna, s nagyon örülök, hogy 
ennek gyermekeink is – nemcsak tanúi, hanem - részesei voltak. Látták a sok befektetett energiát, munkát, bátorítást, 
lemondást, néha kudarcot, s azt, hogy sohasem adtuk fel. Azt gondolom, jó példát adtunk számukra, s ennek már ők is 
látható jeleik. Két gyermekünk közül Veronika az idősebb, Ő már 31 éves, közgazdász, szülei nyomdokain haladva a 
közigazgatást választotta. Budapesten él és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozik. Bálint 24 éves, s jelenleg 
Budapesten tanul.  

 

Milyen okok, elgondolások játszottak közre abban, hogy éppen a ludányhalászi Polgármesteri Hivatalban töltse be 

az aljegyzői (és várhatóan jegyzői) tisztséget? 
 

Lehoczki Szabolcs, Piliny polgármestere már régebben szerette volna, hogy újra együtt dolgozzunk. Ezt a véleményt 
Radvánszky Judit Nógrádszakál és Kovács Imre Ludányhalászi polgármestere is osztotta, akikkel a pályázat kiírását 
követően személyesen is találkoztam, így ez számomra nem volt kérdés. Szeretem ezt a vidéket, itt élek, ismernek, és azt 
gondolom, el is fogadnak, s szerintem ez a legfontosabb. 

 

A polgármester és a képviselő-testületi tagok részéről meglévő bizalmi viszony súlyponti eleme hivatali 

munkájának. Mit gondol, könnyen megvalósulhat a bizalmi légkör? 
 

Sorsok, emberek 
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Nem az ember keresi a munkát, hanem a munka találja meg az embert. Az eddigi közszolgálati helyeimre a legtöbb 
esetben hívtak és az átszervezések kapcsán is egyértelmű volt a polgármesterek személyemmel kapcsolatos álláspontja. 
Nógrádszakálban és Pilinyben is 6-6 évet töltöttem, s körzetközponti jegyzőként úgy gondolom, jó kapcsolatot alakítottam 
ki valamennyi járási polgármesterrel, s a testületek tagjaival is sok esetben találkoztam. A hivatali dolgozókat is ismerem, s 
szerintem nagyon sokan ismernek, akár, mint jegyzőt, akár, mint embert. Nyilván a bizalmi viszonyt nagyon nehéz 
kialakítani, de úgy érzem, ezt eddigi munkám során sikerült megvalósítani. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ezt sokkal 
könnyebb elveszíteni, így folyamatosan ennek megtartásán kell munkálkodni.   

 

Van már koncepciója a hivatali működésre vonatkozóan? Ha igen, milyen mértékben látja azt megvalósíthatónak? 
 

Kereszti Márta Jegyzőnő egy jól működő hivatali szervezetet alakított ki, elhivatott munkatársakkal, s a jelenlegi 
helyzetben különösebb változtatásra nem kell gondolni. Az elmúlt időszakban nyugdíjba vonult kollégák helyett fiatal, 
agilis kollégák felvételére került sor, akik meglátásom szerint jól beilleszkedtek, lehet rájuk számítani. A két társtelepülés 
közül Pilinyben különösebb gondot nem látok, az új pénzügyes munkatárssal már dolgoztam együtt, megbízható, alapos 
embernek ismertem meg, azonban Nógrádszakálban a pénzügyi területen mindenképp kell javítani. Egy fő felvételét kell 
megoldanunk, s ez egyelőre a források megteremtésének a kérdését veti fel.  

 
2018 a Választások éve. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy esetleges új törvénymódosításnak köszönhetően 

változtatásokat kell majd eszközölni a hivatali működésben? 
 

2018. csak az országgyűlési képviselők választásának éve, az Európai parlamenti képviselők és a polgármesterek és 
önkormányzati képviselők választására 2019-ben kerül sor. Nyilván a közigazgatás és az önkormányzati élet is 
folyamatosan változik, mint ahogy azt a közigazgatásban eltöltött évek során jócskán tapasztaltam. Nekünk a konkrét 
feladatunk a már meghozott döntések végrehajtása. Természetesen, ha lesz ilyen, abban is tevékenyen részt kell vállalnom, 
de azt gondolom, a változások nagy része már megtörtént. 

 

Magyartanárként eszembe jut Arany János, a születésének 200. évfordulója alkalmából tavaly ünnepelt költő; aki 

irodalomteremtő tevékenysége közben sikeres aljegyzői („kis-nótárius”), majd jegyzői állást töltött be. Van-e az említett 

költőtől kedvenc verse? Idézne belőle? 
 

Régi színjátszósként természetesen a verseket is szeretem, s bár az én kedvenc költőim Babits és József Attila, Arany 
Jánosnak pedig inkább a balladái kedvesek számomra, mégis a Családi kör című versének egy mondatát emelném ki: 
„Elbeszéli vágyát hona szent földére, hosszú terhes útját amíg hazaére.” S ehhez kapcsolnám még Theodore Roosevelt 
mondatát is: „Tedd amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!” Hát most én is hazaértem! Itt vagyok, és itthon vagyok! Itt 
kell tennem azt, amit tudok!  

 
Megköszönve dr. Bagó József Úrnak az együttműködést, valamint gratulálva a jelenlegi (és jövőbeni) 

kinevezéséhez, rendületlen és eredményes munkavégzést kívánok a Rádayak falujában! 

Tisztelettel és köszönettel: Szikora Klaudia tanár (Ráday Gedeon Általános Iskola) 
 

 

Egy jól sikerült Sportbál 
 

2018.Február 3.-án megrendeztük a sokadik Jótékonysági Sportbálunkat. Hosszas szervezés előzte meg ezt az estét. 
Szerettünk volna egy jó hangulatú sok résztvevős rendezvényt lebonyolítani. Egyedül a rengeteg utánajárás és a tombola 
tárgyak begyűjtése nem sikerült volna. Nagyon sok segítséget kaptam Pityiné Kecskés Tímeától, Pityi Attilától, Földi 
Gergőtől és Mosó Ferenctől. Nélkülük nem jött volna létre a bál. Értékes tombola nyeremény felajánlásokat kaptunk 
éttermektől, vállalkozóktól, csapattagoktól. A főnyeremény egy kényeztető nyaralás volt, 3nap/2 éjszaka a szilvásváradi 
Villa Park Panzióban.  
Gratulálok minden tombola nyertesnek. A rendezvény hangulatáért a Szerenád Band volt a felelős. Sikeresen megtöltöttünk 
minden asztalt vendégekkel akik utólag dicsérték a zenekart és a jó hangulatot. A létszám elérte a 90 főt ami egy ilyen kis 
egyesületi bálnál nagyon jónak mondható. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a felajánlásokat, a szervezőknek 
a segítséget, a bálozóknak pedig a részvételt. Köszönöm még a ludányhalászi Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtotta a Művelődési Házat.  
Hálával tartozok azért a sok segítségért amit az önkormányzat ad évről-évre. A Ráday Gedeon Általános iskola 
vezetőségének is köszönettel tartozom, hogy szezonról-szezonra használhatjuk az öltözőket és a téli felkészülés alatt a 
tornatermet. Az összegyűlt támogatásból egy új mezgarnitúrát akarunk venni a csapatnak és néhány labdát és hasonló 
sporteszközöket, hogy minél jobban fel tudjunk készülni a szezonokra. Reméljük, hogy a jövőben rengeteg Sportbált 
sikerül még megszerveznünk és hogy mindegyik ilyen jól is fog sikerülni. Hajrá LUSE!!! 

Végh Tamás 

Sorsok, emberek 
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Március 15. koszorúzás és megemlékezés 
 

Az 1848. március 15-i forradalom 170. évfordulójához érkezett. Március 14-én 18.00-kor a kultúrház 
főbejáratánál gyülekeztek a hősök emléke előtt tisztelegni vágyók. Az megemlékezés nyitányaként az 
Ipolyon inneni és túli településekről érkezett polgármesterek, valamint a helyi intézmények vezetői 
megkoszorúzták a ’48-as emléktáblát. 
Kovács Imre ünnepi beszéde után a ludányhalászi fiatalok szűkebb szülőföldünk eseményeit foglalták 
össze, majd a Ráday Gedeon Általános Iskola tanulóinak zenés-táncos előadását láthattuk. 
A megemlékezést a kokárda feltűzés ceremóniája követte. Az óvodásokra tűzött nemzeti jelkép emlékezteti 
a jövő nemzedékét a hagyományaink ápolására, hőseink emlékének őrzésre.  
Az eseményt megtisztelők svédasztalos vendéglátásnak lehettek részesei. 

         

 
Kerékpártúra 

 

Immár tizenegyedik állomásához érkezett a március 15-i ünnepséghez kapcsolódó biciklitúra, mikor is 
kerékpár nyergében egy-egy Nógrád (vár)megyei jeles helyet keresnek fel a kihívásra váró falubeliek. Az 
idei évben körutat tervezünk a két Ipoly híd között Ludányhalászi – Rárós – Busa – Csalár – Pösténypuszta 
- Ludányhalászi útvonalon. A közel 40 km-es túrára március 24-én (szombaton) kerül sor. Mivel a szlovák 
szabályok szerint kötelezően viselendő kerékpársisak és láthatósági mellény, azokat lehetőség szerint 
mindenki hozzon magával, illetve az önkormányzat is biztosítani tud korlátozott számban. Az ez irányú 
igényeket kérjük előre jelezni a Polgármesteri Hivatalban. 

 

  A Ludányhalászi Egyházközség életéből. 
 
Az elmúlt hónapokban két megyés püspök is megtisztelte községünket. 
 
Dr. Beer Miklós váci megyés püspök mutatta be a szent misét az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézetben, a betegek kenete kiszolgálásával, február 13-án. 
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök celebrálta nagyböjti lelkigyakorlatos szent misét a 
Szent András templomban március 18án. 
 
Nagyheti miserend a Szent András plébánia templomban: 
2018.03.29. csütörtök 18.00 óra szentmise 
2018.03.30. péntek 17.00 óra keresztút,18.00 igeliturgia 
2018.03.31. szombat 18.00 óra szentmise 
2018.04.01. vasárnap 11.00 szentmise 
2018.04.02 hétfő 11.00 szentmise 
 
Készüljünk megtisztult lélekkel a szentidők megélésére.  Ámen! 

Közhírré tétetik 
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A megtorlások 

 
 

(…) Jóska egyébként az egyik hangadó volt a faluban és így 
köré gyülekeztek a balhékedvelők. A rendőr persze 
jelentette a felettes hatóságoknak a történteket, hiszen az 
oroszok ekkor már megpróbálták visszaállítani a „rendet”és 
egy este harckocsival Szécsényből kijöttek Jóskáért. 
A „kemény mag” akkor is nála tanyázott, amikor a 
harckocsi megérkezett. A házat a fegyveresek körbe vették 
és a bennrekedteket számon kérték. No, nem valami 
kíméletesen. P Jóska valamilyen fondorlattal kijutott a zár 
alól, felmenekült a toronyba és félreverte a harangot. A falu 
népe összeszaladt. Mindez nem akadályozta meg az 
oroszokat abban, hogy K Jóskát össze-vissza ne verjék, 
rugdossák és végül a falu láttára feldobták a harckocsira és 
elvitték. Hosszú ideig nem láttuk ezután a rendőrkötözőt.  
Ahogy a forradalom elbukott, összeszedtek bennünket és 
megindultak a kihallgatások Szécsényben. Hol bevittek, hol 
hazaengedtek. Végül bűntető eljárás nem indult ellenünk, és 
egy kivétellel mindenkit hazaengedtek. A kivétel egy év 
felfüggesztett börtönt kapott. Vagyis senkit nem csuktak le. 
Az idő előre haladtával aztán, ez a berángatási szokásuk is 
ritkult, de nemzeti ünnepek előtt rendre összeszedtek 
bennünket, és két- három napra kivontak a forgalomból. 
 
Meglehetősen izgalmasak lehettek a napjaitok ez idő tájt. 
Hogyan fogadták mindezt az AKÖV - nél? 
  
Visszamentem dolgozni Salgótarjánba. Azaz, csak 
visszamentem volna. Kirúgtak! Új munka után kellett 
néznem. Úgy gondoltam, hogy Nógrád Megyében nincs sok 
esélyem arra, hogy munkát kapjak, elvonatoztam Pestre 
szerencsét próbálni. Közben jelentkeztem az orvosi 
egyetemre – többször is -, de hely hiány miatt nem vettek 
fel. Sem Budapesten, sem Szegeden, sem Pécsett. 
Mindeközben felvettek a GAZNZ MÁVAG kovácsoló 
üzemébe, segédmunkásnak.  
 
Mi volt a munkád? Hol laktál? Hogy érezted magad? 
 
Mi volt a munkám? Gyorstalpaló tanfolyamon 
targoncavezető lettem, és anyagokat szállítottam a 
szerelőknek, kovácsoknak az üzemen belül. Szerettem ott 
dolgozni, jó volt a társaság, a kollektíva. A bátyáméknál 
laktam, úgymint amikor középiskolás voltam. 
Tulajdonképpen a családban maradtam. Hetente egyszer 
jártam haza Ludányhalásziba, munkásvonattal. Hogy miért 
fontos a munkásvonat? Azért, mert a munkásvonatok akkor 
marhavagonokból álltak. Marhavagonokból, amelyekben 
padok voltak, egy szilárdtüzelésű kályha, amiben soha nem 
égett a tűz. Ennek pedig két oka volt. Az egyik, hogy nem 
volt tüzelő, a másik az, hogy ha begyújtottak olyan füst volt 
a vagonba, hogy meg lehetett fulladni. Így aztán a vagonok 
oldalának résein, télen még a havat is behordta a szél. A 
menetidő Ludányhalászi és Budapest között hat óra volt. A 
vonat Ludányhalásziból vasárnap éjjel féltizenkettőkor 
indult és hétfőn félhatra ért Pestre. Ennyi idő alatt éppen 
meg lehetett fagyi. Amikor kiszálltunk a vagonokból nem 
bírtunk a lábunkra állni annyira átfagytak az izmok. Ez idő 
tájt többen utaztunk a munkásvonattal Pestre, sokan 
dolgoztak ott és egy alkalommal egy V Berci nevű 
falubélimmel ültünk egymás mellett a vagonban és 
munkahelyeinkről is beszélgettünk. Azt javasolta nekem, 
hogy menjek el hozzájuk a Fővárosi Épületszerelő 

Vállalathoz, ott több pénzt is kereshetek és még 
szakmunkás bizonyítványt is szerezhetek egy év alatt. 
Ismerősöm is lesz, mert Ő ott dolgozik, villanyszerelő és 
éppen kellene neki egy segítség, merthogy ahogy mondta, a 
villanyszerelő biztonsági okokból nem dolgozhat egyedül. 
Jelenleg a Budafoki Borpincékben dolgoznak. A fő 
munkaterületük a borpincék mellett még a Budapesti 
Nemzeti Vásár (BNV) létesítményei voltak. A 
szakmaszerzés lehetősége különösen vonzóvá tette a dolgot. 
Nem sokat gondolkoztam a dolgon, a bort is szeretem, hát 
kipróbáltam. Nem jártam rosszul. 
 
Az egyetemet tehát feladtad, nem próbálkoztál tovább? 
 
Mivel a felvételim az orvosira jól sikerült az egyetem olyan 
ajánlattal állt elő, hogy fogorvosira, vagy gyógyszerészeti 
szakra fel tudnak venni. Nem akartam tovább várni. Úgy 
gondoltam, hogy nem adom fel és a gyógyszerész szakot 
választom, onnan könnyebb lesz majd átigazolnom az 
orvosira. Mondanom se kell, hogy az önéletrajzomból 
kifelejtettem az ötvenhatos események során velem 
történteket, így aztán ötvenkilencben felvettek az 
egyetemre. Mindig jó tanuló voltam. Az első évem az 
egyetemen is sikerült. Biztatásra ugyan, de magam is úgy 
gondoltam, hogy ösztöndíjért folyamodhatok. Hát, ezt nem 
kellett volna. 
A Nógrád Megyei Gyógyszertári Központ éppen 
ösztöndíjast keresett és a tanulmányi osztály megküldte a 
papírjaimat az érdeklődőnek, és engem majdnem kirúgtak 
az egyetemről. Fegyelmi eljárás indult ellenem az 
ötvenhatos események során betöltött szerepem és annak 
elhallgatása miatt. A fegyelmi eljárás során sok mindenkit 
meghallgattak. Korábbi munkahelyeimről is véleményt 
kértek, szerencsémre mindenhonnan csak jó vélemények 
érkeztek. Tizenhét vádpontot soroltak fel ellenem, 
amelyeknek súlya az eljárás alatt lassan amortizálódott. Az 
egyetemen tanulócsoportokban tanultunk – dolgoztunk. 
Csoportelső voltam. Az utolsó fegyelmi tárgyalásom 
alkalmával a Kari KISZ titkár, akivel egy csoportban 
dolgoztunk ki állt mellettem és ez sokat segített. Úgy 
nyilatkozott, hogy fiatalgyerekként belevittek valamibe, 
amit én nem is igazán akartam. Nem vagyok a rendszer 
ellensége. Felvételimet kértem a KISZ be, a felvételem 
folyamatban van. Megúsztam!  
 
    Végh József László  

 

Elfeledett történetek 


