
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

XX. évfolyam 3. szám           2018. október  

 
me, az ősz! Megint itt ballag! 
Színes batyujában ott vannak a hamvak. 
A nyár izzó parazsa, az emlékek, 

az égető napsugár, az andalító ének. 
  
A madarak csicsergése, a baglyok 
huhogása, 
a fagyis kocsi csengője, a nádas suhogása, 
a hangos csobbanás a strandon, 
a sült szalonna illata a balkonon. 
 
A sok szép emlék, mit hátrahagyunk: 
a dalok, amiken sírtunk, a filmek, amiken 
kacagtunk. 
Élveztük a Nap melegét, az eső hűségét, 
az ünnep örömét, az éjszakák csendjét. 
  
A madár se költözik egyedül, 
sok szépet visz emlékül, 
 
vagy repül, 

vagy leül. 
A mormota, a pele is a vackába menekül. 
Ott jól érzi magát. Sőt: remekül. 
A téli csendben minden vágya teljesül, 
s a hosszú hónapok alatt felfrissül. 
  
Kopog az ősz: a makacs, a lomha. 
Fáradtan mocorog a fűzfa lombja. 
Követ a szellő, akármerre megyek, 
jönnek utánam a dombok, a hegyek! 
  
Ha hullócsillagot látsz, és valamit kívánsz, 
Te leszel a Hős! Senki más! 
Akkor állj meg egy percre, 
és öröm tölt el! Persze! 
  
Íme, az ősz! Megint itt ballag! 
Színes batyujában ott vannak a hamvak. 
A nyár izzó parazsa, az emlékek, 
az égető napsugár, az andalító ének ... 
 

Lelovics Tamás 

 
 

Orvosi rendelő 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a 
háziovosi rendelő felújítási munkálatai 
befejeződtek, az épület 
használatbavétele engedélyezésre 
került.  
Ennek következtében 2018. október 10-
én, szerdán a rendelés elmarad. 
2018. október 11-től, csütörtöktől a 
megszokott rendben, a már felújított 
épületben vehető igénybe az 
egészségügyi szolgáltatás. 
 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 
 

Í
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Apa és fia,  

akik tudják, hogy „a ló hátán van a földi mennyország” 
 

A hagyományteremtő munka mindig az értékes jövő alapja. Hozzáértés – bővülő Nógrád megyei paletta 
– elköteleződés – örökség: ezek a kulcsszavai az alábbi beszélgetésnek. Bagoly Szabolcsot, a BSZV 
gazdasági társulat vezetőjét a Ludányhalászi Őszi Fesztivál programsorozat nyitórendezvénye kapcsán 
kérdeztem.  
 

- Idén immár 3. éve került megrendezésre a fogathajtó verseny. Az esemény szervezőjeként kérdezem 
Öntől, hogy honnan indult az ötlet? 
 

- Igazából mi 4-5 éve kezdtünk el versenyezni a legnagyobb (20 éves) fiammal Nógrád megyei szinten. 
Megyei viszonylatban elég kevés verseny kerül megrendezésre, elég kevés helyszín van. Gál Andor 
karolja fel Nógrád megyében a fogatsportot, ő mindig szervez versenyt, és ebből kiindulva született az 
ötlet, hogy mi is megpróbáljuk: felvállalunk egy helyszínt, hogy bővülhessen egy kicsit a Nógrád megyei 
paletta. Szívvel-lélekkel próbáljuk csinálni, és úgy néz ki, hogy ez a hozzáállás sikert is hoz, ugyanis, ha 
a megyei szintet tekintjük, mindig ez a verseny a leglátogatottabb. Ez sokmindennek köszönhető. Viszont, 
mint versenyző küzdünk folyamatosan, Nógrád megyében rajtunk kívül még 3 aktív versenyző van, és 
hát ez így nagyon kevés. Ismeretségeink révén Monorról, a Jászságból szoktak még eljönni versenyzők, 
és így sikerült most is 18 indulót összehozni. 
 

- Nincs hagyomány újítás 
nélkül. A korábbi 
versenyekhez képest volt-e az 
idei rendezvénynek olyan 
eleme, ami újszerű volt? 
 

- Igen, az idén hívtunk egy 
sztárvendéget, méghozzá a jó 
LaciBetyárt. Ő csak 
meglepetésvendégként 
szerepelt a programkiírásban, 
hiszen elsősorban azokra 
számítottunk, akiket érdekel a 
lovassport. Ha még a mulatós 
zenét is szeretik, az már csak 
ráadás. Láthattak az 
érdeklődők négyesfogat 
bemutatót, ez megint csak 
először volt. Illetve most is többféle étellel kedveskedtünk a nézőknek, versenyzőknek. Ez korábban is 
így volt, de most nagyobb létszámra terveztük és be is jött a számítás.  
 

- Tehát kijelenthetjük, hogy a rendezvény látogatottsága a korábbi évekhez képest nőtt? 
 

- Rendezőként és versenyzőként egyszerre nagyon nehéz helytállni. Mindenki azt mondja, hogy most 
többen voltak, és több idegent láttak a környező falvakból, esetleg városokból is és hál’ istennek végig 
maradtak, pedig a délutáni akadályhajtásnál kaptunk egy félórás záport. 
 

- A programban 2 versenyszám is szerepelt: maratonhajtás és akadályhajtás.  Mit takarnak 
ezek a kifejezések? Mi a különbség? 

 

- A maratonhajtás – hasonlattal élve - olyan, mint egy rally. 25-30 percet tölt a fogat a pályán. 5 akadály 
van: van egy pihentető kör, majd jön az 1-es akadály, megint pihentető kör, 2-es akadály, és ez így tovább. 
Akadályonként van 5 mobilkapu, amit meg kell hajtani A-B-C-D-E-F sorrendben, ez jól össze van 

Sorsok, emberek 
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keverve, tehát meg kell jegyezni, hogy már mit teljesített a versenyző. Ez időre megy, és az idő dönt. 
Minden akadályban 2 bíró figyeli, hogy mindenki pontosan teljesítsen. Aki hibázik, az megkapja a 
büntetését; aki jól teljesít, az pedig a jutalmát. A maratonhajtás tehát látványos dolog, itt a gyorsaság, 
vakmerőség van jelen. Az akadályhajtásnál 20 sejbapárból álló bóják között kell a lovakat meghajtani, 
ahol van a hintónak egy 150-es nyomtáva, és erre kapunk 10-10 centit, tehát 20 centit összesen, s aközött 
kell meghajtani. Labdák vannak a bóják tetején, ez is sorrendben elhelyezve (1-20-ig). Lehet összetett 
akadály is, általában 2-3 összetett pályát szoktak építeni a pályaépítők, ezt kell sorrendben teljesíteni. Ez 
is időre megy és hibapontra. Van egy alapidő, ha ezen belül van a versenyző, akkor jó, ha túllépte, akkor 
hibapont-büntetést kap érte. 
 

- Ön szerint melyik a nagyobb kihívás? 
 

- Mindenféleképpen a maraton a nagyobb kihívás. Lehet, hogy éppen ezért ebben a kategóriában, amiben 
mi versenyzünk, nem annyira elterjedt a maratonhajtás, inkább csak az akadályhajtás. Akkor azt úgy 
szokták lebonyolítani, hogy délelőtt is tartanak egy fordulót, és délután is. Nálunk ez úgy néz ki, hogy 
délelőtt van a maraton, és délután 1-1 fordulós akadály. A 2 versenyszámnak az összesítése egyből 
összetett eredményt hoz. 
 

- Ön nemcsak az esemény szervezője, hanem egyben nyertese is volt. Milyen díjakat szerzett? 
 

- A maratonhajtásban 3. helyen sikerült végeznem. Az akadályhajtásban a fiammal kerültünk egy olyan 
helyzetbe, hogy a 18 hajtóból mi ketten teljesítettünk hibátlanul a pályán; vagyis kettőnk között kellett 
egy összevetést csinálni, hogy eldöntsék, kié az elsőbbség. A bíró megkérdezte, hogy akarjuk-e a kérdéses 
párbajt. Én rögtön rábólintottam. Sokan értetlenkedve fogadták a döntést, csak hát nem tudták a hátulütőjét 
a dolognak: ha azt mondom, hogy nem akarjuk az összevetést, akkor én nyertem a versenyt, mert nekem 
jobb volt az időeredményem. Azért kértem, hogy legyen a fiamnak esélye, és sikerült is neki: 
megfordította az eredményt, ő nyerte az akadályhajtást. Az összetettet azonban én nyertem. 
 

- Egyéb versenyeken is részt szoktak venni? Inkább megyén belül vagy kívül is? 
 

- Megyén belül próbálunk minden versenyen részt venni, mivel mi magunk is szorgalmaztuk, hogy 
legyen itt fogatsport, viszont eljárunk megyén kívül is: Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyébe. 
Szilvásváradra rendszeresen járunk, és szerencsére ott is jönnek az eredmények.  
 

- A babonák szorosan összefüggnek a verseny előtti rutinokkal. Dzsudzsák Balázs focista például 
először mindig a bal lábára húzta fel a cipőjét, és a pályára is mindig bal lábbal lépett.  De közismert 
tény az is, hogy Kincsem ló különleges barátságban volt egy macskával, nélküle egyetlen versenyre sem 
lehetett elvinni. Van saját közkeletű babonája? 
 

- Igazából nincs. De van valami, amit én mindig megtartok. Ha elindulok egy versenyre, és Ludány 
végén eszembe jut, hogy valami itthon maradt, akkor vagy telefonálok, hogy valaki hozza utánam, vagy 
itthon hagyom és valahogy megoldom, mert úgy gondolom, hogy visszafordulni balszerencse. 
 

- Ez az életforma egyfajta elköteleződés, rengeteg időt kíván. Mennyire könnyű összeegyeztetni a 
családi élettel? Mennyire támogatók? 
 

- Most már eljutottunk arra a szintre, hogy megértők vagyunk a párommal egymással. A párom és a 
gyerekek minden versenyen ott vannak, de hozzászoktak ahhoz, hogy ezt a munkát csak teljes 
mellbedobással lehet csinálni.  
 

- Hogy látja, öröklődik az állatszeretet a családban? 
 

- Az állatszeretet nálunk végig átöröklődik. Én magam is kisgyerekkortól ebbe nőttem bele, a fiam is 
ebbe nőtt bele. A kislányom egy finomabb teremtés, de nagyon szereti az állatokat. Azt mondta, lehet, 
hogy ő állatorvos szeretne lenni. A legkisebb fiam is csinálja, teszi a dolgát a gazdaságban; tapasztal. 

 
-  

Sorsok, emberek 
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-  Várható, hogy lesz a rendezvénynek folytatása? 
 

- Szeretném folytatni a hagyományt, talán majd támogatókat is találok hozzá, akik segítenek ebben 
anyagilag. Minden évben az Önkormányzat is támogatott, remélem, a jövőben is számíthatok rá; illetve 
megpróbálok a korábbiakhoz képest még több pártfogót szerezni. Mi megpróbáljuk csinálni szívvel-
lélekkel, szeretném, ha a versenyzők száma is nőne, hiszen úgy jó versenyezni, ha nagyobb a kihívás. 
 

Megköszönve az aratás és a bálázás szigorú ideje között a fenti beszélgetésre szánt időt, tanárom 
egykori szavai jutottak eszembe:  

„Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül a jelen múlttá válása 
által.”   /Szajbély Mihály/ 

Nos, ilyen értelemben a szeptember eleji fogathajtó verseny is már az értékes múlt része, így kíváncsian 
tekinthetünk a jelen hagyományőrző munkájának újabb állomása elé! 
 

Szikora Klaudia tanár (Ráday Gedeon Általános Iskola) 
 

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS! 
 

Felhívás 
 

Ezúttal is tájékoztatom a tisztelt lakosságot, mint ahogy a honlapon 2018. augusztus 21-től folyamatosan 
látható, hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl. fával való fűtés) 
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével 
összefüggésben. 
Ennek érdekében igénybejelentést kell benyújtani az alábbi elvek szerint: 

a) gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel NEM rendelkezik a háztartás, 
(Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek közössége.) 

b) a bejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy 
a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, 

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a 
szállítási, darabolási költségeket. 

Az igénybejelentési nyilatkozatot a Ludányhalászi Községi Önkormányzatnál lehet benyújtani ügyfélfogadási 
időben (kedd, csütörtök: 8.00-16.30 óráig; péntek: 8.00-14.00 óráig) az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon, amely elérhető az Önkormányzatnál. A kitöltött nyomtatványhoz mellékelni kell az igénylő 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát. 
Az igénybejelentés benyújtható: 2018. október 15. napjáig. 
E határidő elmulasztása jogvesztő! 

 
 Kovács Imre s.k. 
 polgármester 
 

 Eladó 
 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat eladásra kínál a start közmunkaprogramban tenyésztett 
választási malacokat.  
Szintén eladásra kínál Husqvarna 543 RS és Husqvarna 453 típusú használt motoros fűkaszáit. 
Részletekért szíveskedjenek a polgármesteri hivatal elérhetőségein érdeklődni. 

  

Közhírré tétetik 
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Fogathajtó verseny Eredmények 
 

A CAN-C kettesfogatok versenyében az akadályhajtás és maraton számok 
összesített eredménye szerint az első helyért járó serleget Bagoly Szabolcs 
(Karancsberényi LK) vehette át 45,05 hibaponttal. Második helyen Kalmár Zoltán 
(Monori Lovasbarátok Egyesület) 47,97 hibaponttal, harmadik helyen Szabó 
István (Pusztaszántói LSE) végzett 48,71 hibaponttal.  
A maraton eredményei: 1.  Gál Andor (Palóc Sport Egyesület) 2. Kalmár Zoltán 
(Monori Lovasbarátok Egy.) 3. Bagoly Szabolcs (Karancsberényi LK). Az 
akadályhajtás eredménye: 1. Bagoly Szabolcs Patrik (Karancsberényi LK) 
(összevetéssel) 2. Bagoly 
Szabolcs (Karancsberényi LK) 
(összevetéssel) 3. Szabó István 
(Pusztaszántói LSE) 
 
A CAN-D kettesfogatok 
versenyében két forduló 

összesített pontszámai alapján a dobogó első fokára Szita Dávid 
(Csitári SE) versenyző állhatott 0,00 hibaponttal. Második 
helyezett Szegedi József (Monori Lovasbarátok Egyesület) 0,24 
hibaponttal, harmadik helyezett pedig Fegyverneki Sándor 
(Monori Lovasbarátok Egyesület) lett 6,00 hibaponttal.  
A részeredmények az 1. fordulóban: 1 . Szegedi József (Monori 
Lovasbarátok Egyesület), 2. Fegyverneki Sándor (Monori Lovasbarátok Egyesület), 3. Szita Dávid (Csitári SE). A 
2. fordulóban: 1. Szita Dávid (Csitári SE), 2. Szegedi József (Monori Lovasbarátok Egyesület), 3. Torák Kornél 
(Karancsberényi LK) 
A futamokban dobogós helyet el nem érő indulók díjszalagot vettek át.  
 
A győzteseknek gratulálunk!         Puszta Csaba 
 

 

 
Autómentes nap (Ludányhalászi, 2018. szeptember 22.) 

 
Esős, hűvös idő. Lovak Illata. Sok ember. Gyönyörű környezet. Vajon, ahol ezek együtt vannak, ott mi 
történik? 
Természetesen Ludányhalásziról van szó. Bár a települést legtöbbször elkerüli az eső, ezen a napon nem 
ez történt. Sötét fellegekkel érkezett a 
hidegfront, de ez nem szegte kedvét a z 
embereknek, hogy ellátogassanak a 
Timi-tanyára. Ez a tiszta, gondozott, 
bájos lovarda adott helyet a 
rendezvénynek. A tulajdonosok, Timi 
és Gergő szeretettel fogadták az 
érkezőket, miközben a már zajló lovas 
számok feltételeinek biztosításában is 
segítkeztek. Élmény volt látni a sok 
ügyes lovast, a csodaszép állatokat, és 
érezni a közönség kitartó figyelmét, 
hallani a biztató tapsot. A házigazdák 
finom ebéddel is megvendégeltek 
minket, amelynek az alapanyagai a saját 
gazdaságukból kerültek ki.  

            Szám: EU1234 

……………………………………………………………
……… 

RÉSZÉRE 
 
 

KÖZLEKEDÉSHEZ GYALOGOS, 
 ROLLEROS, KERÉKPÁROS 
 
ÉRVÉNYES:  TIMI-TANYA  TERÜLETÉN 

Dátum: 2018. szept. 22. 
      AUTÓMENTES NAP 
 

Helyi érték 
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Kis csapatunk délután 1 óra magasságában érkezett, amikor az eső is alábbhagyott, a napocska ki-
kitekintgetett a felhők mögül.  Polgármester Úr kérésére az autómentes nap témájához kapcsolódóan 
akadályversenyt szerveztünk a gyerekeknek. A nevezők számára készítettünk egy névre szóló 
jogosítványt, amely aznapra volt érvényes. A hátoldalára vezettük az állomások teljesítéséért járó 
pontokat és időeredményeket. Volt itt rollerverseny, akadályfutás, kvíz kérdéseket oldhattak meg és 
rajzversenyre is benevezhettek a gyerekek. Azért is pont járt, ha valaki kerékpárral érkezett a 
rendezvényre. Közben kipróbálhatták Izolda népi játékait, volt arcfestés, csillámtetoválás készítés, és a 
karkötő fonás technikájával is megismerkedhettek az érdeklődők. A gyerekek élvezettel vették birtokba a 
rollert, ügyeskedtek a labdával, nézegették a háromkerekű biciklit, és elmélyülten alkottak a kemencés 
házban. A jutalom sem maradt el: a helyezetteken kívül a többi résztvevő is meglepetés ajándékot kapott. 
A közösségi élet alapvető és kulcsfontosságú összetevői az egymásra figyelés, a jó hangulat, a kedvesség 
és a szórakozás. Szeptember 22-én minden adott volt. Terveink szerint egy év múlva folytatjuk. 

K.Erika 
 

 
Óvodai hírek 

 
Az óvoda két hetes nyári leállása alatt 
megtörtént az épület nagytakarítása. Emellett a 
konyha egész nyáron, szünet nélkül 
biztosította az idősek és a 
gyermekétkeztetésben résztvevők ellátását. A 
főzés mellett savanyítási és befőzési 
munkálatokat is végeztek a konyha dolgozói.  
A forró kánikulai napokat az udvar ligetes, 
árnyékot adó fái alatt töltöttük az óvodásokkal. 
Július 25-én Hollókőre kirándultunk, ahol több 
programot kínáltunk a gyerekeknek. Az 
Ófaluban lévő Fazekasházban 
kézműveskedtünk, meglátogattuk a 
Babamúzeumot, majd a nagyobbakkal 
megmásztuk a hollókői várat. Hazaindulás 
előtt még birtokba vettük a helyi játszóteret. 
Augusztus végén elbúcsúztunk az iskolába induló nagycsoportosainktól és elkezdődött az új gyermekek 
beszoktatása. A továbbiakban is két csoportban szervezzük a gyerekek mindennapjait. Az új nevelési év 

kezdetén 27 óvodás gyermekünk van. A 
továbbiakban pedig még folyamatosan érkeznek a 2 
és fél - 3 éves gyerekek. Szeptember hónap a 
beszoktatás és az újra szoktatás időszaka, a 
csoportok összerendezése. Októbertől elkezdődnek 
a foglalkozások, a különféle tevékenységek. Az idei 
évben is több fakultatív tevékenységi lehetőség 
nyílik az ovisok számára, mint például ismerkedés 
az angol nyelvvel és hittan.  
Az előző évekhez hasonlóan az óvónőkkel és 
dajkákkal részt vettünk a szüreti felvonuláson, s 
annak előkészületeiben, a konyhai dolgozók pedig 
biztosították a felvonulók megvendégelését. 

Ádámné Nagy Tímea 
Óvodavezető 

Helyi érték 
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Önkormányzati Hírek 

 
Július 20-án rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melyen határozatot hozott arról, hogy az Önkormányzat 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és TOP-4.2.1. számú projekt 
megvalósításához szükséges, támogatáson felüli önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti a támogatás 
elnyerése esetén. 

A tavalyi évhez hasonlóan kiírásra került a 2018/2019. tanévre a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet I.9. pontja szerint a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 178 m3 
mennyiségű támogatási igényt nyújt be. Nyilatkozott arról, hogy Ludányhalászi Községi Önkormányzat a rendeletben előírt 
feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, valamint a támogatás 
igénybevételéhez szükséges 226 060 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket a 2018. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja. 

Határozat született a Ludányhalászi Lovasnapok rendezvényeinek támogatásáról. A szeptember 01-jei Maratonhajtás a 
Horkai Majorban és a Timi-Tanyán szeptember 22-én megrendezendő ügyességi versenyt 50.000 Ft-tal, és megrendezését 
50.000 Ft-tal támogatta a testület. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére csatlakozott a testület a 2018. szeptember 16. és 22. 
között megrendezésre kerülő „Európai Mobilitási Hét”-hez azzal, hogy szeptember 22-én Autómentes Napot szervez egy 
(vagy több) terület elkülönítésével, amely(ek) legalább egy teljes napra (a normál munkaidőt megelőző 1 órányi 
időtartamtól az azt követő 1 órányi időtartamig) kizárólag gyalogosok, kerékpárosok és a közösségi közlekedés számára 
van(nak)fenntartva. 

A Képviselő testület- Csalár és Óvár szlovák településekkel együtt – pályázatot nyújtott be INTERREG V_A 
SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM keretén SKHU/ETA/1801 felhívásra. 

Jóváhagyásra került a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal és a Ludányhalászi Mesekert Óvoda közötti 
munkamegosztási megállapodás. 

Módosításra került az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló 5/2015. (III.27.) önkormányzati 
rendelet a vendég étkezésért fizetendő személyi térítési díjjal. 

A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a jegyzői poszt betöltetlensége miatt 
vált indokolttá. 

Augusztus 30-án ismét rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, melynek első napirendi pontjában értékesítette a 
Ludányhalászi Losonci út 95. szám alatti ludányhalászi 930 hrsz. szám alatt felvett lakóház, udvar megjelölésű 1694 m2 
területű ingatlant. 

A községben található lámpatestek cseréjével kapcsolatban kapott tájékoztatást a testület a LUXINVEST 2000 Beruházás- 
szervező, Mérnöki tervező és tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójától. 

A középiskolások részére 10.000 Ft/tanév iskolakezdési támogatást állapított meg a testület. A kérelmek benyújtási 
határideje: 2018. október 15. 

A Képviselő-testület támogatási szerződés megkötésével bízta meg a polgármestert, melynek keretén belül az 
Önkormányzat 50.000,- Ft –tal támogatta a Rákóczi Szövetség civil szervezet munkáját. 

A Ludányhalászi külterület 0204/2 hrsz. alatti ingatlant befektetési céllal felajánlotta a testület a Silicate World s.r.o. 
részére. Erre az ötéves fenntartási kötelezettség lejártával nyílt lehetőség. 

A képviselők a Geomid Kft által készített kiviteli terveket megismerte, annak Ludányhalászi közigazgatási területén 
tervezett nyomvonalát támogatta, a tervezett nyomvonallal és építési módjával egyetértett. 

A szeptember 27-i ülésen módosította a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd 
elfogadta az I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

Kormány Zsoltné igazgató tájékoztatást adott a Ráday Gedeon Általános Iskola 2018/2019 nevelési évének indításáról. 

 

Közhírré tétetik 
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Elfogadta a képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2018/2019 nevelési évre vonatkozó munkatervét, az 
óvodavezetői nyilatkozatát a Ludányhalászi Mesekert Óvoda Pedagógiai Programjának módosításához, illetve a 
továbbképzési programját. 

A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. 
évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a tovább tanuló diákokat. 

Elbírálta a testület a 2017/ 2018. évi „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázatot, és döntött a pályázat kiírásáról a következő 
tanévre is. A díjak átadására a Szüreti felvonuláson került sor. (A helyezettek névsora külön olvasható.) A pályázó 
egyetemisták és középiskolások pontokat kapnak a rendezvényeken való aktív részvételért, illetve a szervezésben való 
segítésért. A rendezvényen a képviselők igazolását kérni kell a következők szerint: Szüreti – Kovács Imre; Október 23. – 
Brunda József; Idősek Napja – Sutor Csaba; Karácsonyvárás – Bódiné Fenyvesi Mónika; Március 15. – Szeles Marianna; 
Anyák napja – Ádám Norbert; Falunap – Végh Imre Gergely. 

Módosításra került az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata. 

Lakbérbe beszámításra engedélyezte a képviselő-testület a Ludányhalászi, Rákóczi út 117/C szám alatti önkormányzati 
lakás bérlőjének a radiátorok cseréjének költségét. 

A Képviselő-testület 500.000,-Ft-ot fogadott el az orvosi rendelő bútorzatára. 
 

Diákok figyelmébe 
 

Az ősz folyamán kerül kiírásra a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. 
Kérjük a közép- és felsőfokú oktatásban tanuló diákokat, hogy figyeljék a felhívást és éljenek ezzel a 
lehetőséggel! A pályázatok benyújtási határideje: november 6.  
 
Ludányhalászi községben lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú oktatásban, illetve középfokú 
képzésben tanulmányokat folytató diákok szülei kérelmet nyújthatnak be iskolakezdési támogatásra. A 
benyújtási határidő: október 15.  
 

 
Kormány Zsoltné: „Jó úton haladunk!” 

 

„Ember! Tetted szerint mérnek meg e világon, 
A tett a lélek fáján ül, mint levél az ágon.” 
/Az Ezeregyéjszaka meséi/ 
 

Egy ember, aki hivatásánál fogva a figyelem fókuszában áll. Kollégák, alkalmazottak, szülők és 
gyerekek – mindannyian egy kicsit mást látnak. De akit mindnyájan: az Embert. A Ludányhalászi 
Hírmondóban rendszerint jelenik meg színes beszámoló az iskolai életről. Kormány Zsoltnét, a Ráday 
Gedeon Általános Iskola intézményvezetőjét ezért most nem elsősorban az iskola vonatkozásában 
kérdeztem, hanem bizalmasabb hangvételű beszélgetést kezdeményeztem, a „lélek fájára” voltam 
kíváncsi. 
 

- Kérlek, mesélj egy kicsit a családodról! 
 

Férjemmel és két lányommal élek együtt Szécsényben. A párom építőipari vállalkozóként dolgozik; a 
kisebbik lányom, Kinga a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziumba jár 0. évfolyamra, angol nyelvi 
előkészítő osztályba. A nagyobbik lányom, Réka Vácott tanul a Boronkay György Műszaki 
Középiskolában környezetvédelem szakon, orvosnak készül.  
 

- Honnan indult a pályafutásod? 
 

- Már 18 évesen elkezdtem tanítani. Az érettségi után nem vettek fel az Államigazgatási Főiskolára, így 
kerültem Hollókőbe tanítani. Aztán az akkori főnököm, Gál Tibor azt mondta, ha felvételt nyerek a 
tanítóképző főiskolára, maradhatok tanítani. Jelentkeztem, és el is végeztem a főiskolát, de amikor 
államvizsgáztam, már nem álltam a katedrán, hanem egy külkereskedelemmel foglalkozó cégnél 

Közhírré tétetik 
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dolgoztam. Közel 14 évig nem voltam a tanári pályán, aztán 2009-ben úgy éreztem, váltanom kell. Ekkor 
kerültem Balassagyarmatra, az úgynevezett kisegítő iskolába, majd 2010 októberében Szécsénybe hívtak. 
A Magyar úti iskolában tanítottam, majd nemsokára igazgatóhelyettesi kinevezést kaptam: itt kezdtem el 
megismerkedni egy iskola irányítási feladataival; közben pedig már a második diplomám megszerzése is 
folyamatban volt. 2013-ban megalakultak a tankerületek, és az oktatás újabb szegmensével találkoztam: 
már fenntartói oldalról is megismerhettem az iskolák működését. Itt azonban nem igazán éreztem jól 
magam, hiányoztak a gyerekek. 2016-ban kiírták a Ráday Gedeon Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatát. Jelentkeztem a munkakör betöltésére, és úgy alakult, hogy bizalmat is kaptam a kollégáktól, 
szülőktől, gyerekektől és a fenntartótól egyaránt. Így kerültem Ludányhalásziba, és dolgozok az iskoláért, 
a gyerekekért. 
 

- Mit tekintesz szakmai fejlődésed szempontjából 
meghatározónak?  
 

- Minden eddigi munkám során sokat tanultam, melyeknek 
hasznát veszem. Nemcsak az iskolapadra gondolok, hanem 
élettapasztalatra és lehetőségekre is. Meghatározó inkább az, 
hogy pályám során rengeteg ember segített nekem, akikre a mai 
napig szeretettel gondolok! A másik meghatározó dolog pedig 
a családom támogató háttere, nélkülük nem sikerülhetett volna. 
 

- Vannak olyan „életelvek”, vezérgondolatok (akár 
idézetek), amik mentén cselekedni próbálsz és segítenek a 
nehéz élethelyzetek megoldásában?  
 

- Szerintem mindenkinek van ilyen. Az egyik az, amikor 
valamit nagyon szeretnék elérni, ennek érdekében mindent meg 
is teszek, de úgy indulok neki, hogy: legrosszabb esetben nem 
sikerül. A másik pedig, amikor nehézséggel találom szembe 

magam, ennek elfogadására vallom, hogy holnap új nap virrad.  
 
 

- Ha feltöltődésre vágysz, mivel foglalkozol szívesen?  
 

- Szeretek a barátaimmal beszélgetni, bulizni, kerékpározni, vagy ha időm engedi, olvasni, rejtvényt 
fejteni. Nagyon szeretem a vizet és a vízpartot, így legtöbbször a nyári nyaralásunk is vízparthoz 
kapcsolódik, vagy éppen közösen megyünk el wellnessezni illetve strandolni. 
 

- Van olyan álmod, ami még nem valósult meg?  
 

- Van bakancslistám is, és már sokminden kipipálva rajta, de Egyiptomba nagyon el szeretnék jutni. 
Remélem, mielőbb sor kerül arra, hogy megláthassam a piramisokat. 

 

- Mondhatjuk, hogy intézményvezetőként Ludányhalásziban töltött idő során Te magad is egy kicsit 
„ludányhalászivá” váltál? Ha igen, mik ennek a meggyőződésnek a „bizonyítékai”?  

 

- Fontos volt számomra, hogy az iskola a település vérkeringésébe bekapcsolódjon. A falusi 
rendezvények: a szüreti, az idősek napja, a karácsony, az anyák napja mind-mind megerősíti, hogy megéri 
dolgozni, hiszen a közönség mindig nagyon hálás a gyerekek és a kollégáim fellépéséért. Ilyen 
alkalmakkor nemcsak adunk, hanem kapunk is a ludányiaktól: sok-sok szeretetet. Azt gondolom, jó úton 
haladunk, hogy nemcsak én, hanem az iskolában tanuló gyerekek is egy kicsit „ludányhalászivá” váljanak, 
és érezzék azt, milyen, amikor egy összetartó közösség tagjai lehetnek. 
 

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel”: a fenti beszélgetés után úgy vélem, ez 
a Teréz anyai gondolat kerülhetne falusi iskolánk „margójára”. A gyerekek elégedett mosolya 
maradéktalan visszaigazolása lehet az innovatív vezetés által irányított dolgozók áldozatos munkájának. 
Ha pedig így van, akkor mégiscsak kijelenthetjük, hogy kis helyen igenis nagy dolgok történnek! 

 

Szikora Klaudia tanár (Ráday Gedeon Általános Iskola) 

Sorsok, emberek 
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Szüreti Fesztivál 2018. 
A hagyományosnak számító szüreti felvonulásra idén 
szeptember 29-én került sor. A felvonulók palettája ez 
évben is színes volt. A szegedi dobosok és 
zászlódobálok most is szívesen elfogadták 
meghívásunkat, így visszajáró vendégként vezették 
fel a menetet.  
Örömünkre szolgált, hogy pár év kiesés után az 
általános iskolás gyerekek ismét bemutatták néptánc 
tehetségüket, felkészítő tanáruk Sisáné Szabó Rita 
volt.  Táncosainkat természetesen most is előzene 
kísérte a Folt Zenekar jóvoltából, ezúton is szeretnénk 
nekik megköszönni, hogy minden évben 
számíthatunk rájuk.  

Nagy sikernek örvendett a kisbíró szövege, melyben a helybéli kiemelendő eseményeket foglalta össze 
sajátságos nyelven. 
A „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat idén is 
elbírálásra került. Kihirdetésére az első megállónál 
került sor, ahol Balla Mihály országgyűlési képviselő 
adta át az okleveleket a helyezetteknek. A pályázati 
kiírásra öt tanulótól érkezett be pályázat. 
A rendezvény a polgármester házánál tartott 
vendégséggel, valamint tánccal zárult az esti órákban. 

 
Ádám-Nagy Andrea 

 

 
„Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat eredménye 

 
 
Középiskolai kategória: 
Gyöngyhalmi Mónika  120.000 Ft 
Klincsok Veronika Tímea 80.000 Ft 
Deák Zsanett   50.000 Ft  
 
Felsőoktatási kategória: 
Abonyi Gabriella   120.000 Ft 
Pityi Dominika   80.000 Ft 
 
 
 

 
Köszönjük nekik aktivitásukat a helyi rendezvényeken 
és gratulálunk tanulmányi eredményeikhez. A jövőben 
is számítunk rájuk és sok sikert kívánunk további 
tanulmányaikhoz! 

 
 

Helyi érték 

Ludányhalászi  Hírmondó 
 

Kiadja és előállítja:  
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

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

 
Szerkesztőbizottság:  

Ádám-Nagy Andrea, Kovács Krisztián, Lelovics 
Tamás, Szikora Klaudia Betti , Puszta Csaba,  

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

  


