
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. évfolyam 2. szám                 2019. június 

 

 

bredj szép Napsugár! Kelj fel, és ragyogj! 

Üde, nyári harmat öleli át karod! 

Itt a nyár megint és újra, 

a fiatalság a bulidalokat fújja. 

 

Vége a sulinak, jöhet a pihenés, 

a strand, a fagyi, a lángos, és … 

Homokban a röplabda, naptej már kézben, 

a napernyő nyitva, a koktél már készen, 

 

s míg hűsölünk a hullámok habjai között, 

addig a Nap elbandukol a hegyek mögött. 

A vízparton kéz a kézben, 

ez így is van jól, így képzeltem! 

 

Közben a tündérek sétáltak a felhőkön 

nyugtatva őket, hogy Szent Péter majd jön! 

Eljön ide, hozzánk, de el is megy, 

várja Őt a völgy, a domb, a hegy, 

 

aztán hűvös lesz egy ideig: 

fél óra? Tíz perc? Valameddig … 

de újra elúsznak a felhők, 

és izzadunk mi is, és ők! 

 

Tarka lepkék kergetőznek a fák tövében, 

elmerülünk Nagyi lekvárjának főztjében. 

Finom is az, bizony finom: 

a lelkét is belefőzte, én már csak tudom! 

 

Esténként a tücskök koncertje, a békák kórusa, 

a falevelek rezgése, a szellő suhogása 

nyugtat meg minket, hogy eltelt egy nap, 

de az évből még számtalan marad! 
 

          Lelovics Tamás 
 

 

Lapszemle – 60 éve történt 

Nógrádi Népújság 1959. szeptember 23. 
 

Megkezdődött a káposzta-szüret Ludányhalásziban 

 

A Ludányhalászi gazdák nagy többségének 

biztosít jelentős jövedelmet a káposzta 

termelése. A korábbi évekhez hasonlóan az 

idén is több mint 200 kataszteri hold földön 

ültettek káposztát, ebből 132 holdon 

szerződésesen termelnek. 

Az idei év kedvező időjárása jó hatással 

volt a káposztatermésre,  

s előzetes becslések és számítások alapján 

kataszteri holdanként 180-200 mázsa 

káposztát tudnak betakarítani. 

Ez azt jelenti, hogy egy holdról mintegy 8000 

forint értékű haszonhoz jutnak a ludányhalászi 

gazdák. 

A bő termés betakarítása már megkezdődött 

a községben, s a tervek szerint 

több mint 20 000 mázsát belföldi 

fogyasztásra szállítanak, míg 

Csehszlovákiába, Németországba pedig 

mintegy 8000 mázsát exportálnak  

az idén. Az export szállítást e héten megkezdik. 

 

É 
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A Képviselő-testület ülésein történt 
 

 
 
2019. március 27-én tartottuk munkarend szerinti testületi ülésünket. Az ülésen az alábbi napirendi 

pontokat tárgyaltuk: 

 

• A képviselő-testület elfogadta Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési 

tervét. 

• Felülvizsgáltuk a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás nyersanyagköltségének és térítési díján 

megállapításáról szóló rendeletünket, melyet nem tartottunk indokoltnak módosítani. 

• Elfogadtuk a Ludányhalászi Mesekert Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

• Módosítottuk a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. 

 

Április 25-i munkarend szerinti ülésünkön a következő napirendi pontok tárgyalására került sor: 

 

• Megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést. 

• Elfogadtuk a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről szóló 

beszámolót. 

• Megbeszéltük és kiosztottuk a Falunap lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

• Új póttagot választottunk a szavazatszámláló bizottságba. 

• Döntöttünk a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjának támogatásáról. 

• A Templom tér park felújítására maximum 10 millió forintot fogadtunk el. 

 

Május 29-én tartottuk munkarend szerinti következő ülésünket. Az ülésen a következő napirendi 

pontokat tárgyaltuk: 

 

• Elfogadtuk a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolót. 

• Megtárgyaltuk a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 

• Elfogadtuk az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelést. 

• Módosítottuk a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési 

előirányzatait, és elfogadtuk a 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót. 

• Döntöttünk Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról. 

• Megalkottuk Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2018. évi végrehajtásáról szóló rendeletünket. 

• Elfogadtuk a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás 

emelését az orvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulási díját illetően. 

• Elutasítottuk Oláh Gézáné Kossuth út 7. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándékát. 

• Templom tér felújítására irányuló pályázat benyújtásával hatalmaztuk meg a polgármestert. 

• Tudomásul vettük a Magyar Államkincstár által küldött ellenőrzési jelentést. 

 

2019. június 13-án rendkívüli testületi ülésre került sor, melyen az alábbi két napirend került 

megtárgyalásra: 

• ÉMÁSZ által felmondott közvilágítási szerződés és a további teendők. 

• Halászi templom melletti szovjet emlékmű felújítása 
 
 
 
 

Közhírré tétetik 
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Pályázatok 

1. Magyar Faluprogram keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”: 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019.05.15.-én pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program 

keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” elnevezéssel. 

A támogatás intezitása 100%, azaz sikeres projekt esetében önkormányzati önerő nem szükséges a 

megvalósításhoz. 

A megnyert támogatás összegéből az önkormányzat a község rendezvényeihez nélkülözhetetlen 

hangosításhoz szükséges eszközöket, valamint vetítővásznat, projektort kíván beszerezni. Továbbá a 

programok lebonyolítása során az étkeztetéshez szükséges evőeszközöket is szeretnénk ebből a pénzből 

megvenni. 

A pályázat másik részét képezi, hogy lehetővé tesz 1 fő közösségszervező alkalmazásának bértámogatását, 

amelyet szintén kihasználtuk a projekt beadásakor. 

A pályázott összeg: 

- Eszközbeszerzésre: 4 284 386,-Ft 

- Személy jellegű kiadásra: 2 796 300,-Ft 

A támogatói döntés 2019. júliusában várható. 
 

2. Magyar Faluprogram keretében „Orvosi eszköz” beszerzése: 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019.05.15.-én további pályázatot nyújtott be a Magyar 

Faluprogram keretében „Orvosi eszköz” beszerzése elnevezéssel. 

A támogatás intenzitása 100%, azaz sikeres pályázat esetében önkormányzati erőforrás nem szükséges. 

Ludányhalászi községben lévő orvosi és védőnői szolgálathoz kapcsolódó orvosi műszerek beszerzése vált 

szükségessé, mivel a már meglévő műszerek elavultak, tönkrementek, illetve a szolgálat nem rendelkezik 

vele. A múlt évben a község megnyert egy, a rendelő épületének felújítására szóló pályázatot, amihez az 

önkormányzatnak jelentős önerőt is biztosítania kellett, így sajnos már az orvosi-védőnői műszerek 

beszerzésére erőforrást rendelkezésre bocsájtani a költségvetésében nem tudott. 

A jogszabály változásnak köszönhetően viszont évről-évre változik és bővül a szükséges és kötelezően 

előírt műszerek száma, amivel nem csak az előírásoknak tud a szolgálat eleget tenni, de korszerűbb ellátást 

tud biztosítani az ellátottak számára. 

A pályázott összeg: 

- Eszközbeszerzésre: 2 907 088,-Ft 

A támogatói döntés 2019. júliusában várható. 
 

3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat GYEREKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 

Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny 

 

2016.-ban a Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat sikeres pályázatot 

nyújtott be a Ludányhalászi 

községben található Művelődési Ház 

felújítására. 

Az Önkormányzat Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálatot kíván 

létrehozni Nógrádszakál és Piliny 

községekkel konzorciumban. 

2018-ban egy sikertelen közbe-

szerzési eljárás lefolytatását 

követően a projekt megvalósítása 

veszélybe került. Továbbá a 

megnyert támogatás összege is 

jelentősen kevesebb volt, mint amire 

a pályázatot benyújtotta az 

Pályázat 
 

Végre megkezdődtek a munkálatok 
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önkormányzat. További forrás bevonása vált szükségessé. 2018. októberében újabb közbeszerzés kiírására 

került sor, mely már sikeresnek bizonyult. A nyertes kivitelező a Full Generál Kft. lett. 
 

- A projekt összes költsége:171 799 433,-Ft 

- A megnyert támogatás összege: 99 713 288,-Ft 

A támogatási kérelem benyújtásakor utólag megnyert támogatás összege: 29 913 986,-Ft. A 

pótlólagosan megnyert támogatás kapcsán lényeges megjegyezni, hogy Nógrád megyében egyedül 

Ludányhalászi község kapta meg ezt a kiegészítő összeget a Kormánytól. 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrásai: 

42 172 159,-Ft, melyből 12 172 159,-Ft saját pénzeszköz, 30 000 000,-Ft fejlesztési hitel 

Ezt rengeteg telefon, papírmunka, valamint a Magyar Államkincstárral és a Pénzügyminisztériummal 

történő hosszas adategyeztetés előzött meg. 

Ennek következtében a forrásokból összegyűlt a projekt teljes költsége, így május 14. napján a 

munkaterület átadásra került a kivitelezőnek, bontási munkák kezdődtek meg. 

A projekt várható fizikai befejezése : 2020. február közepére tehető. 
 

4. Palóc Út Klaszter Egyesület az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési 

Programba benyújtott pályázata támogatást nyert 2018. júniusában. 

A Palóc Út egyik program eleme: a Turisztikai Rendezvényeken történő megjelenés. 

A projekt elemhez kapcsolódva, a Palóc Út 300 000,-Ft/rendezvény összegű támogatást tudott nyújtani a 

Klaszter Egyesület tagjainak rendezvényéhez, melynek a Ludányhalászi Község is a tagja. 

2019.06.02.-án került megrendezésre került a III. Ludányhalászi Zenei Est, melynek programjait részben 

ebből a pályázati erőforrásból finanszírozta az önkormányzat. 

A fent említett nevezetes napon olyan fellépők jelentek meg, mint: EDDA Majdnem, Sipos F. Tamás és a 

Bikini. 
 

5. „Helyi identitásfejlesztés a Karancs-völgyében” elnevezésű pályázat 
 

2019. májusában programszervezésre a „Helyi identitásfejlesztés a Karancs-völgyében” elnevezésű 

pályázat keretében a Ludányhalászi önkormányzat 3 000 000,-Ft-ot nyert meg községi programok 

megszervezésére.  

Ebből az erőforrásból 500 000,-Ft-ot használt fel a XIII. Ludányhalászi Falunap 2019. június 1.-i 

rendezvényének lebonyolítására. 

Az önkormányzat a színpad bérlésének, hangosításnak, egészségügy biztosításának kiadásait fedezte ebből 

a pénzből. A fennmaradó 2 500 000Ft további színvonalas rendezvények lebonyolítására van beütemezve. 
 

6. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
 

2019.05.31.- én újabb pályázat beadására került sor, amelyben a Ludányhalászi községben található 

Templom tér felújítására nyújtottunk be pályázatot. 
 

Pályázati célok: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

Az igényelt támogatás mértéke: 7 406 112,-Ft 

A vállalandó /önkormányzati/ önerő mértéke: 1 306 961,-Ft 

A projekt összköltsége: 8 713 073,-Ft. 
 

A miniszteri döntés határideje: 2019. szeptember 16. 
 

 

Fakitermelés 
 

Ludányhalászi községben található halászi Fájdalmas Szűzanya templomnál elhelyezkedő 23 db fenyőfa 

kivágására kerül sor. A munkálatok megkezdése a közeljövőben várható 

A projekt önkormányzati önerőből valósul meg. 

 

Pályázat 
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A „Nyári diákmunka 2019” program indításáról 

 

A Pénzügyminisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok 

megvalósításával ebben az évben is elindítja „Nyári diákmunka 2019” elnevezéssel 

munkaerő-piaci programját.  

A program célja a korai munkatapasztalat, munkajövedelem szerzés elősegítése, továbbá a 

kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének lehetősége. 

 

A programban részt vehetnek azok a fiatalok, akik 

 

➢ nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 év közötti 

diákok,  

➢ közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és 

➢ nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonnyal.  

A nyári foglalkoztatás történhet a területi, települési önkormányzatoknál, illetve 

intézményeiknél, valamint a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén 

foglalkoztató vállalkozásoknál legkorábban 2019. július 01-től legfeljebb 2019. augusztus 

31-ig.  

 

A támogatott foglalkoztatásra maximum napi 6 órában van lehetőség az önkormányzatoknál 

illetve intézményeiknél és maximum 8 órában amezőgazdaság, turizmus és vendéglátás 

területén foglalkoztató vállalkozásoknál, a minimálbér – szakképzettséget igénylő 

munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányadának megfelelő bérezés mellett. 

 

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést 

kérőként nyilvántartásba vetesse magát a munkaviszony kezdete előtt.  

 

Ehhez személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító 

jelet tartalmazó igazolvány), valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai 

tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell 

a foglalkoztatási osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának 

előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. 

 

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák 

foglalkoztatásához nyújtható. 

 

A programban való részvételi szándékot kérjük jelezni a Polgármesteri Hivatalban 

2019. június 25-ig. 

Nyári diákmunka 2019 
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Címzetes főorvos lett Dr. Járosi János 
- a rendíthetetlen munka- és emberszeretet summázata – 

 

Életemben először sikerült rácáfolnom a közvélekedésre, miszerint orvoshoz nem szívesen megy az 

ember. Dr. Járosi János címzetes főorvosi, valamint „Ludányhalásziért” kitüntető elismerésben 

részesült, melynek átadására június 1-jén a 13. Ludányhalászi Falunapon került sor ünnepélyes 

keretek között. Ennek kapcsán beszélgettünk a felújított rendelőben elhivatottságról, szakmai 

motivációkról, orvosi hitvallásról. 

 

- Az orvosi pálya iránti érdeklődésének ősélménye egy skarlátos megbetegedéssel függ össze. Hogy 

is volt ez pontosan? 

 

- Hatéves voltam, amikor elkaptam a skarlát betegséget. Meleg szívvel emlékezem dr. Vass László 

főorvosra, ő járt hozzám minden nap injekciózni. A kezelés után édesanyám kérdésére, hogy mivel 

tartozunk, csak annyit felelt, hogy „majd én olyanoktól fogom elkérni a pénzt, akik tehetős emberek!” 

(mi ugyanis nagyon szegények voltunk). Már akkor megfogadtam, hogy ha felnövök, én is úgy teszek, 

mint a doktor bácsi. 

 

- Hogyan erősödött fel ez a vonzalom az iskolás évek alatt? 

 

- Érdeklődő természet voltam világéletemben. A 

felső tagozaton volt egy fantasztikus 

kémiatanárunk, aki nagyon érdekesen tudott 

magyarázni. Akkor eldöntöttem, hogy vegyész 

akarok lenni, és jelentkeztem a Petrik Lajos 

Vegyipari Technikumba. Csakhogy abban az 

időben még számított a származás, és mivel 

szegény apám akkor (1947-ben) jött haza a 

hadifogságból, a nyilvántartás szerint 

osztályidegennek számítottam. Sikerült a felvételi, 

mégis azt írták, hogy ’helyhiány miatt’ nem 

nyertem felvételt. Végül nagynéném 

ismeretségeinek köszönhetően kerültem be egy 

újpesti gimnáziumba, ahol különös figyelmet 

szenteltem a biológia és az ember témakörének, 

valamint feltűnő lett az orvosi nyelvben használt 

latin nevek iránti vonzalmam is. A származási 

előzmények ellenére jelentkeztem a budapesti 

orvosi egyetemre. Már akkor megfogadtam, hogy 

ha 2 évig nem vesznek fel, akkor nem leszek orvos. 

Imádtam a repülést, így már a felvételi előtt 

beiratkoztam az MHSZ katonai repülést megelőző 

elméleti oktatására. Az egyetemre azonban 

felvettek, ahol rögtön az első évben anatómiai versenyt nyertem (300 induló volt). Az egyetem után 

sebészi állás Budapesten nem volt. Egy körzeti orvos kollégának köszönhetően Pázmándon [Fejér 

megye – szerk.] kipróbálhattam a rendelést, és azonnal beleszerettem a munkába.  

 

- Hol és hogyan valósultak meg a háziorvosi ambíciók ezután? 

 

- Az első feleségemmel jártuk az országot. Sokféle tapasztalat volt. Ijesztő helyeken is megfordultunk, 

pl. a Felső-Tisza vidékén, ahol a Tisza töltése magasabb volt, mint a házak teteje. Az élet Kisterenyére 

terelt, ahol az akkori feleségemmel 9 és fél évig éltünk. Az új feleségemmel (aki szintén orvos) 

könnyen kaptunk állást a Békés megyei Szarvason. A körzetem a városban 4 utcát tett ki, melyhez 

hozzátartozott a tanya V. kerület is. Ennek egyik vége Mezőtúron volt, a másik Hódmezővásárhelyig 

ért. Nehéz, másfél évig tartó időszak volt. Előfordult, hogy az ügyeletes kocsiként funkcionáló orosz 

Interjú 
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terepjáró lecsúszott a töltésről, vagy szabadon engedett kutyák támadtak rám a sötétben (a hívások 

főként este érkeztek), az utak pedig csúsztak a hó alatt. Végül eljöttünk onnan, de azóta is a „szívünk 

csücske” Szarvas, a feleségemmel minden évben visszajárunk nosztalgiázni… 

 

- Hogyan vezetett az út Ludányhalásziba? 

 

- Úgy döntöttünk, hogy visszajövünk a család közelébe. Apósom (Salgótarján díszpolgára) 

kapcsolatainak köszönhetően kerültünk Ludányhalásziba. Az akkori tanácselnök – Szigeti László – 

mindenben segítségünkre volt, és nagyon jó barátom lett. Mindez 1980. március 1-jén történt – közel 

negyven éve.  

 

- …és azóta a betegek szolgálatában. A címzetes főorvosi cím éppen ezt a szolgálat időt ismeri el. 

 

- Egy kollégám hozta a rendeletet: a kitüntető címet az viselheti, aki az alapellátásban legalább 20 

éven át folyamatosan dolgozott körzeti orvosként, háziorvosként. Nekünk – háziorvosoknak – ez 

megtiszteltetés. Vannak azonban olyan helyek az állami finanszírozott munkakörökben, ahol fizetési 

kategóriát is lépnek előre a kinevezés által. Azért címzetes az elnevezés, mert úgy főorvos valaki, hogy 

nem osztályt vezet. Tehát a főorvosi rangot viselem a megfelelő hatáskör és jövedelem nélkül. 

 

- Használták azóta az emberek a hétköznapokban ezt a megszólítást? 

 

- Nem. Ugyanaz az ember vagyok, aki voltam. Megható és megtiszteltetésnek veszem az új címet, de a 

betegeim ugyanúgy szólítanak, ahogy eddig. 

 

- A címzetes főorvosi cím automatikusan jár. Ludányhalászi Képviselő-testülete viszont a 

„Ludányhalásziért” kitüntető címet is az Ön részére adományozta a település közösségének javára 

kifejtett áldozatos tevékenység elismeréséért. 

 

- Erre nem számítottam, ez meglepetés volt. Büszke vagyok rá. 50 éve vagyok orvos, augusztusban 

lesz várhatóan az Aranydiploma-osztásom. Jól választottam, szeretem csinálni a munkám, ez az 

életem.  

 

- Két megbecsült személy is méltatta az érdemeit… Mit kell tudnunk a Hozzájuk fűződő viszonyról? 

 

- A szakmai oldalról dr. Tóth Endre főorvos méltatott, akivel nagyon jó barátok vagyunk. 

Világéletünkben egymás munkáját és mozgásterét igyekeztünk támogatni. És ez a mai napig így van. 

Jövő héten [jún.12-én –szerk.] utazom Szentpétervárra egy orvoskonferenciára, és az idő alatt ő a 

helyettesem. Mind a ketten egymás első számú helyettesei vagyunk. A mai világban egyáltalán nem 

természetes ez a fajta segítségnyújtás. A másik személy Szigeti László, a község volt polgármestere. 

Mint már említettem, az ő ideje alatt kerültem Ludányhalásziba. Azóta is jár hozzám mint páciens a 

családjával együtt. Jólesik, hogy akik itt, ebben a körzetben születtek, felnőttként is visszajárnak, sőt 

nemegyszer a gyermekeiket is elhozzák. 

 

- Hogyan határozná meg orvosi hitvallását? 

 

- Óriási jelentőségű az empátia megléte. Minden beteg egyforma, ha panasza van, akkor ő beteg, aki 

kortól, nemtől, társadalmi helyzettől függetlenül megérdemli, hogy vele emberi módon bánjanak. 

Sajnos ezt az alapvető jogot nem minden orvos képes biztosítani (személyes tapasztalataim is vannak 

erről). Igyekszem a beteget türelmesen, érdeklődőn meghallgatni és ráfigyelni. Lényeges a szakmai 

tudás, de ugyanolyan fontos a betegekhez való hozzáállás. 

 

 Gyakran halljuk, mennyire fontos dolog a prevenció. 

 

- A betegnek minden esetben elmondom, hogy mit kellene tennie. Az egyszerű betegségek elleni 

prevenció a kézmosás, az ételeink megválasztása pedig az egészséges életmód fejlődéséhez lényeges. 

Interjú 
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Óriási előrelépés, hogy a 7. osztályos lányok számára rendelkezésre áll Humán papillomavírus elleni 

védőoltás. A vírus 2-3 fajtája okozhat ugyanis méhnyakrákot. Az oltás most már ingyen hozzáférhető. 

 

- Hogyan alakul a családi élete? 

 

- Boldog házasságban élünk fogorvos feleségemmel, akivel az idén ünnepeljük majd a 40. házassági 

évfordulónkat. Nagy örömünkre már 3 unokánk van. A lányomnak 4 éves és 9 hónapos lányai vannak, 

Finnországban élnek. A pszichológus fiam pedig GYES-en van az unokámmal, mert a felesége konzul 

Brüsszelben, rendkívül zsúfolt munkakörrel. Minden nap látom őket a messenger-en keresztül, de 

fizikai kapcsolat is elég sokszor létrejön. Az első házasságból van egy nagylányom is, aki 46 éves, ő 

Németországban él, gyermektelen. 

- Az utazás egy nagy, örök szerelem az Ön/Önök számára. Milyen régóta dédelgetett úticélok 

valósultak meg a közelmúltban? 

 

- Tavaly voltunk Japánban; az Egyesült Államok-beli Kaliforniában, melynek nagy része sivatag, 

benne óriási giccsparádéként emelkedik Las Vegas; egy évvel előtte pedig New Yorkba is sikerült 

eljutnunk. A környéken vannak fix helyeink: járunk Horvátországba, üdülési jogunknak köszönhetően 

minden szeptember második hetében ott nyaralunk. Terv még Izland, Norvégia, Svédország, 

Hollandia, Luxemburg és a Balti államok. A pünkösdi hétvégét Hévízen töltjük, majd szerdán (06.12-

én) indulunk Szentpétervárra. Augusztusban pedig az „örök tavasz szigetére”, Madeirára készülünk 

három hétre. Aki teheti, próbálja ki egyszer, milyen érzés decemberben a 20-22 fokos óceánban 

megmártózni! 

 

A korántsem „rendelőszagú” beszélgetésben mi is nagy utat tettünk meg: Rákospalotától 

Ludányhalásziig, és egy gyerekkori ösztönző erőtől egy hivatás kiteljesedéséig. Az üdítő beszélgetést 

megköszönve „Jó egészséget!” kívántam (kissé megmosolyogva, hogy tán’ ilyet még sosem mondtam 

doktornak). Majd elbúcsúzván Cserna-Szabó András gondolata jutott eszembe, miszerint: „Az orvos 

már a szavával is gyógyít”. Ha márpedig ez tényleg így van, akkor a társalgás végére makkegészséges 

lettem. 
 

A kitüntető címekhez őszintén gratulálok a Címzetes Főorvos Úrnak! 
 

 Szikora Klaudia Betti 

 

 
 
Országos Toyota Land Cruiser Találkozó Ludányhalászi 

  

A TOYOTA LAND CRUISER CLUB HUNGARY II. Találkozóját 2019. április 27-én 

Ludányhalásziban tartotta. 15 autóval 

kb. 50 fő érkezett ezen a kissé hűvös 

tavaszi napon. 

Karancsaljáról indult Szlovákián keresztül a 

LandCruiser karaván, hegyen-völgyön ment az 

autóstúra, miközben megcsodálhatták a környék 

szép tájait. 

A célállomás Ludányhalászi határában elterülő 

dombokkal körülvett szemet gyönyörködtető 

legelő. 

Egy tányér forró gulyásleves a ludányi 

fehérkenyérrel, ínycsiklandó rétes után hosszas 

beszélgetés indult a Land Cruiser rajongók között. 

A hosszú túra után volt miről beszélgetnünk. 

Mindannyian jól érezték magukat kishazánkban. 

 
   Szerencsés Benjámin szervező 

Riport 
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Majális 
 

Itt volt május elseje. Énekszó és tánc ugyan nem köszöntötte, azonban 

meleg étel és baráti beszélgetések annál inkább. Településünk lakóit a 

munka ünnepén egy tál ínycsiklandó babgulyásra hívta meg az 

önkormányzat az Öreg tó partjára.  Szerencsére az időjárás is kegyes 

volt, a kora tavaszi melegben kellemes társalgással és hűvös sör mellett 

telt el a délután.  

A polgármesteri hivatal nem tud elégszer köszönetet mondani az óvoda 

konyhai dolgozóinak, amiért - ahogy a rendezvényeken mindig – most 

is biztosította a finom falatokat. 

Szomorú tendencia azonban, hogy a rendezvényen egyre kevesebben 

vesznek részt. Érdemes lenne végiggondolni, hogy mi lehet ennek az 

oka. Egyéb fontosabb dolgok, más programok, vagy inkább a közöny? Ki tudja… Minden település olyan, amilyen 

emberek ott élnek. Tehát rajtunk ludányhalásziakon múlik, hogy a falu közösségi élete, jövője milyen irányba halad.  
Puszta Csaba 

 

Anyák napja 
 

Szép hagyományunkhoz híven május első vasárnapján 

ünnepeltük az édesanyákat, nagymamákat. Rendhagyó módon 

az idén az iskola tornatermét díszítettük, és nemcsak a 

gyermekek, a szívünk is ünneplőbe öltözött.  

Először az óvodások műsorát láthattuk, minden gyerek egy-egy 

tavaszi virággá változott az előadás alatt, és képletesen egy 

hatalmas tavaszi virágcsokorral köszöntötték az anyukákat, 

nagymamákat. Verseltek, énekeltek, táncoltak – a közönség 

tapssal hálálta meg a szép műsort. A felkészítés Ádámné Nagy 

Tímea és Csonka Katalin óvodapedagógusok érdeme.  

Az iskolások is egy szép műsorcsokorral készültek. Hallhattunk 

verseket, dalokat. Ez utóbbit zenei kíséret is színesítette, 

Majcher Artúr Bendegúz szintetizátoron kísérte az iskola énekkarának előadását. Az ifjú zongorista saját szerzeményét is 

előadta. Artúr a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium tehetséges növendéke. A verseket MajchernéAkucs 

Judit és Kovács Gáborné tanítványai adták elő, az énekkari dalokat Végh Kornélné tanította meg a gyerekeknek.  Az iskolai 

műsorok elmaradhatatlan fellépése a kis táncosok előadása, Sisáné Szabó Rita felkészítésével. A rendezvény háziasszonya 

Abonyi Gabriella, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem hallgatója volt.  

Szép számmal tisztelték meg rendezvényünket az édesanyák és nagymamák, akiknek szeretetben eltöltött éveket kívánunk.  
 

           Kovács Gáborné Sátori Márta 

 

       2019.05.18. Nyugdíjas kirándulás 

Szilvásvárad, Eger 
 

16 fő indult szombat reggel a kirándulásra, 

először a Szilvásváradról erdei kisvasúttal 

mentünk ki a Szalajka völgybe, ott sétát tettünk, 

megnéztük a Fátyol-vízesést. A kisvasúttal 

visszaérkezve ebédre pisztrángot ettünk, egy kis 

borral vagy üdítővel. 

A két kisbusz szép időben és tájon vitt 

bennünket Egerbe, ahol az Egri Várat néztük meg, 

majd a kazamatákat, a Hősök termét szakavatott 

idegenvezetőkkel. Megvártuk, hogy 1552 évre 

emlékezve, leadott hangos lövést halljuk 15,52h-

kor. 

A kellemes melegben tovább indulva az Egri Bazilikában, esküvői szertartás közben érkeztünk, ott is szétnéztünk, az 

áldást hallottuk, és a kinti ceremóniát is láthattuk. 

17,20h után a Szépasszony-völgyben egy pincénél borokat kóstoltunk, és cigányzene szórakoztatott bennünket, 

mindenki nótáját eljátszották. 

Csodálatos napunk volt, köszönet a szervezőknek, az Önkormányzatnak. Polgármester-Úrnak a kirándulók nevében:  
Nagy András Róbertné 

Közhírré tétetik 
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XIII. Falunap 

 

Mint ahogyan az már hagyomány, június első szombatján, ugyanakkor az első napján zajlott a 

falu legnagyobb eseménye, a Falunap, mely immáron 13. a sorban. A sorszám egyáltalán nem 

hozott balszerencsét, a májusi – egyéként aranyat érő – nagy esőzések után ezúttal verőfényes 

napsütésben 

szórakozhattunk. 

Az eseményre, 

örömünkre, elfogadták 

meghívásunk a jól ismert 

testvértelepüléseink is, 

így csütörtök este olasz, 

cseh, szlovák és lengyel 

autókaravánok és buszok 

érkeztek, akiknek a 

programok már május 

30-án megkezdődtek. A 

pénteki nap 

országjárással telt. 

Esztergom, Visegrád, 

este Budapest, 

kiváltképp az Országház és a Mátyás templom volt az úti cél, melynél megköszönjük Süllei 

kanonok úr önzetlen segítségét. A polgármesteri hivatal falait díszítő olaj látképek száma 

tovább gyarapodott, hisz két testvértelepülésünk küldöttsége is ilyen ajándékkal kedveskedett. 

A szombati Falunap szerkezetében követte a már hagyományos menetrendet. A délelőtt és a 

kora délután a sport jegyében telt. Reggeltől zajlott a horgászverseny az Öreg tavon és a 

kispályás labdarúgó bajnokság a sportpályán. Ez utóbbi egyébként hazai sikert hozott. 

Délután pedig a lovassport kedvelői tekinthettek meg lovasbemutatót a Timi-tanyán. 

Mindeközben a katlanokban már rotyogtak a finomabbnál finomabb fogások, melyekre a 

polgármesteri hivatal megvendégelte településünk lakosait, és amik aztán a délután folyamán 

mind el is fogytak. Az 

óvoda konyháját és 

dolgozóit ezúttal is 

hatalmas köszönet illeti 

fáradhatatlan munkájukért 

az ételek elkészítésében 

valamint mindazoknak, 

akik nyersanyagokkal 

támogatták és segítették a 

főzést. 

A délután és az este pedig 

a tánc és a zene jegyében 

telt, a stílusok széles 

skálája képviseltette 

magát. A Ráday Gedeon 

Általános Iskola tanulói 

könnyűzenei dalokkal 

álltak színpadra, hallgathattunk továbbá népies műdalokat és mulatós nótákat a Melódia 

asszonykórustól valamint operettet Egri József művész úr előadásában, A táncok kedvelői a 

Közhírré tétetik 
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Balassagyarmati Vitalitás Egyesület látványtáncából, a Havanna táncegyüttes bemutatójából, 

valamint a Palóc Néptáncegyesület műsorából találhattak maguknak kedvükre valót. A zenés 

–táncos vigasságot ünnepélyes, emelkedett köszöntések 

és megemlékezések tarkították. A Ráday kastély 

előkertjében emléktábla, valamint vérbükk díszfa került 

elhelyezésre, mely emléket állít azon hősöknek, kik 

éppen 100 éve életüket áldozták Ludányhalászi 

lakosságának szabadságáért. Értük is ajánlották fel 

másnap, vasárnap délelőtt a szentmisét. A sportpálya 

színpadán a polgármester úr és a képviselő-testület a 

közösségért tett érdemeikért elismerésben részesítette, 

Brunda Győzőt, Végh Szilárdot és Debrei Zoltánt. 

Elbúcsúztatták a nyugdíjba vonult önkormányzati 

dolgozókat, Dálnoki György Antalnét, Végh Györgynét, 

Dr. Járosi János címzetes főorvosi, valamint 

„Ludányhalásziért” kitüntető elismerésben részesült. 

A rendezvény ideje alatt utazó vidámpark, cukorka- és 

italárusító pavilonok, valamint játékbazár várta a 

látogatókat. Folyamatosan kapható volt a tombola is, 

melyben fődíjként egy STIHL fűnyíró, valamit számos 

apróság talált gazdára az este folyamán. Külön köszönet 

értük a felajánlóiknak. 

Mivel másnap, a zenés esten főleg a rock és a 

pop/highNRG előadóké volt a terep, így a Falunap 

esti óráiban a mulatós zene rajongóit kényeztette 

Csocsesz előadása. 

A koncertet követő buli sajnálatunkra elmaradt, 

személyes okokból. 

 

A rendezvény a „Helyi identitásfejlesztés a Karancs-

völgyében” elnevezésű pályázat keretében nyert 

támogatást.  
 

 

III. Zenés és Irodalmi Est 

 

Alig egy tucatnyi óra pihenő 

után folytatódtak településünk 

hétvégi programjai. A június 2.-

i délelőtt afféle összekötő 

kapocs volt a szombati Falunap, 

és az aznapi zenés est között. A 

Szent András nagytemplomban 

celebrált, Ludányhalászi 

szabadságáért 100 évvel ezelőtt 

hősi halált haltak és 

Ludányhalászi lakosaiért 

felajánlott szentmise méltón 

folytatta a hősökre való 

megemlékezést. A szentmisét 

Közhírré tétetik 
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keretbe foglaló hangverseny a Giusto Kamarazenekar előadásában pedig már a III. Zenés és 

Irodalmi Estet vetítette elő. A misén részt vettek testvértelepüléseink küldöttei is. 

Az este fő színtere a Ráday Általános 

Iskolába, valamint a sportpálya 

területére felállított színpadra 

helyeződött át.  Idén megszakadni 

látszik a „hagyomány”, hogy a 

ludányhalászi rendezvényeken 

kötelezően esnie kell az esőnek, így 

egész este kora nyárias időnek 

örülhettünk.  

16.00-tól az érdeklődők író-olvasó 

találkozón vehettek részt Végh 

József Lászlóval, akinek 

visszaemlékezéseit lapunk hasábjain 

is nyomon követhették. A 

beszélgetésről az általános iskola 

hírei közt külön beszámoló 

olvasható jelen számunkban. Az est további része a könnyűzenéé volt, a színpadon egymást 

követték a méltán népszerű zenekarok. Nyitásként a szlovákiai Vilkéről érkezett EDDA 

Majdnem adott elő az EDDA Művek dalaiból egy csokorra valót. Ők egyébként visszatérő 

fellépők településünkön.  17.00 órától Sipos F. Tamás mutatott be egy szűk keresztmetszetet 

immáron több mint 30 éves énekesi pályafutásából. Nevéhez olyan sikerek fűződnek, mint a 

Nincs baj, baby, a Buli van (a parton), vagy a Trabant még az exoticos korszakból. Az idő 

múlásával egyre gyűlt a 

közönség, így az est 

legnagyobb sikerét a Bikini 

együttes koncertje aratta. 

Repertoárjuk fő gerincét az 

együttes fénykorában, a 80-

90es évek fordulóján írt 

dalok adták. 

A koncertek alatt látogatható 

volt a rendezvény 

támogatójának, a Palóc Út 

Klaszter Egyesületnek az 

információs sátra is. A 

vendégeket étel-ital várta a 

pavilonokban, valamint kirakodóvásár, utazó vidámpark céllövöldével, ringlispíllel, 

érdekességként a bátrabbak kipróbálhatták a súlytalanság élményét az X-jump ugrálóasztalon. 

Akik lemaradtak az eseményről videós bejelentkezéseket találhatnak. a Palóc Út Facebook 

oldalán.  

 
 

 

 

 

 

 

Közhírré tétetik 
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Író-olvasó találkozó Ádám Tamással 

 

Az első találkozás Ádám Tamással örökre emlékezetes marad 

számomra: farmerszerelésben, hátizsákkal a hátán besétált az 

iskolába, tudtomra adta, hogy most jelent meg verseskötete, 

melynek címe: „Így mélyül – Anyám könyve” és ő 

Ludányhalászi szülöttje. Elkezdtünk beszélgetni, és 

elmondta, hogy az egyik legnagyobb vágya az, hogy a 

szülőfalujában legyen neki egy író-olvasó találkozó, hiszen 

az emlékek élénken élnek még benne gyermekkoráról, a 

szüleiről és az itt töltött évekről.  

Április 10-én, a költészet napja előestéjén került sor a 

rendezvényre az iskolában, melynek háziasszonya Szikora 

Klaudia Betti tanárnő volt, az estet felolvasásával színesítette 

Oláh Győző tanár bácsi. 

A költő az író-olvasó találkozón így vall: „Az nem lehet, 

hogy ne ismerjék egy pár versemet, amely ide kapcsolódik. 

Aztán bejöttem ide, az iskolába és nagyon nagy szeretettel 

fogadtak. Félelmetes volt. Meghatódtam, hiába voltam 

nagyobb helyeken, hogy őszinte legyek, az igazi ez, ahova visszatér az ember. Nagyon remélem, 

hogyha ősszel jön ki az új verseskötetem, azt is személyesen mutathatom be. Dolgozom egy regényen 

is, kicsit lassan haladok vele, mert sok mindent bevállalok.” 

Jó hangulatban töltöttük el a közel másfél órát, amely irodalmilag tartalmas, emberileg megható volt, 

és nem utolsó sorban emlékezetes maradt az iskola és a település számára.  
          Kormány Erika 

 

 

 

Író-olvasó találkozó Végh József Lászlóval 

 

A falunapi program keretében június 2-án, vasárnap egy jó hangulatú délutánt tölthettünk el Végh 

József Lászlóval legújabb könyve megjelenése kapcsán a 

Ráday Gedeon Általános Iskola aulájában.  

Végh József László falunk szülötte, és jó ideje halászi 

lakosként éli a nyugdíjasok életét. Nem szokványos időtöltést 

választott magának: könyveket ír. A most megjelent „Őket 

kérdezzétek! interjú kötete immár a tizedik a kiadott művei 

sorában. Eddig megjelent könyvei, a teljesség igénye nélkül: 

Emberek, akik barátok, Vigyázz, a tetőn dolgoznak, Kocsin, 

lovon, villamoson, A barátok is emberek, Miért füstöl nyáron 

is a kórház kéménye, Katonák komiszban. Élete során mindig 

szüksége volt a könyvekre – vallja az író, és nyugdíjba 

vonulása után sorra születtek írásai.  

A most megjelent könyv címe: Őket kérdezzétek!, alcíme: a 

magyar-cigány közös jövőről. Embereket szólít meg benne, 

kérdezi a véleményüket a témával kapcsolatban. Érdekessége, 

hogy az interjút adók között számos helyi lakos mondja el 

véleményét. Éppen ezért érezhetünk késztetést arra, hogy 

elolvassuk ezt a könyvet. Terjedelme nem nagy, olvasmányos, 

humoros írás. A témaválasztás sem éppen szokványos, a szerző 

abban bízik, hogy könyve nyomán sok pozitív gondolat születik meg és kicsit másképp látják majd a 

magyar-cigány viszonyt. Jó szívvel ajánlom ezt az interjú kötetet mindenkinek, helyi és más 

lakosoknak egyaránt.  
Kovács Gáborné Sátori Márta 

Kultúra 
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Elsőáldozás Ludányhalásziban 

 

A ludányhalászi egyházközségben 2019-ben június 19.-én volt az első szent áldozása azoknak a 

gyerekeknek, akik itt az iskolában, illetve a szécsényi katolikus iskolában készültek fel, életük erre a 

nagyon fontos eseményre. 

Különösen nagy örömmel töltötte el sokunk szívét ez a nap, hiszen olyan gyermekek részesültek 

először a szentségből, akik szinte kisgyermek koruk óta szorgalmasan jártak szüleikkel szentmisére, és 

már egy ideje az oltárnál is szolgálatot láttak el. 

A szentmise után Róbert atya átadta az ajándékot az egyházközség nevében, majd sokan gratuláltak 

Nekik, köztük a Mária Légió tagjai is, akik 

mindig ajándékkal lepik meg az elsőáldozókat. 

Az időjárás kicsit megijesztett minket, mert 

eleredt az eső a mise előtt, de ez nem szegte 

senkinek a kedvét, és az ünnepet sem zavarta 

meg. 

A templomba tehát 6 leány vonult be a szülők 

áldása után: 
 

Ádám Blanka 

Bárczi Panni 

Oláh Amanda 

Papp Luca 

Szabó Valéria 

Végh Boglárka 
 

A szentmise végén csodálatos napsütés fogadta a templomból távozókat. 

Ennél már csak az okoz nagyobb örömet remélem mindnyájunknak, hogy azóta is minden szentmisén 

ott vannak, és szolgálják az Úr Jézust. 
 

Ludányhalászi 2019.06.12. 
Zöllei Piroska 

hittanár 
 

 
Ballagás 

 

2019. június 15-én, szombaton ért 

véget a tanév a Ráday Gedeon 

Általános Iskolában, amikor is a 8. 

osztályos tanulók elbúcsúztak az 

általános iskolás éveiktől. Három 

ballagónk volt: Oláh Barnabás, Oláh 

Szimonetta, Rácz Marianna Mária. 

Alsó tagozatban 17 tanuló, felső 

tagozatban 4 tanuló kapott dicséretet 

kitűnő vagy jeles tanulmányi 

eredményért. 

1 tanuló (Varga Regina Stella) minden 

tantárgyból dicsértet kapott. 

     

 Kormány Zsoltné igazgató 
 

 

Egyházközség 
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Óvodai hírek 

 
Május első vasárnapján óvodánk apraja és nagyja együtt 

köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat az általános 

iskolában megrendezett ünnepségen. Tavaszi 

dalcsokorral és táncokkal leptük meg az ünnepelteket. 

Gyereknap alkalmán meghívást kaptunk az iskolába, 

ahol ugrálóvár és tranbulin fogadta a kicsiket. Az 

óvodában pedig a Szegedi Látványszínház Közhasznú 

Egyesület jóvoltából egy egészséges életmódra és 

környezettudatosságra nevelő interaktív tanmesét 

láthattak a gyerekek. 

Évzáró és ballagási ünnepségünket június 7-én tartottuk 

az óvoda udvarán. Népi dalos játékokkal és angol 

énekekkel készültek a nagycsoportosok, melyet Csonka 

Katalin óvónéni tanított számukra. A 

kiscsoportosok mondókákkal szórakoztatták a 

közönséget, majd 6 ballagó gyermektől 

búcsúztunk. Közülük négyen a helyi általános 

iskolában kezdik meg tanulmányaikat 

szeptembertől. 

Óvónői létszámunk ismét 1 fővel csökkent, 

Dálnoki Györgyné, Rózsa óvónéni nyugdíjba 

vonulása miatt. Ezúton is köszönjük a sok éves 

munkáját, jó egészséget és hosszú, boldog 

nyugdíjas éveket kívánunk Neki! 

A nyári leállást július első két hetében - július 01 – 

július 12-ig - tartjuk. Az első óvodai nap július 15-

e lesz. A továbbiakban még közös kirándulást szervezünk az ovisoknak. A nyár folyamán pedig 

szeretettel várjuk a beíratott, beszoktatós gyermekeket! 

  

Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 
 

 

Iskolai hírek 

 

A KÖSZÖNET ereje 

 

Kedves Olvasók! 

 
Immár sokadszor futok bele intézményvezetőként, hogy 

kemény kritikával illetik az iskola, és a pedagógusok munkáját.  

Azt gondolom, hogy mivel a szülők igen ritkán jönnek be az 

iskolába, akár programokra, akár érdeklődni a gyerekek iskolai 

teljesítménye után – tisztelet a kivételnek – ezek nem 

megalapozott információk, csupáncsak útszéli találgatások, 

hétköznapi nevén pletykák, sőt sokszor rosszindulatú 

rágalmazások. Ezeket ezúton visszautasítom. Bárkinek bármi 

gondja van, az iskola ajtaja egész nap nyitva van. Be lehet 

jönni, meg lehet beszélni a problémákat, ahogy teszik ezt 

többen. Senkinek nem jó az alaptalan vádaskodás, a teóriák 

szövögetése, és az ok nélküli acsarkodás, fenyegetőzés. 

Intézmények 
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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 

 

 

A gyerekek többsége szeret iskolába járni. Miért? Ők fogalmazták meg: jók a tanárok, jók a 

programok, lehet sportolni, elmegyünk kirándulni és vannak táborok. Mindezek mellett versenyekre is 

felkészítjük és elvisszük őket, ahol szép eredményeket érnek el: az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 

megyei versenyén Nagy Csenge (4. osztály) megyei első helyezett lett irodalmi alkotásával, Varga 

Regina Stella (4. osztály) pedig a „Bíróság arcai” pályázaton közönségdíjat kapott szép rajzáért. 

Horváth Bálint egy megyei rendezésű speciális szépíró versenyen 2. helyezést ért el kategóriájában. A 

Szécsényben megrendezett Költészet napi versmondó és rejtvényfejtő versenyen Szabó Valéria (3. 

osztály) harmadik helyezett lett versmondóként, az 5-6. évfolyamosok rejtvényfejtő csapata (Kereszti 

Zsanett, Oláh Valentin, Oláh Kiara, Tóth Tamás) 3. helyezést ért el. Nagyon büszke vagyok 

kollégáimra, akik a 2. helyezést érték el a pedagógusok között rejtvényfejtőként (Kovács Gáborné, 

Sisáné Szabó Rita, Szikora Klaudia Betti, Végh Kornélné). Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 

„A mobil várhat” elnevezésű rajzpályázat versenyén első helyezést értünk el a legtöbb rajzot beküldő 

iskolaként, és a Kinder Sport + program keretében is értékes sportszercsomagot nyertünk. Mindezek 

nem lehetnének a kollégáim önzetlen munkája nélkül: szabadidejükben készítik fel a gyerekeket, 

készítik össze a pályázati anyagot, és viszik el a gyerekeket a versenyekre, sokszor saját költségükön. 

Ezúton is köszönöm nekik! És köszönöm mindazon szülők, egyéb partnereink áldozatos munkáját 

is, akik idejüket és egyéb javaikat nem sajnálva támogatták elképzeléseinket, részt vettek 

programjainkon, és jó szóval, dicsérettel méltatták az iskolánkban folyó mindennapi 

tevékenységünket.  

 

Mire ezeket a sorokat olvassák, a tanév lassan véget ér. Vannak szép, és vannak kevésbé szebb 

pillanataink. Óriási fejtörést okoz a tanulási motiváció és a rendszeres iskolába járás hiánya a 

gyerekeknél, amely sajnos a jegyekben is mutatkozik. Ennek megváltoztatásához a szülők 

segítségére is szükség van, hiszen csak együtt tudjuk a gyerekeket a tanulás útján végigvinni. 

A nyárra mindenkinek jó pihenést, és napsütéses napokat kívánok, üdvözlettel: 

 

          Kormány Zsoltné 

           igazgató 
 

 

 

 

„Szülő-Suli” program megvalósítása a Balassagyarmati Tankerületi Központ intézményeiben  

 

A Széchenyi 2020 program keretében a Balassagyarmati Tankerületi Központ sikeresen pályázott a 

„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az 

iskola- család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül című EFOP-3.11.1 számú 

pályázati felhívásra. A 80 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás a Ráday Gedeon 

Általános Iskolában, a Tereskei Általános Iskolában és a Varsányi Hunyadi Mátyás Általános 

Iskolában valósul meg. 

Ezek az intézmények a helyi igényeket és szociális környezetet figyelembe véve kerültek 

kiválasztásra, ahol pedagógus továbbképzések, a gyerekek egyénre szabott fejlesztései, kiscsoportos 

kirándulások és szülő-suli programok valósulnak meg. A pályázat óriási lehetőség a hátrányos 

helyzetű térség kisiskoláinak a lemorzsolódás visszaszorítására, az egyéni fejlesztés helyi innovatív 

módszertanának a kidolgozására, és az iskola-család együttműködés fejlesztésére. A projekt 2018. 

január 01-jén kezdődött, és a 2019-2020-as tanévben is 

folytatódik. 

További információ kérhető: Kormány Zsoltné, szakmai 

vezető 

Elérhetőség 
 (ludanyiiskola@gmail.com 

32-456-008) 

 

Intézmények 
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