
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX. évfolyam 4. szám           2018. december 

 
Az első pillanattól éreztem a tél ridegségét, 
a tavasz ragyogását, a nyár melegét, az ősz színeit. 
Karácsony van a hegyen, a vízparton, 
a házak tetején, a szélmalmon. 
Elmegy az ünnep. Mit tegyek, hogy maradj? 
Nem vagyunk kapzsik, elég annyi, hogy ma adj! 
Ragyog a szemünk, ragyog a fény, 
ragyog a lelkünk, ragyog a remény. 
Add meg nekünk a kegyelmet, 
kérünk Tőled egy kis türelmet. 
  
Rohanjunk el a gondolatokkal, 
a szavakkal, a mondatokkal. 
  
Ritka pillanatok egyike, ha a napfény vakít a 
színtiszta havon, 
ha a Hold fénye ragyog a tükörsima tavon. 
  
Egyszer mindennek vége lesz … 
  
Már gyermekként is csodáltuk az angyalokat éjjel, 
a csillagszórók fényét, a gyertyák lángját a messzeséggel. 
  
Régen is úgy volt, hogy az emberek ünnepeltek. 
Sok ajándékot vittek az ünnepeltnek: 
békét, szeretetet, jóságot, 
örömöt, szép tavaszt, boldogságot. 
Határtalanok lettek a szárnyaim, 

határtalanok lettek az álmaim. 
  
Régen fehér volt minden, emlékszem! 
Most is itt a tél, de nem egészen! 
Mindenhol szürkeséget látok, 
megszűntek színes falevelek, a virágok. 
  
Álmomban elfogott a félelem: 
Választottak. De miért éppen engem? 
Én lettem az angyalok vezére, 
együtt mentünk ünnepelni a térre, a rétre. 
  
Történtek dolgok, amiken nevettem. 
Nevettem, mert mertem. 
  
Egyvalaki megérdemli a boldogságot: Te! 
Semmivel ne törődj mellette! 
 
Megnyugodott a gyermeki kíváncsiság, 
megszilárdult a dolog, mint évek alatt a faág. 
A múlt egy vastag gyökér, lassan kopik, 
lassan feledünk, lassan homályosodik. 
Olyan ember emlékét őrizzük, ki mindig  

mellettünk volt: 
ha jók voltunk, ha rosszak, Ő reggel - este átkarolt. 
 
    Lelovics Tamás 

 
 

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

Ludányhalászi község Önkormányzata 
a Képviselő-testület tagjai 

valamint az Önkormányzat intézményeinek dolgozói nevében 
 

     Kovács Imre                          Végh Zoltán  
Imréné  

 
    polgármester                   jegyzői 

         feladatok 
        ellátásával  
        megbízott 
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Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása: 
 
A rendelő felújítására és bővítésére az Önkormányzat még 2017-ben nyújtotta be támogatási kérelmét, 
melyet 2018 februárjában sikeresen megnyert.  Így lehetőség nyílt az ingatlan korszerűsítésére, 
valamint felújítására is. 
Az elnyert támogatás mértéke: 
30.000.000 Ft 
Kötelező önkormányzati önerő: 
1.578.947 Ft 
Ludányhalászi községben található 
Egészségház felújítására azért volt 
szükség, mivel alapterületét tekintve 
nagyon kicsi volt. Ennek a bővítése a 
projekt során megtörtént. 
Akadálymentes környezet sem volt 
biztosítva. A felújítás kapcsán erre is sor 
került, így új lépcső és rámpa épült az 
egészségház épülete elé. Elkészült a 
bejárat elé az előtető. A váróterem 
kibővült, eredetileg az alapterülete sem 
volt kielégítő, főleg járványos 
megbetegedések idején igen kevés beteg 
befogadására volt képes. A mellékhelységek állapota is igen rossz minőségű volt, ezért új vizesblokk 
kialakítása is megvalósult akadálymentes környezet kiépítésével. Az orvosi rendelő bővítéséhez 
megfelelő beton sáv alapot alakítottak ki, illetve fő és válaszfalak épültek. Előregyártott 
épületszerkezeti elemet helyeztek el. Új hideg-, illetve meleg burkolatok készültek. Nyílászárókat 
cseréltek. A meglévő külső falazatra kőzetgyapot került. Függőeresz csatornák és lefolyók horganyzott 
acél minőségben készültek el. Az épület új tetőszerkezetet kapott. A helységeket kifestették, továbbá 
beszerelték az épületgépészeti szerelvényeket és berendezéseket. Az önkormányzat jelentős önerőt 
biztosított, mivel új eszközöket is szerzett be a védőnő és az orvosi rendelő helységeibe.  

Szabóné Dénes Valéria 
 

Október végi ünnepségek 
 
2018. október 22-én a kora esti 
órákban településünk lakói 
megemlékezhettek az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseiről. Az eseményre az iskola 
udvarán, az ifjú ellenálló szobránál 
került sor. Örömünkre Balla 
Mihály országgyűlési képviselő úr 
elfogadta meghívásunkat. Ünnepi 
beszédét rövid köszöntő a 
településünket is érintő 1956-os 
események összefoglalóját 
követően hallhattuk, valamint a 
képviselő úr lerótta tiszteletét a 
hősök előtt. 
Kovács Imre polgármester a 
Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat részéről, Radvánszky Judit polgármester asszony a Nógrádszakál Községi 
Önkormányzat részéről, Ádámné Nagy Tímea óvodavezető a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 
képviseletében és Kormány Zsoltné igazgató asszony a Ráday Gedeon Általános Iskola képviseletében 
helyezte el koszorúját. 

Közhírré tétetik 
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A megemlékezést követően, már alkonyatkor került sor a pályázati forrásból felújított és kibővített 
körzeti orvosi rendelő és védőnői szolgálat ünnepélyes átadására. Megnyitójaként sok érdekes 
információt tudhattunk meg a helyi rendelőintézet és magának az épületnek a történetéről, majd 
Kovács Imre polgármester úr néhány szóban összefoglalta a felújítás útját az ötlettől a az átadásig, 
megköszönve a résztvevők munkáját. Az ünnepélyes szalagátvágás után beszédet mondott Balla 
Mihály képviselő úr, valamint Dr. Mike Róbert c. kanonok plébános úr felszentelte az épületet. 
Zárásként a polgármester úr virágcsokorral köszöntötte Pesák Tamásné nyugalmazott védőnőt 
településünkön végzett sokéves, áldozatos munkájáért. 

Puszta Csaba 
 

Közmeghallgatás. 
 

Ludányhalászi képviselő-testülete 2018. 
november 29. napi ülését közmeghallgatással 
kötötte egybe.  Az érdeklődők 18.00 órára 
érkezhettek a művelődési házba. 40 fő jelent meg 
összesen. Rövid köszöntő után dr. Ludvai Dezső 
rendőr alezredes a Szécsényi Rendőrkapitányság 
vezetője adott tájékoztatást a szécsényi járás és 
Ludányhalászi közbiztonságáról. A statisztikák 
szerint településünk közbiztonsága a térségben a 
jobbak között van. Az ismertetőben külön 
kiemelésre került a télen aktuális probléma, a 
ronggyal való fűtés, annak környezetre való 
káros hatása, valamint a lehetséges megoldások 
és esetleges szankciók. 
Hagyományosan így az év vége felé, sor került az önkormányzat éves munkájáról, valamint jövőbeli 
terveiről szóló polgármesteri beszámolóra is. 
A tájékoztatókat követően településünk lakosai kérdéseket tehettek fel az előadóknak 

Puszta Csaba 
 

Idősek napja 2018 
 
Idén december első napján került sor 
településünkön az idősek köszöntésére. A 
tavalyihoz képest többen fogadták el 
meghívásunkat, ennek köszönhető, hogy a 
megjelenteknek szánt ajándék – ami idén egy 
esernyő volt – kevésnek bizonyult. Az 
önkormányzat azóta már pótolta a hiányt. 
A polgármester úr ünnepi köszöntése után, 
Végh Sebestyén Gáborra, Sebő bácsira 
terelődött a figyelem, hiszen idén töltötte 90. 
életévét, mely alkalomból egy emléklapot és 
egy üveg italt kapott a hivataltól. Ezúton is 
kívánunk neki jó egészséget és még hosszú 
boldog éveket. 
Ezt követően az óvodások és az iskolások 
műsorait láthattuk. 
A nagycsoportosoknak Dálnoki Györgyné, Rózsa óvónéni tanította be a Konyhashow című 
játékszövést. Azt hiszem mindenki arcára mosolyt csaltak a gyerekek. A nagymamákat pedig arra 
bíztatom, hogy ugyanilyen derűsen és jókedvűen készítsék el az ebédet a szürkehétköznapokon is, 
mint ahogy azt az óvodásaink tették a műsorukban. 

Közhírré tétetik 
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Az iskolások Végh Kornélné, Irénke 
tanárnő ötletét megvalósítva a régmúlt 
időkbe kalauzolták vissza az időseket, 
pontosan az 1920-as évekbe. Énekeltek, 
szavaltak és jelenetet adtak elő, tanítóik és 
tanáraik aktív közreműködésével. 
Az idei év fellépője Oszvald Marika volt. 
Műsora mindenkit magával ragadott. 
Bebizonyította, hogy a kor előrehaladása 
nem egyenesen arányos az energiaszint 
csökkenésével. Hihetetlen erő van benne, 
és úgy érzem ezzel mindenkit feltöltött 
aznap délután. Remélem akad, aki még 
most is érzi ezt az energialöketet. 
A műsor befejeztével Jenci és zenekara 
szolgáltatta az elő zenét, az ebédről pedig 
idén is az óvodai konyhai dolgozók gondoskodtak.  
Köszönet mindenkinek, aki közreműködött és valamilyen formában szebbé tette ez évi ünnepségünket. 
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben is egyre szűkebbnek fog bizonyulni a művelődési ház 
nagyterme.    

Ádám-Nagy Andrea 
 

Falu Mikulása 
 
A Télapó ez évben sem felejtette el a kicsiket 
településünkön. A tavalyihoz hasónlóan idén is a 
Timi Tanya – Kemencés háza adott otthont a 
Mikulást váró gyermekeknek és a szülőknek. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy egyre többen érkeznek ide, 
hogy találkozzanak a nagyszakállú öregúrral. Ezután 
a hagyományokhoz híven Mikulásunk a falu utcáit 
is bejárta. Köszönjük a helyszín biztosítását, és a 
Télapó szolgálatában állók segítségét. 

Ádám-Nagy Andrea 
 

 

Karácsony váró est 
 

December 17-én került megrendezésre a 
2018.évi karácsony váró est. Településünkön 
hagyománynak számít, hogy szent este előtt 
együtt próbálunk ráhangolódni az ünnepre, 
ami valljuk be a mai világban egyre nehezebb. 
Azok, akik tiszteletüket tették ezen a falusi 
ünnepségen a karácsony jegyében láthatták az 
óvodások és az iskolások előadását, hallhattak 
egy verset Abonyi Gabriellától, valamint 
szívmelengető énekeket Varga Ivettől. 
A feldíszített fenyőfa fénye és illata, a forralt 
bor fűszeres aromája, és a mákos kukorica íze 
mind-mind a közelgő ünnepet idézte. 
Az óvoda dolgozói pedig egy kisebb 

karácsonyi vásárral is készültek a község lakóinak, így bárki vásárolhatott egy kis szimbolikus 
apróságot a szeretteinek. Hiszen a karácsony valóban erről szól, a hagyományokról, csodákról, arról 
hogy együtt van az egész család, jelen esetben pedig a közösség 

Ádám-Nagy Andrea 

Közhírré tétetik 
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A képviselő-testület ülésein történt 

 
Október 25-i ülésén írásban adott tájékoztatót a roma nemzetiség önkormányzat elnöke a 
választások óta végzett tevékenységükről. 
 
 Ezen az ülésen a polgármester beszámolt gazdasági programjának időarányos 
végrehajtásának tapasztalatairól. 
 

Rendeletet alkotott a testület a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, mivel a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott 
pályázaton az önkormányzat részére jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége összesen 140 erdei 
köbméter. 

 
Felülvizsgálta és módosította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázat elbírálására vonatkozó szabályzatát. 
 

 Véleményezte a testület a Nógrád Megyei Kormányhivatal által készített tájékoztatót a 
településen működő általános iskola felvételi körzetének meghatározásáról, és módosítást 
javasolt, mivel a 2018/2019-es tanévtől már a nógrádszakáli gyerekek is a Ráday Gedeon 
Általános Iskola tanulói. 
 
November 29-i ülésen rendeletben szabályozta a testület, hogy kik részesülhetnek karácsonyi 
támogatásban.  
 
 Felülvizsgálta a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, melynek módosítását 
nem találta indokoltnak.  
 
Felülvizsgálta és módosította az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló 
önkormányzati rendeletét. 
 

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét. 
Önkormányzatunk jogszabályban előírt ellenőrzési kötelezettségének továbbra is társulásos 
formában tesz eleget.  

 
A képviselő-testület megalkotta a település öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját, 
melynek felülvizsgálatát két évente kell elvégzeni. 

 
Engedélyezte a Képviselő-testület, hogy a Hivatalban 2018. december 27-28-án az 
ügyfélfogadás szüneteljen, így a Hivatal 2018. december 24-től 2019.január 02-ig zárva tart. 
A 2019. év első ügyfélfogadós napja január 03. 
 
 Zárt ülésen bírálta el a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatokat. 
 A képviselő-testület 18 órától közmeghallgatást tartott, ahol a Szécsényi 
Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Ludvai Dezső tartott tájékoztatót a Szécsényi járás és 
Ludányhalászi közbiztonságáról. Ezután a polgármester ismertette a 2018-2019. évi gazdasági 
elképzeléseit. 
 
 

Közhírré tétetik 
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Legalább ennyit a közös jövő építéséről… 
(beszélgetés Kovács Imre polgármester úrral) 

 
„Évek jönnek, évek mennek, 
Múlt időben beszélgetnek, 
Számot vetünk, majd aratunk, 
Búval, gonddal együtt vagyunk.”  /Eszes Anikó/ 
 

Az esztendő vége mindig egyszersmind a zárszámadások időszaka is. Kovács Imre polgármester 

számára azonban nemcsak egy naptári év ér véget. A harmadik ciklus hamarosan bekövetkező 

lezárulása kapcsán számot vet a rábízott feladatok elvégzésével.  

 
- Hamarosan véget ér egy választási ciklus. Ha pedig valami befejeződik, az ember 

óhatatlanul is számadást készít; lényeges, hogy hátratekintve méltassa az elmúlt éveket.  Hogyan 

értékeli a település életében eltelt néhány esztendőt? Mit sikerült megvalósítani? 

- Nyilvánvalóan nagyon sok lényegbeli dolog zajlik egy hosszú időszak (már egy emberéletben 
is meghatározó 4-5 év) alatt. Egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy számos olyan program 
valósult meg, amit eredetileg terveztünk; de mellébeszélnék, ha azt mondanám, hogy ezeket 100%-
osan tudtuk teljesíteni. Viszont az mindenképpen örömmel tölt el, hogy az elmaradott tervezeteket 
jócskán meghaladta az eredetileg ütemtervben nem szereplő, ám mégis sikeresen megvalósuló 
programok száma.  
Véghez vittük a konyha rekonstrukcióját. Ugyanazon alapterületen valósult meg, de sokkal 
korszerűbben, és valójában nagyobb létszámnak képesek modern berendezésekkel főzni az ott 
dolgozók.  
Szintén ebben a ciklusban valósult meg a két ravatalozó felújítása, illetve részben bővítése. Továbbá 
mindkét ravatalozó mellé egy-egy harangláb került megépítésre. Sikerült két útnak a felújítása: a 
Petőfi és a Zöld út aszfaltozása illetve komplett újjáépítése. Belügyminisztériumi forrásból sikerült 
felújítani illetve bővíteni az orvosi rendelőt. Talán nem ennyire látványos, de annál jelentősebb 
fejlemény községünkben a régi és az új emlékműveknek pályázaton elnyert sikeres rekonstrukciója. A 
két I. világháborús emlékműnek a részbeni, illetve teljes felújítását hajtottuk végre: a halászi részleges 
felújítása egy ütemben, míg a ludányi két ütemben, teljes egészében valósult, illetve újult meg. Szintén 
egy kisebb pályázat eredményeképpen sikerült az 1956-os emlékművet az iskola előkertjében 
létesíteni és elhelyezni, amely szobor azóta is az ünnep méltó része. 
Minden évben 100 és 140 köbméter tűzifát sikerült pályázat útján megnyerni, igaz, hogy ennek a 
településre szállítását, illetve kiszállítását jelentős önerővel kellett pótolnia az Önkormányzatnak.  
A hetekben elkészült és ünnepélyes keretek között átadásra került a modern iskolai sportpálya, amire 
nagyon büszkék lehetnek az ott tanulók és az ott dolgozók egyaránt.  
- A sikerek zálogai ugyanakkor a szükséges kudarcok is. Mi könyvelhető el nehézségként? 

- Elmaradás a Művelődési Ház felújítása, amelyhez köztudott, hogy elnyertünk 100 millió 
forintot, de sajnos ez csak hozzávetőleg 50%-át fedezi a kivitelezésnek. Jelen pillanatban egy sikeres 
közbeszerzésen már azért túlvagyunk; de a projekt teljesítése, valamint a szerződés aláírása csak a 
teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre állásakor lehetséges. Emiatt került a Kormány felé részünkről 
többlettámogatási igény beadása, amely már eddig is meglehetősen hosszú procedúra volt, de tartok 
tőle, hogy még sajnos jó pár hónap eltelik a döntésig. Következésképpen még mindig kétséges az 
épület felújítása.  
- A projektek megvalósulását az önkormányzati dolgozók is segítik. Mi jellemzi a hivatali 

struktúrát? 

- Nagyon lényeges, hogy közvetlenül kikkel vagyok körülvéve. Rendkívül nagy támaszom volt 
12 évig a nyugdíjba vonult jegyzőasszony. Mindig olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a többi 
kolléganőimre is nyugodt szívvel támaszkodhattam, egyszer sem kellett csalódnom bennük. 
Függetlenül attól, hogy most már a 3. ciklusomat töltöm, és jövőre újra meg szeretném mérettetni 

Évértékelés 
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magam, tehát jövőre is indulok a polgármester-választáson. Ez alatt az idő alatt már csak egy olyan 
kolléganő van, aki itt volt akkor is, amikor én polgármester lettem. Tehát egyrészt nyugdíjba vonulás, 
olykor anyai örömök magyarázták a távozást, és hát természetesen a fluktuációból adódóan is 
cserélődött az Önkormányzatnál a létszám. Tény, hogy a mindig tettrekész kollégák 
közreműködésének köszönhetem a pozitív dolgok elérését. És itt kell kapcsolódjak a testülethez. A 
képviselő-testület összetétele is némileg módosult az idők folyamán. 
Valójában az a mag maradt meg, ami valamilyen szinten ezeknek az elvárásoknak mind velem 
szemben eleget tudott tenni, mind én velük szemben meg tudtam felelni. Ebből adódik az, hogy 
például most egymás után két ciklusnál is ugyanaz a képviselő-testületi felállás van. Érdekes lenne, ha 
összehasonlítanánk az ő véleményüket az enyémmel – biztos volnának eltérések, de szerencsére nem 
vagyunk egyformák. 
- Számvetéskor az ember nemcsak a hátrahagyott éveket értékeli, hanem a jövő építésén 
fáradozva kijelöli az előtte álló feladatokat is. Mik a tervek a ciklus hátralévő részére? 
- Jelenleg is sok egyéb kisebb beadott pályázat vár elbírálásra. Elsőbbséget élvezve 
természetesen a már említett Művelődési Ház felújítása és részbeni bővítése. A halászi templomkert 
melletti, illetve a Rákóczi és Kossuth út sarkán lévő park felújítását mindenképpen szeretném. A 
közmeghallgatáson is elmondtam, hogy a közcélú személyi állománynak a csökkenése miatt, illetve az 
összetételéből adódóan nagyon nehéz a község köztisztaságát, rendbetételét is megvalósítani. Ha a 
jelenlegi körülmények között az előző éveknek az átlagát tudjuk megtartani – például egy temető 
karbantartását figyelembe véve -, akkor nekem ez most egy siker lesz. Tény ugyanis, hogy 
többszörösen nehezebben tudjuk ezt a célt elérni, mint tudtuk 2-3 évvel ezelőtt.  
- Változások ugyanakkor nemcsak a hivatali életben, hanem a magánéletben is történnek. 
Mesélne ezekről a személyes élményekről? 
- Nagyon érdekes volt ez a 60 év. Az azt követő 1 év alatt (elértem a 61-t) történt sok örömteli 
esemény. Első helyen kell megemlítenem ez idő alatt született első unokánkat, aki teljes mértékben 
megváltoztatta életünk mindennapjait (egyértelműen pozitív irányban). Aztán érdekes vállalásokat 
tettem magamnak: mindig szerettem volna a csíksomlyói búcsún részt venni. Több alkalommal voltam 
már Csíksomlyón, de a pünkösdi időszakban a tömeg meg a csúszós, esős időszak miatt érzett 
aggályaim (a lábam okozta nehézségek a lejtőn való közlekedéskor) eddig visszatartottak a vágyott 
terv megvalósításától. 
- A szent ünnep eljövetele kapcsán kérem, ossza meg gondolatait a falu lakóival! 
- Hívő keresztény ember vagyok, tehát kicsit mosolyogva élem meg azt most is, hogy a szeretet 
ünnepe. Én hitemből adódóan Jézus várásának az örömét teszem a magamé elé, és ehhez kell 
párosulnia annak a szeretetnek, amit egymás irányában tanúsítunk. Kívánom az adventi időszakra és a 
jövő évre vonatkozóan, hogy Mindenki próbálja megtalálni azt a létező legjobb gondolatot, amit 
megvalósíthatónak tart. El tudja érni, hogy ismerősével, párjával, feleségével, férjével békében, 
boldogságban, gyermekeiket szépen nevelve tudjanak a közösségünk, falunk eredményeire és 
önmaguk javára szolgálni! 
 
Megköszönve polgármester úrnak a számadás igazságát és elgondolkodásra sarkalló jókívánságait 

bízom abban, hogy az új esztendőben is olyan energiákat engedünk be a „Rádayak falujába”, 

melyek által jobb emberek lehetünk! 

 
„Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva. 
 Sokan biz örömest búcsúznak el tőle, 
Azt várják, hogy különb lesz a követője. 
  
Itt állok magam is, azt óhajtom itten, 
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben. 

 A mezőkön áldást, a hazában békét, 
Az emberek szívében boldog egyetértést. 
  
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt 
nékünk.” /Székely köszöntő/ 

Szikora Klaudia Betti 

Évértékelés 
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Szociális célú tüzifa pályázat: 
 
Ludányhalászi Községi Önkormányzat  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén sikeres pályázatot nyújtott be. A 
Belügyminisztérium (támogató szerv) jóváhagyta 115 erdei köbméter megvásárlását, melyre 
2.044.700 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Az Önkormányzat a tüzelőanyagot, mint 
minden évben az Ipoly Erdő Zrt.-től vásárolta meg, és novemberben ki is osztotta az arra 
rászorulóknak a községben. 

 

 

Demográfia 2018 
 

A kimutatások 2017. december 1. és 2018. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján készültek 
 

2017.12.01. után elhunyt: 
 

Mészáros László 
 

2018-ban elhunyt: 
 

Huszár János Pál 
Bárány Gábor Miklós 
Puszta Ferencné 
Varga Kálmánné 
Lelovics Arnold 

Mészáros Jánosné 
Furák Zoltánné 
Oláh Anna 
Brunda Lajosné 
Nagy András Róbert 

Dér Ferencné 
Takács Tibor Győző 
Oláh Urbánné 

 

2017. 12. 01. után született: 
gyermek neve   apja neve  anyja neve 

Baranyi Joakim   Baranyi Géza Dénes Danyi Evelin 
Csáki Rella   Csáki Márió  Telek Réka 
Csáki Mira   Csáki Márió  Telek Réka 

2018-ban született: 
Végh Zoé Lilien   Végh Erik Valter  Révfy Bettina 
Gönczi Lajos   Gönczi Lajos  Bangó Tünde 
Ferkó Júlia   Ferkó Zoltán  Mester Veronika 
Oláh Zsuzsanna Zseraldina Oláh Mihály  Oláh Zsuzsanna 
Szőrös Maja   Szőrös Béla  Ballók Lídia Szabina 
Baranyi Tamás Nimród  Oláh Tamás  Danyi Beatrix 
Sárközi Emma   Sárközi Tamás  Dér Nikoletta 
Oláh Nara   Oláh Zoltán  Ujhelyi Annamária 
Mester Fanni   Mester Gergely  Szita Klaudia 
Zosa Tatjána Zejnep  Oláh Mihály  Zosa Dzsenifer 

 

Házasságot kötött: 
 

2018-ban: 
 

Dér Nikoletta   - Sárközi Tamás 
Ballók Lídia Szabina  - Szőrös Béla 
Baranyi Georgina   - Baranyi Csaba 
Nagy Andrea   - Ádám Tamás 
Gáspár Edina   - Ballók Krisztián Sándor 
Végh Erika   - Brunda József 

 

 

Ünnepi miserend Ludányhalásziban 
 

December 24 (Szenteste)    Éjféli mise Ludányban 
December 25. (Karácsony)   11.00 - Ludányban mise, 17.00 - Halásziban igeliturgia 
December 26. (Szent István vértanú)  11.00 - Ludányban mise 
December 30. (Szent család ünnepe)   11.00 - Ludányban mise 
December 31. (Hálaadás)    18.00 - Ludányban mise 
Január 1. (Szűz Mária Isten Anyja)  11.00 - Ludányban mise 

 

Közhírré tétetik / Demográfia 2018 
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Ipoly-völgye ETT 
 

Az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás összetétele 15 magyarországi, illetve 
13 szlovákiai települést foglal magába. 
Az Ipoly-völgye ETT egy olyan természetes régiót ölel magába, amely az Ipoly középső folyása 
mentén, a folyó mindkét oldalán ezer szállal egymáshoz kötődő települések természetes szövetségét 
alkotja.  
A központja Ludányhalászi polgármesteri hivatalában található, vezetője /igazgatója/ Kovács Imre 
Ludányhalászi polgármestere. 2018-as záró taggyűlésre december 14-én került sor. A megbeszélésen 
részt vett Balla Mihály országgyűlési képviselő úr és Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke is. A fő 
napirendipont a közlekedési feltételek 
javítása a régióban, a határ mind két 
oldalán, mely magába foglalja az Ipoly-
völgye közúthálózatának fokozatos 
felújítását, a vasúti vonalak megőrzését és 
a kerékpárutak kiépítését. 
További célunk a régió fokozatos 
gazdasági és társadalmi fejlesztése, az 
adott természeti és kulturális örökség 
megőrzésével, a folyó és a patakjai 
tisztáságától a tanösvények bővítésén át 
az élő palóc néphagyományok 
bemutatásáig.  
A harmadik prioritás a régió 
mikrotársadalmának sokrétű fejlesztése, a közösségi élet felpezsdítése különböző közös 
rendezvényeink segítségével, a civil egyesületek együttműködésének koordinálásával (a 
polgárőrségektől a hitközösségekig), az oktatási, a szociális intézmények szakmai együttműködésével.  
A negyedik prioritás pedig a gazdaságélénkítés a helyi és regionális vállalkozókkal együtt, a folyón 
való átjárhatóság biztosításával, a kisvállalkozók, őstermelők támogatásával, a vendéglátóipar 
fejlesztésével. 
Összességében az alábbi célok megvalósítása a legfontosabb feladataink közé tartozik:  

- a határon átnyúló közúti infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése, 
- a határon átnyúló közlekedési rendszerek fejlesztése az utasok számára 
- helyi lokális piacok támogatása és fejlesztése 
- közös határon átnyúló foglalkoztatottságra irányuló projektek kezdeményezése és 

megvalósítása 
- vállalkozók közös tevékenységének támogatása 
- a gazdaságon belül nagyon fontos még a közös mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar 

kialakítása 
- lényeges az energetikai források közös kihasználása 
- a humánerőforrás kihasználása a határon átnyúló munkaerő mobilitás javítására irányuló 

kezdeményezések és szolgáltatások fejlesztése 
- a természeti katasztrófák megelőzésére irányuló együttműködés 
- az ivóvíz- és szennyvízhálózatok újjáépítése és közös megvalósítása a határon átnyúló 

együttműködés keretében 
- az idegenforgalom területén, a határon átnyúló ökoturizmus fejlesztése, kerékpárutak építése 
- közös örökségünk megőrzése, az emlékhelyek felújítása 
- törekedni kell a magyar és szlovák nyelv kölcsönös oktatására az alapfokú oktatási 

intézményekben és közintézményekben 
- együttműködni a közbiztonság területén és az egészségügyben is.  

Papp Ocsovai Andrea 
titkárságvezető 

 

Közhírré tétetik 
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Óvodai hírek 
 

Az ősz folyamán több 
rendezvény vitt színt az óvoda 
életébe. Októberben 
gyerekelőadást rendeztünk az 
ovi udvarán. A gitárral érkezett 
előadó, szórakoztató 
megjelenésével és harsány 
zenéjével töltötte be a Kossuth 
utcát egy órácska erejéig. A 
hosszasan elnyúló őszi, jó időt 
kihasználva sokat játszottunk a 
szabadban. A séták alkalmával 
pedig megfigyeltük az őszi 
munkálatokat. A mindennapi 
foglalkozások mellett két 
községi rendezvényre 

készítettük fel a gyerekeket. Az Idősek napján a Konyhashow című játékszövést mutatták be a 
nagycsoportosok, melyet Dálnoki Györgyné, Rózsa óvónéni tanított be. A rendezvényre, az 
ünnepi ebédet óvodánk konyhai dolgozói készítették. 

December 6-án a gyerekek nagy örömére intézményünket is meglátogatta a Mikulás. 
Versekkel, dalokkal köszöntöttük a várva-várt vendéget. December 12-én egy karácsonyi 
műsorral kedveskedtünk az óvodásoknak, előadóink igazi téli hangulatot varázsoltak elénk. A 
karácsonyi ünnepségünket december 17-én tartottuk az óvodában. A díszes karácsonyfa alatt 
számos meglepetés várta a 
gyermekeket. A községi 
karácsonyváró esten egy 
betlehemes játékot láthattak a 
jelenlévők, melyet Csonka 
Katalin és Ádámné Nagy 
Tímea óvónénik tanítottak. 

Az ünnepekre és az év utolsó 
napjaira minden gyermeknek 
kívánom, hogy a családjuk 
körében nagyon sok gazdag, a 
szüleikkel együtt töltött percet 
és meghitt pillanatot éljenek 
meg! Békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben 
gazdag Új esztendőt községünk 
valamennyi lakójának! 

Ádámné Nagy Tímea 
óvodavezető 

 
 

Közhírré tétetik 
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Karácsonyi gondolatok 
 
Karácsony a pihenés, a szeretet, az egymásra figyelés ideje. Ilyenkor a legtöbben izgatottan 
készülnek az ünnepre, sütnek-főznek, ajándékokat vásárolnak, felkeresik szeretteiket. 
A karácsonyt várják a gyerekek is. Kitől kapok ajándékot? Mit kapok? Utazunk a régen látott 
rokonokhoz... és végre nincs iskola! 
Na, de mi is történt az iskolában a tanévkezdés 
óta? 
Pedagógusok tekintetében minősítések és 
tanfelügyeleti ellenőrzések voltak, valamint 
továbbképzéseken vettünk részt. Sokszor csak a 
munkatervünk mutatta, kollégáim hol vannak, 
és épp milyen elfoglaltságuk van a gyerekek 
mindennapjainak szebbé tételére. A tanulók 
napjait iskolai versenyek, sportnapok, ünnepi 
megemlékezések, színház-, mozi- és 
múzeumlátogatások, Euroskills rendezvényen 
való részvétel, méhészbemutató, autómentes 
nap a Timi-tanyán, iskolai fellépések: szüretin, 
idősek napján, karácsonykor és a szociális munka napján, tűzriadó gyakorlása, Ráday túra, 
„TÖK JÓ NAP”, valamint Mikulás klubdélután és karácsonyváró gyertyagyújtások 
színesítették, és közben épült a sportpályánk is. 
Vajon erről otthon mesélnek a gyerekek? Tudják a szülők, hogy a féltett kincsük az iskolában 

a tanuláson kívül rengeteg programon vesz 
részt, számtalan élménnyel gazdagodik és 
ismerkedik a közösségi élettel? Megmutatjuk 
nekik azt, hogy mit jelent alkalmazkodni 
másokhoz, hogyan kell önkontrollt 
gyakorolni, egymásra figyelni, felelősséget 
vállalni tetteikért és mik azok a képességek, 
amelyekre a felnőtt életükben is szükségük 
lesz. Az iskola nem egyszerű. Az élet sem az. 
Próbáljuk elfogadni egymást és hagyni, hogy 
mindenki tegye a maga dolgát. Mindenki 
szereti a gyermekét, óvja és félti őt, hogy ne 
legyen baja, és a legjobbat akarja neki adni. 
Ezt tesszük mi is az iskolában, csak mi 
egyszerre több gyerekkel. 
Karácsony van. Kívánom a kollégáimnak, a 
tanulóinknak, a szülőknek és mindenkinek, 
aki a soraimat végig olvasta, hogy legyen az 
ünnepük szeretettel teljes, békés, az új évben 
pedig érjen Mindenkit sok boldogság, hogy 
tudjunk egymásra mosolyogni a 
mindennapokban, mert erre nagy szükségünk 
van. 

Kormány Zsoltné 
intézményvezető 

 

Közhírré tétetik 
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          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, Puszta Csaba, Szikora 

Klaudia Betti 
 

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

 

Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése 
 
Az EFOP-4.1.3-17-
2017-00424 számú a 
Ráday Gedeon 
Általános Iskola 
tanulást segítő tereinek 
infrastrukturális 
fejlesztése elnevezésű 
projekt Ludányhalá-
sziban, a Rákóczi út 
119. szám alatti valósult 
meg, a kedvezmé-
nyezett a Balassagyar-
mati Tankerületi 
Központ volt. A projekt 
során műanyag burko-
latú sportpálya került 
kialakításra a salakos pálya helyén, valamint fűtéskorszerűsítésre került sor, amely modernizáció az 
egész iskolaépületet érinti. A pályázat óriási lehetőség egy hátrányos helyzetű térség iskolájának, mert 
a vonzó, modern környezet elősegíti a gyerekek iskolában való „bennmaradását”, a lemorzsolódás 
csökkentését. Az infrastrukturális fejlesztés minőségi oktatási környezetet teremt, ezzel alkalmassá 
válik mind a pedagógusok, mind a tanulók – és ezen keresztül a szülők – oktatás iránt 
elkötelezettségének növelésére, motiváltságának megtartására. 
A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja az, hogy fokozza az adott 
intézmény eredményességét és emelje az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát. Cél 
továbbá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az intézményben tanulók számának 
növelése, a felnövekvő generáció egészségtudatosságának növelése, a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése és a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételeinek fejlesztése. A 
pályázat megvalósulását óriási érdeklődés övezte, várták a gyerekek, a szülők és a pedagógusok is. Az 
elkészült beruházás ünnepélyes keretek között került átadásra. A jó hangulatú átadó rendezvényen 
részt vett Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató, Balla 
Mihály országgyűlési képviselő, Vitányiné dr. Velenczei Édua 
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási 
Hivatalának hivatalvezető- helyettese, Kovács Imre 
Ludányhalászi és Radvánszky Judit Nógrádszakál 
polgármestere, valamint a kivitelező cégek képviselői is. Az 
ünnepélyes rész után a gyerekek boldogan vették birtokba az 
új pályát, amely elképzeléseink szerint a jövőben közösségi 
színtérré válik a településen. 

 

Kedves Olvasók! 
 

A Ráday Gedeon Általános Iskolában író-olvasó találkozót szervezünk.  
Meghívott vendégünk: Ádám Tamás író, Ludányhalászi szülöttje.  
Időpont: 2019. január 17. 16.00 
Helyszín: Ludányhalászi, Rákóczi út 119. (Iskola) 
Bővebb információk az iskola facebook oldalán folyamatosan. 
Szeretettel várunk mindenkit a Ráday Iskola közössége! 

  

Közhírré tétetik 


