
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXI. évfolyam 3. szám                 2019. október 

 
Szia Ősz! Lám, itt vagy megint! Örülünk! 
Itt az ideje, hogy mindannyian 
megpihenjünk! 
Hirtelen nagy csend lett: alszik a traktor, 
a kombájn pihen már este hatkor. 
 
A tó tükre is kisimult, nyugodt lett minden: 
a földet se bántják, a borona is pihen, 
és amíg feltöltődik a természet világa, 
a növény is készül a bimbóra, a virágra. 
 
Az állatok is elbújtak, alszik a medve, 
elbújt a sündisznó, a kölyke is vele, 
és a zord, hideg szélben  
megnyugodott, összebújt minden! 

 
 

A szeretet füstje száll fel a kéményekből,  
várjuk a reggelt, amikor sok dolog eldől. 
A bölcsőben a csecsemő is mosolyog,  
a család együtt, a béke lángja lobog. 

 
A tájnak fáj a hideg, a szürkeség, 
komor lett a hegyoldal, lelassul a fürgeség. 
Bizony bizony, elrepült innen minden, 
halkabb lett a Földön, halkabb lett az 
égben. 
 
Készülünk a Mindenszentekre, 
készülünk az emlékekre, 
hogy mily’ jó volt még régen, 
amikor Ők még itt voltak, de mostmár 
fent! 

Lelovics Tamás 
 

 

Lapszemle – 30 éve történt  
Nógrádi 1989. április 8. 

 

Szervusz, Márton! 
 

Mint lapunk egy korábbi számában már hírt adtunk róla, társaitól leszakadva, a ludányhalászi 

tavon rekedt télire egy hattyú. A fennséges madár áttelelését gondos emberi törődés segítette, így a 

„keresztségben” Márton nevet kapott hattyú tavasztól már a szécsényi sóderbányai tavon tanyázik. 

Márton rövid idő alatt szédületes magasra emelkedett a népszerűségi listán. Reggelire, 

ebédre, vacsorára nincs gondja, felnőttek, gyerekek tálalják neki a jó falatokat. A hattyúfejedelem 

rendszeres időközönként tart audienciát, barátai legnagyobb megtiszteltetésére. Hódolói fogadását 

begye megtöltésével kapcsolja össze. Kézből eszik. 

Csak egy a bánata Mártonnak, s ezen a nagy vendégjárás is alig enyhít. Egyedül van, nincs 

párja. Pedig neki is tavasz van. 
 

Nógrád 1989. augusztus 8. 
 

Pedagóguslakásokat építenek Ludányhalásziban 
 

 A tanítás színvonala és a gyermekek tudása között nyilvánvaló az összefüggés. A maga szintű 

oktatáshoz pedig elengedhetetlen a jó pedagógus. Ahhoz, hogy egy községben a szaktanár 

meghonosodjon, lakásra van szükség.  

 Ebből az egyszerű meggondolásból kiindulva, döntöttek úgy Ludányhalásziban, hogy öt 

szolgálati lakást építenek, s ezek nagy részét pedagógusok kapják. Várják tehát az új otthonokba a falu 

gyermekeit nevelni, tanítani szándékozó szaktanárokat, akik a jövő évben költözhetnek majd be a 

letelepedést biztosító házakba. 
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A Képviselő-testület ülésein történt 
 
A Képviselő-testület 2019. június 25-én tartott munkarend szerinti ülést. Itt az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalták: 
 

 Elfogadták a Ráday Gedeon Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót. 
 Elfogadták a Ludányhalászi Mesekert Óvoda működéséről, az óvoda nevelési és gazdálkodási 

tevékenységéről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatról szóló beszámolót. 

 Elfogadták a Polgárőrség tájékoztatóját a 2018. évben végzett munkájukról,valamint a 2018. évi 
támogatással való elszámolást. 

 Elfogadták a Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatását, valamint a 2018. évi 
támogatással való elszámolását. 

 Tájékoztatást kaptak a LUXINVEST 2000 Kft lámpatestek cseréjére vonatkozó ajánlatáról. 
 Felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében 

Óvodafejlesztésre pályázatot nyújtson be. 
 Felhatalmazták a polgármestert a Templom tér park felújításához szükséges 23 fa kivágásához 

szükséges engedélyek beszerzésére. 
 A Polgárőrség munkáját 50.000,-Ft-tal támogatta a testület. 

 
Július 30-án rendkívüli ülésükön a következő napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 

 Hozzájárult a Képviselő-testület, hogy elforgassák a Templom téri parkban található szovjet emlékmű 
obeliszkjét 180 fokkal. 

 Döntött a testület arról, hogy ebben az évben is benyújtásra kerül a szociális tűzifa pályázat. 
 A testület rendeletet alkotott a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról. 
 Ismét kiírásra került a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat. 
 Ismét támogatásra került a Ludányhalászi Lovas Napok rendezvénysorozat 50-50 ezer forinttal. 

 

Augusztus 29-én tartotta a testület a munkarend szerinti következő ülését. Az ülésen a következő 
napirendi pontokat tárgyaltuk: 
 

 Elfogadásra került a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2019-2020. évi munkaterve. 
 Módosításra került a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 A középiskolások részére 15.000 Ft/tanév iskolakezdési támogatást állapított meg a testület. A kérelmek 

benyújtásihatárideje: 2019. október 15. 
 Megválasztásra kerültek a Helyi Választási Bizottság tagjai. 
 A Szavazat Számláló Bizottságba újabb póttag került megválasztásra. 
 A 789. hrsz-ú ingatlan megvásárlását elutasított a testület. 
 Módosításra került az OTP Hitel keretösszege. 
 A Képviselő-testület elhalasztotta a döntést a 71. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 

 
 

Hulladék elhelyezés 
 

A ludányhalászi önkormányzat kéri a tisztelt lakosságot, hogy a kihelyezett szelektívhulladék gyűjtő konténerek 
környékének tisztaságára fokozott figyelmet fordítson! A tárolók mellett szemetet elhelyezni tilos! 
A szabványos zsákban kihelyezett szelektív hulladék elszállítását a NHKV Zrt továbbra is kétheti 
rendszerességgel, a kijelölt napokon biztosítja. Szükség esetén gyűjtőzsák kérhető a polgármesteri hivatalban. 
 

Ebtartás 
 
Az önkormányzat több alkalommal vett igénybe gyepmesteri szolgáltatást a kóbor ebek begyűjtésére. 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy gondoskodjanak a szabadban tartott házőrzők legális, szabályok 
szerinti ingatlanon belül tartásáról. 
Az eb a többi lakó egészségét, nyugalmát és testi épségét nem veszélyeztetheti. Ennek érdekében 
fokozott figyelmet kérünk fordítani, hogy az állatok közterületre ne juthassanak ki. 

Közhírré tétetik / Önkormányzati felhívások 
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Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 

A 2019. október 13. napjára kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 
jelöltjei a sorsolás sorrendjében: 
 
Ludányhalászi szavazókörei   Polgármester jelöltek 
Szavazókör 
sorszáma 

Szavazókör címe 

1 Általános Iskola 

2 Polgármesteri Hivatal 

 
Képviselőjelöltek 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

Bódiné Fenyvesi Mónika Független 

Kovács Gábor Károlyné Független 

Erki Péter Független 

Ádám Norbert Független 

Brunda József Független 

Zombori Tímea Zsuzsanna Független 

Baranyi Márton Független 

Paulusz Gyula Független 

Végh Imre Gergely Független 

A lakónépesség nyilvántartás figyelembevételével Ludányhalászi településen 6 fő 
képviselő testületi tag választható, a szavazó lapon feltüntetett listából. Ha több személy 
van megjelölve a szavazat érvénytelen. 

Nemzetiségi önkormányzati választás 

A 2019. október 13. napjára kiírt nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jelöltjei a 
sorsolás sorrendjében: 

Képviselőjelöltek 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

Gazsi Zsoltné Fiatal Romák Országos Szövetsége 

Ráczné Oláh Petra Nemzeti Roma Összefogás 

Oláh Mihály Nemzeti Roma Összefogás 

Gazsi Zsolt Fiatal Romák Országos Szövetsége 

Szőrös Zsanett Fiatal Romák Országos Szövetsége 

Oláh Szabolcs Nemzeti Roma Összefogás 

Rácz Róbert Nemzeti Roma Összefogás 

Baranyi Gáborné Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek 
Érdekvédelmi Egyesülete 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

Kovács Imre Független 

Sutor Csaba Független 

Választás 2019 



Ludányhalászi Hírmondó  - 4 - 
 

   

A megválasztható roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán az a választópolgár 
gyakorolhatja választójogát, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Szavazni abban a 
szavazókörben tud, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson is 
leadhatja a szavazatát. 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választással egyidejűleg sor kerül a területi 
és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is. 
 
Mit kell tudni a szavazásról? 
 
- Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. 
- Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja. Erre 

alkalmas a lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (régi típusú 
személyi igazolvány), továbbá személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 
2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély, ezek azonban 
csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatóak el. 

- Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat. 
Amennyiben mozgásában akadályozva van (pl. egészségi állapota folytán), úgy a szavazást 
megelőzően a jegyzőtől igényelhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló 
bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával. 

 
 Helyi Választási Iroda 

 
 
Tisztelt ludányhalászi Polgárok! 
Úgy gondolom, nem sok embernek kell bemutatkoznom a községben, hiszen fiatal korom óta 
itt élek, s immár 65 éves leszek. Egy éve nyugdíjas! Nős, kétgyermekes családapa. Fiaim már 
felnőttek, akik a saját útjukat járják. 
A közösségi munka, a közösségért való tenni akarás már tanulmányaim idején belém ivódott, 
hiszen 13 évig voltam kollégista. Ez haza kerülésem után sem változott, s tart a mai napig. 
Négy évig voltam tanácstag és egyfolytában már 25 éve önkormányzati képviselő. Ebből 9 
éve alpolgármester. 
Elsődleges cél a már folyamatban lévő munkák, pályázatok befejezése, az ebből adódó 
kötelezettségek teljesítése. Meg kell próbálni szinten tartani minden eddig elért eredményt. A 
még fennmaradó erőinket olyan célok érdekében összpontosítani, amelyek nyomán tovább 
fejlődik településünk, s vele együtt könnyebbé válik az itt élők boldogulása is. 
Jogosan merül föl a kérdés, mi ebből, ami konkrétan hozzám is köthető? Az elesettek 
támogatása, az idős emberek segítése, a szabadidő hasznos eltöltése minden korosztály 
számára, a fiatalok anyagi segítése helyi és központi pályázatok, támogatások útján és a 
tisztességes munka. 
S befejezésül engedjék meg, hogy képviselőtársaim nevében is itt köszönjem meg annak a 
sok-sok embernek az áldozatos, odaadó munkáját, akik nélkül nem jöhettek volna létre vagy 
csak szerényebb mértékben valósulhattak volna meg rendezvényeink, illetve szűkültek volna 
tevékenységi köreink. 
Ezen ismeretek birtokában kérném Önöket, hogy szavazataikkal támogassák                     
megválasztásomat és további munkámat.   
      Tisztelettel: 
        Brunda József 
 

Választás 2019 / Képviselőjelöltek  
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Tisztelt Ludányhalászi Választópolgárok! 
Ismét eltelt öt év, és újra közeleg az önkormányzati választás. 
Ezúton szeretnék bemutatkozni, annak, aki még esetleg nem 
ismer. Születésem óta ludányhalászi lakos vagyok, itt élek 
családommal együtt. Jelenleg a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamaránál dolgozom Salgótarjánban. A faluközösség 
életében mindig is részt vettem valamilyen formában. Az elmúlt 
9 évben képviselőként tevékenykedem a helyi lakosság 
megtisztelő bizalmának köszönhetően. A jövőre nézve nem 
szeretnék semmilyen nagy ígéretet tenni. Az elmúlt évek során 
szerzett tapasztalatom diktálja, hogy reálisan csak az adott 
lehetőségek és források ismeretében szabad ígérni, hiszen 
képviselőjelöltként egy személyben ezt tenni felelőtlenség. 
Ezek figyelembevételével azt tudom felajánlani, hogy - mint 
eddig is - a falu érdekeit képviselem, fejlődését támogatom, 
figyelembe véve környezeti adottságaink és értékeink 
megóvását. 
Előre is megköszönve a rám szavazók bizalmát. 

Tisztelettel: Ádám Norbert 
 

 

Tisztelt Ludányhalászi Lakosok! 

Bódiné Fenyvesi Mónika vagyok. Megtiszteltetésnek érzem, 
hogy az Önök felhatalmazásával 2006-tól vagyok 
önkormányzati képviselő. Visszatekintve az elmúlt három 
ciklusra, úgy érzem, hogy képviselői megbízatásomat 
felelősséggel teljesítettem és a jövőben is érzek elszántságot 
és tenni akarást, hogy ismét megméressem magam. 

Az elmúlt három ciklusban mindig szem előtt tartottam a 
község fejlődését és az itt élő emberek igényeit. Aki nyitott 
szemmel jár a településünkön, láthatja, hogy milyen pozitív 
változások történtek: kibővültek és megújultak az 
önkormányzati épületek, utak; fellendült a község kulturális 
élete; élhetőbb és szebb lett lakhelyünk. A szigorú pénzügyi 

gazdálkodásnak köszönhetően a község költségvetési mutatói pozitív irányt vettek. Ez nem az 
én érdemem, hanem az elmúlt 13 év csapatmunkája. 
Tanítói hivatásomból fakadóan szívügyemnek tartom a nevelési-oktatási intézmények 
fejlesztését, a tanuló ifjúság támogatását és községünk természeti és kulturális értékeinek 
megőrzését. A községi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt 
vettem; munkásságommal megismerkedhettek a Ludányhalászi Hírmondó hasábjait olvasva. 
Nőként fontosnak tartom, hogy a képviselő testületben a nők is helyet kapjanak. 
Toleranciámra, türelmemre, szociális érzékenységemre és konfliktus-kezelésemre sokszor 
szükség volt a testületi munka során.  
Végül szeretném megköszönni az ajánlásokat, melyekkel most újból jelöltettem magam. 

Kérem Önöket, hogy október 13-án menjenek el szavazni, hogy elmondhassák: Tettünk 
településünk jövőjéért! 

Tisztelettel: Bódiné Fenyvesi Mónika 

Választás 2019 / Képviselőjelöltek 
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Tisztelt Választópolgár! 
Erki Péter vagyok, hivatásomat tekintve történelem-földrajz szakos 
tanár. Tanulmányaimat Salgótarjánban, Szegeden, illetve Egerben 
végeztem. Már tizedik éve tanítom a ludányhalászi és nógrádszakáli 
gyerekeket a történelem és a földrajz szépségeire; azonban „csak” 8 éve 
költöztünk ide párommal, az Önök községébe.  
Költözésünkkor bekapcsolódtam az új környezetem életébe: iskolai és 
községi rendezvényeken, a helyi labdarúgó-mérkőzéseken valószínűleg 
találkozhatott velem. Bár Salgótarjánban nőttem fel, mégis félig 
ludányinak vallom magam. Ezúton is köszönöm a település lakóinak, 
hogy igen gyorsan befogadtak. A ludányhalászi iskolán keresztül sok 
helyi emberrel kötöttem ismeretséget, hallom örömüket, bánatukat. 
Évekig a helyi focicsapatban „rúgtam a bőrt”, ennek a pozíciónak is 
számos értékes kapcsolatot köszönhetek.  

Fontos célnak tekintem a meglévő - és működő - községi programok ápolását, bővítését; 
hiszen a kistelepülésen releváns a közösségépítő erők jelenléte. Az „újjászülető” Művelődési 
Ház ápolt, tiszta tereiben több fiataloknak és időseknek szóló program kaphatna helyet. A 
sport megtanított küzdeni a céljaimért. Egy igényes sportöltöző kialakítása biztosítaná a 
focicsapat rendezett előkészületeit.  
Amennyiben szavazatával támogat, azon munkálkodom, hogy töretlenül segítsem a leendő 
Polgármestert a településfejlesztés megvalósításában.  
Hiszem, hogy ez mindannyiunk közös érdeke is. 
 

Megtisztelő bizalmukat remélve: Erki Péter 

 

Paulusz Gyulának hívnak, 51 éves, nős, egy fiú édesapja vagyok. 
Családommal Ludányhalásziban lakunk a nagyszüleim házába. 
Munkáscsaládból származom, édesanyám a helyi óvodában 
kisegítőként, édesapám villanyszerelőként dolgozott a Ludányi 
termelőszövetkezetnél. Gyermekkoromban Ludányhalásziba jártam 
óvodába, majd a helyi általános iskola diákja voltam. Gyermekéveim 
felhőtlen örömét gondos szüleimnek, nagyszüleimnek, nénikémnek a 
férjének és barátaimnak köszönhetem. Az általános iskola elvégzése 
után szüleim döntése alapján édesapám házába költöztünk 
Benczúrfalvára. Középiskolai tanulmányaimat Szécsénybe végeztem, majd az érettségit 
követően az Elzett-ben kezdtem el dolgozni. Itt dolgoztam egészen a katonaságig. A szolgálat 
letöltését követően az Egon biztosítónál dolgoztam üzletkötőként. Ezekben az időkben egyre 
többet tartózkodtam Ludányhalásziban nagyszüleimnél, barátaimnál. Itt ismertem meg leendő 
feleségemet, akivel 1995-ben összeházasodtunk és visszaköltöztem Ludányhalásziba a 
nagyszülői házba. Ebben az évben elhelyezkedtem a szécsényi Elektronikai Kft-nél ahol 
2001-ig dolgoztam. Ezt követően kerültem a Profilplast Kft-hez, és mint középvezető 
dolgozom a mai napig. A munkahelyemen törekszem megfelelni az elvárásoknak. Ettől az 
évtől aktív tagja lettem a helyi polgárőrségnek, hogy segítsem a település közbiztonságát. 
Szabadidőmet horgászattal, természetjárással, sportolással és közös családi utazásokkal 
töltöm.  
Képviselőként munkámmal szeretném a település lakosait segíteni, támogatni. 

Tisztelettel: Paulusz Gyula 

Választás 2019 / Képviselőjelöltek 
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Végh Imre Gergely vagyok, 1959. március 12-én születtem 
Ludányhalásziban. Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Az 
esztergomi Ferences Gimnáziumban érettségiztem, majd teológiai 
tanulmányokat folytattam az esztergomi Hittudományi Egyetemen. A 
kötelező katonai szolgálat miatt félbe szakítottam tanulmányaimat. A 
leszerelést követően a Nógrád Volánnál helyezkedtem el, időközben 
elvégeztem a közlekedés tisztit, azóta is ott dolgozom, illetve jogutódjánál, 
forgalomszervezőként. Feleségem: Véghné Papp Erzsébet haematológai 
asszisztens, jelenleg a helyi óvodában dolgozik dajkaként. Két gyermekünk 
született: Zsófia fogorvos Cipruson él, Eszter általános iskolai tanítónő 

Budapesten.   
Természetes volt életem során az emberek segítése, talán azért, mert szüleimtől ezt láttam, ezt 
nevelték belém. A katolikus iskolák még jobban megerősítették bennem a mások iránti felelősség 
vállalást, ezért is indultam el a 1998-as választáson. Azóta folyamatosan tagja vagyok a 
testületnek. Munkámból adódóan is próbáltam az itt lakókon segíteni, a közlekedés szervezésében 
a lakosság megelégedettségére tervezni, településünknél a járat bővítést támogatni. Szeretek tenni 
a falunkért, szeretném, hogy az utánunk jövő nemzedék is úgy szeressen itt lakni, ahogyan mi 
gyermekként és felnőtt korunkban. Önkormányzati képviselőként, az önként vállalt feladatoknak 
próbálok maradéktalanul eleget tenni. A testületi üléseken felkészülten és aktívan, a 
rendezvényeinken tevékenyen veszek részt. Az Önkormányzati képviselői munkán kívül, 1992-től 
Egyházközségi képviselőként dolgozom. - 1998-tól a Ludányhalászi újságot, Ludányhalászi 
Hírmondó névvel újraindítottam. - 5 évet az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének 
elnökségi tagjaként tevékenykedtem, mely időszak alatt több mint 81 millió Ft került 
településünkre. - 2006-tól a Ludányhalászi Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért 
alapítvány elnöke vagyok, melyet jelenleg is működtetek.  Közel 4,5 millió Ft került eddig 
fejlesztésre, felújításra, gyermek kirándulásra, az 1%-os felajánlásokból is a legtöbbet gyűjtöttük. 
A környezetemet saját kezemmel alakítottam. Szeretem a régi dolgokat, mindenféle tárgyakat, 
akár napokat is eltöltök a felújításukkal.  
Tovább szeretném szolgálni falunk felemelkedését, kapcsolataim révén fejlődését. Ha 

bizalommal van irányomban, ha érdemesnek tart a képviselői tisztségre: 

Kérem, szavazzon rám! 

Tisztelettel: Végh Imre Gergely                                             

     Ludányhalászi önkormányzati, független képviselő jelölt. 

 

 
Baranyi Márton vagyok, 64 éves, ludányhalászi lakos. 1955.02.06-
án születtem Ludányhalásziban és azóta is itt élek. Jelenleg 
nyugdíjas vagyok. 

Nyugdíjba vonulásom óta úgy érzem, szívesen vállalnék szerepet a 
falu életében, mivel számomra fontos a mi kis közösségünk. Ezért 
úgy döntöttem, az októberi önkormányzati választásokon független 
jelöltként indulok. 

Ismerem a falu minden zegzugát, az emberek többségét és a mindennapos problémákat. 

Fontosnak tartom az óvoda, az iskola, a kultúra, a környezet, a sport és az idősek szociális 
helyzetének és közösségének kérdését. Teremtsünk együtt egy élhetőbb falut. 

Előre is köszönöm a rám szavazók bizalmát! 

       Tisztelettel: 

         Baranyi Márton 

Választás 2019 / Képviselőjelöltek 
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Kedves Ludányhalászi Választópolgárok! 
 

Kovács Gábor Károlyné vagyok, de a faluban Kovács 
Gáborné vagy Sátori Márta néven ismernek. Nagyorosziból 
származom, pedagógus családból. Pályaválasztásomat ez 
határozta meg, én is szüleim nyomdokaiba léptem.  
Pályámat az általános iskolában kezdtem 1988-ban 
Ludányhalásziban, ide jöttem férjhez. Férjem tősgyökeres 
ludányi, fuvarozási és mezőgazdasági vállalkozó. Három 
felnőtt gyermekem van. Idekötnek a barátok, az ismerősök 
sokasága, a munkám szeretete, a tanítványok, a kollégák.  
Az elmúlt 31 évben – egy év kivételével – a település 

általános iskolájában tanítottam. Sokféle pozíciót töltöttem be az intézményben, jelenleg 10 
éve igazgatóhelyettes vagyok. Szinte nincs Ludányhalásziban olyan család, akinek gyermekét, 
rokonát ne tanítottam volna a három évtized alatt. Ez elég erős kapcsolódást jelent az 
emberekhez, jól ismerem a helyi lakosokat. Képviselőjelöltként ez előny számomra. Az 
oktatásban szerzett tapasztalataimat hasznosítani tudom majd az önkormányzati munkában is. 
Mindig az vezérelt, hogy megtaláljam a megoldásokat élethelyzetekre, problémákra mind az 
iskolában, mind pedig a családokban. Képviselőként szeretném kamatoztatni a lakosokhoz 
fűződő jó viszonyomat. 
Politikai elvárásoktól és nézetektől függetlenül kívánom képviselni Önt, a település lakosai 
számára minden előnyös kezdeményezést támogatok. Előre is köszönöm mindenkinek, aki él 
alkotmányos jogával és leadja rám szavazatát. Bízom abban, hogy Ludányhalászi polgáraitól 
felhatalmazást kapok arra, hogy tevékenyen részt vállaljak a község életében. Ehhez megvan 
bennem a tapasztalat, a kitartás, az elszántság és a tisztesség. Ezen értékek mentén dolgozom 
és tevékenykedem majd Önökért.  

Bizalmukat köszönve:  
Kovács Gábor Károlyné 
képviselőjelölt 

 
 
Zombori Tímea Zsuzsanna vagyok, születésemtől fogva itt élek, tehát 
tősgyökeres ludányhalászi lakos vagyok, három gyermek anyukája. 
Büszke vagyok rá, hogy ennek a természeti és más értékekkel is 
bővelkedő faluban élhetek.  
Végzettségeim szerteágazóak: hittanár, informatikus közgazdász, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, és jelenleg a Semmelweis 
Egyetem közösségi- és családi mediáció szakirányú továbbképzés 
hallgatója vagyok. Munkámat tekintve Magyargécben gyerekház vezető 
vagyok, de hivatásos gondnokként is tevékenykedem a megyében. 
Mindkét munkám a szociális szférához köt, melyekben a fő hangsúlyt a 
segítés és támogatás kapja. Tanulmányaim, tudásom és tapasztalataim 
szeretném a helyi közösség szolgálatába állítani. A 
munkahelyteremtésben, a helyi értékek kiaknázásában, az idősek és gyermekes családok fókuszba 
állításában szeretném segíteni a faluban élők életét. 
Úgy gondolom, hogy a faluban ismerhetnek ki jobban, ki kevésbé, de annyi biztos, hogy a falu 
lakosai mindig számíthattak rám, ha bármivel hozzám fordultak segítségért. Igyekszek tevékenyen 
résztvenni a falu életében, és erre nevelem a gyermekeimet is. Az egyházközségnek is aktív tagja 
vagyok. Fontosnak tartom, hogy segítőkészségem a szolgálatkészségemmel párosítva a helybéli 
emberek érdekeit szolgálja, ezért is jelöltettem magam képviselőnek a helyi képviselő testületbe.  

Tisztelettel: Zombori Tímea Zsuzsanna 

Választás 2019 / Képviselőjelöltek 
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Óvodai hírek 
 
Az ősz beköszöntével megújult 
erővel és új munkaerővel indítottuk 
el a nevelési évet. Ismét három 
óvodapedagógus irányítja a 
gyerekek mindennapjait. Kocza-
Matuszka Anikó óvónéni friss 
diplomával, gyakornokként került 
óvodánkba, egy szomszédos 
településről. Csonka Katalin 
óvónénivel közösen vezetik a nagy-
középső csoportot. A 
kiscsoportosoknak Ádámné Nagy 
Tímea az óvónénije, mellette 
Hegedűs Gréta pedagógiai asszisztensként tevékenykedik. A konyha élelmezésvezetői 
pozícióját július 1-től Puszta Anita tölti be.  
Óvodáslétszámunk jelenleg 34 fő és még 8 gyermeket várunk az év folyamán. A 
beszoktatás még javában zajlik, de a csoportok összerendeződése mellett már elkezdődtek 
a mindennapi tevékenységek. Amíg a szép őszi idő engedi, sokat tartózkodunk a 
szabadban. Elsétáltunk az Öreg tóhoz is, megfigyeltük annak élővilágát, a hattyúcsalád 

pedig egészen közel úszott a part széléig, a gyerekek nagy örömére.  
Szeptember végén megtörténtek a logopédiai és a fejlesztőpedagógiai szűrések, a Szécsényi Pedagógiai Szakszolgálat 
jóvoltából, reményeink szerint októbertől elkezdődnek a fejlesztő foglalkozások. 
A Szegedi Látványszínház ismételten óvodánkba látogatott, kis műsorukkal a környezettudatosságra nevelés jegyében 
szórakoztatták a gyerekeket. 
A szüreti felvonulás alkalmán, a horkai buszfordulónál kiállított vidám figurákat az óvoda készítette. 

 

Ádámné Nagy Tímea 
óvodavezető 

 

 

Iskolakezdés 2019. 
„Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem…” 
 

Petőfi Sándor szavaival köszöntöm a Kedves Olvasókat. Beköszöntött 
az ősz, becsengettek az iskolába. 119 diák és 15 fő pedagógus kezdte 
meg munkáját a 2019-2020-as tanévben. A gyerekek mára már túl 
vannak az első feleléseken, dolgozatokon ... hát, van min javítani…  
Programok terén idén sem szenvedünk hiányt, a tanévnyitó rendezvény 
után már túl vagyunk a Ráday Napokon is. Iskolánk névadója, Ráday Gedeon október elsején született Ludányban, ennek 
tiszteletére minden évben ezen a napon tartjuk iskolánk születésnapját. Idén az elsősök avatása, koszorúzás, néptánc 
előadás, és Ki mit tud? színesítette a programot. A gyerekek igazán odatették magukat, megmutatták, mire képesek. 
Büszkék vagyunk rájuk, mert bátran kiálltak a közönség elé, és előadták verses, táncos, énekes produkciójukat. Másnap 

bábelőadás varázsolta el a gyerekeket és a felnőtteket a tündérek 
világába, az Aranyszóló pintyőke előadást láthattuk iskolánkban. 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a kultúránk őrzésére és 
ápolására. A legújabb kezdeményezésünkkel az épített örökséget 
szeretnénk feltérképezni Ludányhalásziban, és az utókor számára 
megőrizni. Így jött az ötlet, hogy iskolánkban hozzunk létre egy 
galériát, ahol ezek az alkotások képek formájában kiállításra 
kerülhetnek. A Ráday Galériánkat az iskola hátsó részében 
alakítottuk ki, ahol az iskola tanulói és az ide érkező vendégek is 
megnézhetik a településről készült fényképeket, a rejtett részleteket. 
Szeretettel várjuk Önöket is!  
       

         Kormány Zsoltné 
         igazgató 

Intézmények 
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2019. II. félévben benyújtott pályázatok: Ez idáig döntés ezekben a pályázatokban még nem születtek 
 

A Magyar Falu Program keretében az alábbi pályázatokat nyújtotta be az Önkormányzat: 
 

- Pályázat megnevezése: Önkormányzati tulajdonú utak felújítás 
- Pályázat megnevezése: Temető fejlesztés 
- Pályázat megnevezése: Óvodafejlesztés 
- Pályázat megnevezése: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 
- Pályázat megnevezése: Óvoda udvar 

2019. II. félévben benyújtott nyertes pályázatok: 
 

A Belügyminisztérium által meghirdetett „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására” az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be. A megnyert tüzifa mennyisége 140 
m3. 
 

Az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében Orvosi eszközök beszerzésére sikeres pályázatot 
nyújtott be. Az elnyert támogatásból az orvosi, valamint védőnői szolgálathoz kapcsolódó eszközök beszerzését 
valósította meg. 
 

A megnyert támogatás összege: 2 907 059,-Ft 
Szabóné Dénes Valéria 

 

 

Szüreti fesztivál 
 

Ahogy az településünkön már hagyomány, szeptember 
utolsó szombatján a szüreti fesztivál nyitásaként felvonult 
az erre az alkalomra összegyűlt tarkabarkamenet.  
A sort a Timi-tanya lovasai nyitották, őket követték a 
zászlódobáló és táncos csoportok. A helyi fiatalok és 
iskolások táncosai mellett vendégként a Vitalitás SE és a 
Havana Táncstúdió is fellépett. A parádés hintók sorát a 
zenekar kocsija zárta. Végül, de nem utolsósorban a bort, 
burgonyát és tököt megjelenítő traktorok zárták a díszes 
menetet. 
A felvonulók a jól bevált pontokon álltak meg, ahol a 
kisbíró elmondta köszöntőjét, majd a felvonulók előadhatták 

műsorukat. Sajnos az időjárás közbeszólt, így a végállomás előtt, az utolsó bemutató félbeszakadt. A hosszú séta 
végén a falu első embere egy kiadós estebéddel látta vendégül a megfáradt résztvevőket. Az ízletes ételekért 
köszönet illeti Varga József lelkes főzőcsapatát, valamint az óvoda konyhájának dolgozóit. 
 
A szüreti rendezvényhez kapcsolódóan, az előző évekhez 
hasonlóan, idén is meghirdették a legszebb házeleje versenyt. 
A legötletesebben – legszebben feldíszített házak gazdáinak 
nyereménye: 1 díj: 2 m3 -, 2. díj 1,5 m 3 -, míg a 3. díj 1 m3 
tűzifa.  
 
Idén először két kategóriában kerültek kihirdetésre nyertesek. 
Az intézmények versenyének eredménye 

I. helyezett: Ráday Gedeon Általános Iskola 
II. helyezett: Ludányhalászi Mesekert Óvoda 

 
A magányszemélyek versenyében: 

I. helyezett: Oláh Vendel (Templom tér 34.) 
II. helyezett: Oláh Béláné (Rákóczi út 144.) 
III. helyezett: Varga Zoltán (Rákóczi út 107.) 

 
A díszítéseket a hintókon felvonuló bíró-bíróné és a gazda-gazdasszony értékelte 
Külön köszönjük a részvevőknek, hogy ezzel még díszesebbé és ötletesebbé tették az idei szüreti rendezvényt.
     

Puszta Csaba 
 

Helyi érték 
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Szovjet emlékpark. 
 
Az ősz folyamán elkészült Halásziban, a Templom téri szovjet 
emlékpark felújítása.  
Mivel az orosz nagykövetség évek óta húzódó, többszöri kérelmezési 
eljárás indítása után sem járult hozzá a szovjet sírok halászi temetőbe 
való áthelyezéséhez, a sírok és az emlékmű is renoválásra került. 
A munkálatokat az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. 
 
 

Bérmálkozás Ludányhalásziban 
 

A Ludányhalászi egyházközségben 2019. 
szeptember 15-én volt a bérmálkozás a Halászi 
Fájdalmas Szűzanya kistemplomban. Dr. Beer 
Miklós nyugalmazott váci megyés püspök atya 
jött el hozzánk, hogy megbérmálja 4 keresztény 
testvérünket, akik az elmúlt években 
rendszeresen jártak szentmisére és részesültek 
hitoktatásban. 
A szentmise után Róbert atya átadta az 
ajándékot az egyházközség nevében, továbbá a 
Mária Légió tagjai is ajándékkal lepték meg a 
bérmálkozókat. 
 
A bérmálkozók névsora: 
Baranyi Ottó, Bucsú Gabriella, Dénes Ákos, 
Tőzsér Balázs 
 
 

Gyermeklovas Ügyességi Verseny és Családi Nap 
 

Szeptember 14. napján Gyermeklovas Ügyességi Versenyt 
rendeztek a Timi-Tanya Lovardában, immár ötödik 
alkalommal. A rendezvény története alatt ez volt második 
alkalom, hogy Családi Nappal is kísérte a programot. Az 
égieknek hála nagyon jó idő volt és örömünkre szolgál, hogy 
évről évre egyre több érdeklődőt vonz az esemény. 
A gyerekek négy megyei lovardából érkeztek: Toldi 
Lovasudvar, Liget Lovasudvar, Szerencsepatkó Lovasudvar 
és Timi-Tanya Lovarda. Ezúttal is Kiss István, a díjugratás 
szakág egyik lovas edzőjének munkáját dicséri a pálya 

építése és a verseny lebonyolítása. A versenyszámok 
(lépés, ügetés, vágta, ugrás) egyre nagyobb gyerekeknek 
és egyre nehezebb akadályokkal készültek. A 
rendezvény létrejöttét a helyi önkormányzat, a helyi 
gazdák, az általános iskola és a Nógrád Megyei 
Lovassport Egyesület támogatta. 
Az ügyességi verseny mellett a Családi Nap keretén 
belül további különféle játék és a rajzverseny várta a 
gyerekeket. A megszervezésükért köszönet illeti a helyi 
általános iskola pedagógusait. A finom ételekről a Timi-
Tanya Kemencés Ház gondoskodott. 

 
 

Helyi érték 
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          Ludányhalászi              Hírmondó 

 
 

Kiadja és előállítja:  
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

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

 
Szerkesztőbizottság:  

Brunda József, Dér Judit 
Kovács Krisztián, Lelovics Tamás, Puszta Csaba 

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

Nógrád megye fogathajtó döntő 
 

Augusztus utolsó napján negyedik 
alkalommal került megrendezésre C 
kategóriás fogathajtó verseny pontszerző 
fordulója a ludányhalászi major területén. A 
verseny keretében egyes- és kettesfogatok 
mérhették össze tudásuk akadály- és 
maratonhajtásban. A CAN-C kategóriában a 
Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált, 
rajtengedéllyel és liszencdíjjal rendelkező 
hajtók vehettek részt, akik ezekkel nem 
rendelkeznek, a CAN-D kategóriában 
állhattak rajthoz.  
 

A CAN-C  egyesfogatok számában egyedüli 
versenyzőként Vámosi Balázs Péter (Nyírségi 

Lótenyésztő SE) indult, aki 55.93 hibaponttal teljesítette a pályát 
A CAN-C kettesfogatok versenyében az akadályhajtás és maraton számok összesített eredménye szerint az első 
helyért járó serleget Bagoly Szabolcs (Karancsberényi LK) vehette át 47.07 hibaponttal. Második helyen Pisák 
István (Mátrai Lovas Egylet – Pásztó) 62,34 hibaponttal, harmadik helyen Szarka Béla (Fesztivál SE) végzett 
71,56 hibaponttal.  
A CAN-C kettesfogatok kétfordulós akadályhajtásában első helyezést ért el az összesített pontszámok alapján 
Szita Dávid (Palóc SE) 9,00 hibaponttal. Második helyen Szita Tamás (Palóc SE) 15.34, harmadikként pedig 
Szigeti Máté (Palóc SE) végzett 18,39 hibaponttal. 
A CAN-D kettesfogatok kétfordulós akadályhajtásában az összesített pontszámok alapján a dobogó első fokára 
Baksa Gábor versenyző állhatott 53,29 hibaponttal. Második helyezett Radócz János lett 67,30 hibaponttal. 
A CAN-D póni kettesfogatok kétfordulós akadályhajtásánál első helyezett Urbán Donát 18.03, második 
helyezett pedig Urbán Dorián Lázár 20,05 hibaponttal. 
 

A versenyszámok közti szünetben a szervezők mindenkit szeretettel vártak egy tál finom ételre. A rendezvény 
sztárvendégeként a jó LaciBetyár lépett fel. 
 

 A győzteseknek gratulálunk! 
 Puszta Csaba 

 

 

Útjára indul ismét a labda 
 

Mint minden évben (2006 óta) idén is elkezdődött a Megye 
III-as labdarúgó bajnokság. Csapatunk tavalyhoz hasonlóan 
a Keleti csoportban kapott helyet az alábbi csapatokkal 
együtt: Csitár, Ecseg, Egyházasdengeleg, Felsőtold, 
Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancskeszi, Kazár, Magyargéc, 
Mátramindszent, Nógrádmarcal, Nógrádsipek. 
Augusztus 18.-án kezdtük meg 2019/2020-as szezonunkat 
hazai pályán Mátramindszent csapatával. Az utolsó 
meccsünket az őszi idényben november 10.-én idegenben 
Felsőtold ellen vívjuk. 
Csapatunknak sikerült idén is új játékosokat igazolni a 
meglévő remek gárda mellé, akik a következők:  
Bagó László, Bagoly Szabolcs (régi-új igazolás), Bakó Dániel, 
Bene András (új igazolás), Bene Richárd, 
Demus Zoltán, Düz Mahmut Can, Havaj Krisztián, Mester 
Gergő, Mosó Ferenc, Oláh Attila, Pityi Attila, Puszta Norbert, 
Rácz Erik (új igazolás), Rácz Péter, Szenográdi Balázs, Tőzsér 
Tamás, Tőzsér Balázs (új igazolás), Végh Máté, Végh Tamás, 
Edző: Földi Gergő 
 
Egy erős bajnokságban igyekszünk minél jobb eredményt 
elérni. Kérünk minden rajongót, hogy a hazai meccseken 
buzdítsa a csapatunkat. Köszönjük. HAJRÁ LUSE!!!! 

Végh Tamás 

 

  

Helyi érték / Sport 


