
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI. évfolyam 4. szám           2019. december 

 

Adj erőt az újrakezdéshez ó Istenem, 

porba hullt, elfáradt már mindenem! 

Szürke lelkem vágyik a megnyugvásra: 

csöndre, békére, semmi másra. 

A harangok dallama cseng fülemben, 

hallom, látom: jön az intelem, 

 

Szemünkben ezen éjjel új fény ragyog: 

lesz újra szép,lesz újra jó, lesz újra szebb 

és jobb dolog. 

Vajon melyik lesz a következő gondolat? 

Hiányolom a hangokat, 

de most a csendé a főszerep: 

csendre intem a sötétséget, a szelet. 

 

Bátran törjük meg a csendet, ujjongjunk 

Szenteste! 

Ezen éjjelen ragyog az emberek teste, lelke, 

s amíg elmerengünk az örömhír hallatán, 

már akkor megsemmisült a Sátán. 

Volt egy szép álmom. 

Nem teljesült. Már bánom.

Az ember él, 

az ember zenél, 

az ember ígér, 

az ember remél. 

 

A madarak éneke köszönti a hideg hajnalt, 

örömmel hallgatjuk a sok cifra dalt, 

s amíg hallgatjuk a zenét, 

körbevesz minket a sötétség. 

Érzem a bőrömön a rideg tél leheletét, 

látom a fehéret, a szürkét. 

 

Merengünk az emlékeken, 

de mint tudjuk, fölöslegesen, 

bár néha hiányzik a múlt 1 - 2 kockája, 

az Ő csillogó szeme, a tündöklő orcája, 

s kik velünk vannak a lelkünkben, 

hosszan merengünk a történteken 
 
    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          Németh Ilona 

    polgármester                    jegyző 
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A képviselő-testület ülésein történt 
 

A képviselő-testület 2019. szeptember 27-én tartotta ciklusának utolsó testületi ülését. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta:    

• Módosította a testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, majd elfogadta az I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. 

• Kormány Zsoltné igazgató tájékoztatást adott a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019/2020 nevelési évének 

indításáról. 

• Kovács Imre polgármester beszámolt gazdasági programjának végrehajtásáról. 

• A Képviselő-testület tudomásul vette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatóját a ciklusban végzett 

tevékenységéről. 

• A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a tovább 

tanuló diákokat. 

• Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, melynek keretén belül 140 erdei köbméter 

tűzifa kerül kiosztásra. 

• Döntöttek a Ludányhalászi 752. hrsz-ú és 756. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról. 

• A Képviselő-testület a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány részére 500.000,-Ft 

működési célú pénzeszköz átadását engedélyezte. 

• A Ludányhalászi, Rákóczi út 28. szám alatti ingatlan felújítása és bővítése kapcsán hozzájárult a 

testület205.740,-Ft értékű 3x15 Amperes villanyhálózat bővítéshez. 

 
Az új képviselő-testület 2019. október 24-én tartotta alakuló ülését. Az ülésen az alábbi napirendi pontok 
voltak:     

• A Helyi Választási Bizottság elnöke megtartotta ünnepélyes 

megnyitóját; ismertette az önkormányzati képviselők és polgármester 

választás eredményét, majd átadta a megbízólevelek. 

• Az önkormányzati képviselők letették az esküt, melynek 

időtartama alatt a Szózat szólt. 

• A polgármester letette az esküt a Bánk Bán: Hazám, hazám 

című mű kíséretében. 

• A polgármester ismertette programját. 

• A Képviselő-testület megválasztotta Brunda Józsefet 

alpolgármesternek, aki megválasztását követően szintén letette az 

esküt. 

• A Képviselő-testület megállapította a polgármester 

illetményét és költségtérítését. 

• Megállapításra került az alpolgármester tiszteletdíja és 

költségtérítése 

• 3 fős ügyrendi bizottságot hozott létre a testület az alábbi személyi 

összetétellel:  

- Elnök: Bódiné Fenyvesi Mónika  

- Képviselő-testületi tagok: Kovács Gábor Károlyné, Zombori Tímea 

Zsuzsanna 

• Továbbra is a rendeletben meghatározott összegben kerül elfogadásra 

a képviselő-testületi tagok tiszteletdíja 

• felkérték a jegyzőt, hogy a 2019. október 13-i választások 

eredményének megfelelően a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (VIII.30.) 

önkormányzati rendeletben a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

• A jegyző megtartotta tájékoztatóját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott 

összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályokról, illetve a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. 

 
 A képviselő-testület 2019. október31-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta:    

• A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019.(VIII.30.) 

önkormányzati rendelet módosítására rendeletet alkotott a testület. 

Közhírré tétetik 
 

Bárczi Gergely József HVB elnök átadja a 

képviselő-testületi tagok megbízólevelét. A 

képen Zombori Tímea Zsuzsanna 

 Bárczi Gergely József HVB elnök 

átadja Brunda József alpolgármester 

megbízólevelét 
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• A Képviselő-testület a karácsonyi támogatás helyi szabályozására vonatkozó rendelet tervezet elkészítése 

során az alábbi szabályozást írta elő a jegyzőnek: 

• karácsonyi csomag a 62 éven felüli nyugellátásban részesülők esetében, 

• pénzbeli támogatás a 65 év feletti nyugdíjasok, a gyerekes családok és a közfoglalkoztatottak esetében 

kerüljön megállapításra. 

• A testület a Nógrád Megyei Kormányhivatal kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteiről 

kialakított tájékoztatójában feltüntetett intézmény felvételi körzetének meghatározásával egyetértett. 

• Megválasztásra kerültek a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat rendezvényeinek felelősei: az Idősek 

napjáért Brunda József, a Karácsonyt váró estért Bódiné Fenyvesi Mónika, a Március 15-i rendezvényért 

Zombori Tímea Zsuzsanna, az Anyák napjárt Kovács Gábor Károlyné és a Falunapért Végh Imre Gergely 

lettek felelősök. 

• A Képviselő-testület továbbra is vállalja és teljes egészében megtéríti a Kovács Komplex Kft tulajdonában és 

a Ludányhalászi Községi Önkormányzat használatában lévő, FEH-891 rendszámú tehergépkocsi fenntartási 

költségeit a kötelező biztosítás és vizsgáztatás költségeinek kivételével. 

• A testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat tulajdonában álló gépjármű használatára évi 

10.000 km erejéig. 

• Felhatalmazták a polgármestert, hogy a Ludányhalászi, Rákóczi út 28. szám alatt kialakításra kerülő Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat épületének belsőépítészeti tervezésére belső építésszel folytasson tárgyalásokat 

maximum 400.000,-Ft összegig. 

• A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a közterületek karbantartásakor, rendezvények 

lebonyolításakor, illetve a START munkaprogram keretén belül felmerülő egyéb feladatok vállalkozási 

formában kerüljenek ellátásra. 

 
A képviselő-testület 2019. november 27-én tartotta soron következő ülését. Az alábbi napirendi pontok 
kerültek tárgyalásra: 
    

• A képviselő-testület 250.000,-Ft-ot elfogad a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Petőfi Csarnokában készülő 
fali freskó tervezési költségeinek kifizetésére. 

• A karácsonyi támogatás helyi szabályozásáról rendeletet alkottak. 

• Felülvizsgálták a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet, melyet módosítás nélkül kívánnak tovább 
érvényben tartani. 

• Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
követően felkérték a jegyzőt a rendelet átdolgozására. 

• Elfogadásra került az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve. 

• A képviselő-testület engedélyezte, hogy a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 
igazgatási szünet legyen 2019. december 23. és 2020. január 03. között. A 2020. év első ügyfélfogadós napja: 
2020. január 07. 

• Felhatalmazták a polgármestert, hogy a szolgálati lakások felújításával kapcsolatban a Ludányhalászi 
Községi Önkormányzat a Majoros Sándor egyéni vállalkozóval - a beérkezett árajánlata alapján - 600 000,- 
Ft +0% ÁFA (alanyi adómentes) értékben tervezői szerződést kössön. 

• A képviselő-testület megtárgyalta a Ludányhalászi Községi Önkormányzat - mint Átadó - és a Szécsény és 
Térsége Humánszolgáltató Központ - mint Átvevő - között 2016. március 31-én létrejött pénzeszköz 
átadásról szóló Megállapodás felülvizsgálatát. 

• Döntöttek 1 fő hivatalsegéd személyi kiadásai és járulékai megtervezéséről a 2020. évi költségvetésben. 

• Elfogadták a megvalósult Palóc Út Zenei Est rendezvényhez kapcsolódó 5% önrészt, azaz 20.000Ft-ot. 

• A testület a helyi szintű hatáskörvédelmi feladatok szakmai ellátásáért megállapodási szerződést köt Ispán 
Bertalan 3175 Nagylóc, Ifjúság út 17. szám alatti lakossal, aki a feladatok ellátásáért, havi nettó 20.000,-Ft 
megbízási díjban részesül. 

• Határoztak pályázat benyújtásáról „A Kisprojekt Alap keleti programterülete” elnevezésű pályázat keretében 
Csalár Község Önkormányzatával közreműködve. 

 
Ezen ülés keretén belül a Képviselő-testület közmeghallgatást tartott, melynek napirendjei a következők voltak: 

- Tájékoztatás a kivitelezés alatt álló Család- és Gyermekjóléti Szolgálat funkciójáról, belső tereinek 

véleményezése 

- 115 hrsz alatt található temető átrendezési lehetőségének igényfelmérése 

 
A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal megtartotta ezen ciklus első közös képviselő-testületi ülését 
2019. december 11-én. Az ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalták a képviselő-testületek: 

- Döntött a három testület arról, hogy a Közös Hivatal továbbra is ebben a felállásban működik tovább. 

- Kovács Imre polgármester Tájékoztatta a testületeket a Család és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek 
napközbeni ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny települések közös konzorciummal elnyert pályázat 
pénzügyi forrásának felhasználásáról. 

Közhírré tétetik 
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Negyedik a ráadás! 

Interjú az újraválasztott polgármesterrel 
 

„A valóságos élet munkásságban áll. Innen kötelesség, hogy legyünk munkások az emberiség 

nagy és nemes céljára. Minden embernek illendő és alkalmatos eszközévé kell magát formálni 

ennek a célnak, kinek-kinek a maga területéhez és tehetségeinek mértékéhez képest.” /Köteles 

Sámuel államtudós/ 
 

Az októberben újraválasztott Kovács Imre polgármesterrel folytatott beszélgetéshez az 

újragondolásra érdemes tapasztalatok, a közeljövő céljai, sürgető feladatai és az aktuális 

pályázatok kérdései adták a „vezérfonalat”. 
 

- Miért tartotta lényegesnek a negyedik ciklus feladatainak vállalását? 
 

- Mindenekelőtt köszönöm az egész falu közösségének azt a bizalmat, amit megkaptam a jelenlegi 

választási ciklusra! Bizakodva vágtam bele, és reméltem, hogy október 14-én is polgármesternek 

tudhatom magam. Ez sok minden miatt volt számomra lényeges. Talán a leglényegesebb az, hogy 

az ember nem szeret félbehagyni dolgokat. Hogy csak egyet említsek: a település egyik 

legnagyobb épülete, a Művelődési Házfelújításának az elkezdéséhez való pénz biztosítása 

többéves nagy erőt befektető munka volt, amit semmiképpen sem szerettem volna befejezetlenül 

hagyni.  
 

- A Művelődési Ház felújítása jelenleg a település egyik leglátványosabb átalakulásához 

tartozik. Az intézménynek még a neve is változik… 
 

- A Művelődési Ház eddig a Petőfi Sándor Művelődési Ház nevet viselte. Arra vagyunk büszkék, 

hogy a költő Úti jegyzeteiben is megemlítette, hogy a ludányhalászi farkas főkötő annyira 

megtetszett neki, hogy elhatározta, ha megházasodik, feleségének majd innen hozat egyet. Ennek 

emlékét továbbra is őrizendő fogalmazódott meg részemről az az ötlet (amit a testület is 

támogatott), hogy nem az egész épület lesz Petőfi nevével fémjelezve, hanem az eddigiekhez 

képest jelentősen nagyobb előcsarnok: a leendő Petőfi-csarnok, melynek egyik oldalfalán 

megelevenítjük a szóban forgó Petőfi-idézetet is. A régi épületszárny – az idősebb lakosok 

emlékezhetnek rá – a néhai Volent Lajos tulajdonát képezte. Az állam, illetve a falu részére 

bocsájtott épület vonatkozásában a rendszerváltás után sem éltek a néhai tulajdonos 

leszármazottjai kártérítési igénnyel a falu felé. Tartozunk annyival, hogy róla nevezzük el az 

épületet.  
 

- Az előző ciklusok tapasztalatait összegezve milyen változásokat kíván eszközölni? 
 

- Mindig tanul az ember azokból a gondokból, hibákból, amik az eltelt időszak alatt felmerültek, 

így került talán az előtérbe, hogy változtatni kell a bevett programokon. Bizonyos rendezvények 

látogatottsága az utóbbi években jelentősen csökkent. Például a kerékpártúráknagyon kevés 

érdeklődésre tartottak számot, ezért úgy gondolom, a közeljövőben kikerül majd a programból. 

Feladatot kell képezzen a fiatalok megszólítása is – ez egyébként több lakos részéről is hiányként 

fogalmazódott meg. Remélhetőleg lesz a következő tél beállta előtt egy olyan – fentiekben már 

említett - épület, ahol ezeket a közösségi rendezvényeket, beszélgetéseket megfelelő körülmények 

között tudjuk biztosítani.  
 

- Mi jelöli ki a közeljövő céljait és feladatait? 
 

- A választást megelőzően próbáltam nagyon sok községben lakót megkeresni, és támogatásukat 

kérvén, azon igényeket és hiányosságoknak a feltárását is elvégezni, amelyek majd leendő 

célkitűzéseim is egyben az elkövetkező 5 évre. Ily módon megfogalmazódott egy buszmegálló 

igénye a halászi kocsmánál, illetve járdák építése a halászi és horkai részen egyaránt. Ezek a 

kezdeményezések az aláírásgyűjtési időszakban kerültek feladatként elém.  
 

- Melyek a legsürgetőbb feladatok a közeljövőre nézve? 
 

Polgármesteri interjú 
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- A horkai temető átrendezése, melynek ügyét a közmeghallgatáson és az Idősek napján is 

megemlítettem. Több olyan kéréssel is fordultak felém, hogy azok a fenyőfák, amelyek túl közel 

vannak a sírokhoz, kerüljenek kivágásra. A tűlevelek, illetve főként a gyökérzet által okozott 

probléma megoldása igencsak sürgető. Jómagam végképp nem akarok „fakivágó” hírében állni a 

faluban. Itt a többség véleménye kell, hogy mérvadó legyen. Ehhez meg kell találnunk azt a 

felmérési lehetőséget, amely megfelelő biztosítékot eredményez a testületnek arra, hogy 

döntéshelyzetbe kerüljön. Továbbra is szívesen fogadom azokat a tanácsokat, amelyek azt 

szolgálják, hogy megfelelő módon tudjuk szondáztatni a község lakosságát.  

Továbbá idén, de már előző évben is probléma volt a közterületek rendbetétele. Legnagyobb 

problémát a kaszálás okozta (csak a három temető 5 hektáros felület!). Napi bérrel alkalmaztunk 

embert a községben élő férfiakból a munka elvégzésére; tehát az Önkormányzat hosszú éveken 

keresztül olyan kedvező helyzetben volt, hogy ezt fel tudta vállalni. Idén az állandó 

közfoglalkoztatott létszámot figyelembe véve 1 fő volt, aki kisgépkezelői képesítéssel mint 

önkormányzati alkalmazott állt a rendelkezésünkre. Egyrészt öröm, hogy a jópár éven keresztül 

nagy létszámú közfoglalkoztatottak aránya lecsökkent, főleg a férfiak tekintetében, hisz olyan 

vállalkozásoknál tudtak elhelyezkedni, ami sokkal jobb anyagi megélhetést biztosított számukra; 

másrészt viszont az érintett feladatokat sokkal nehezebben tudja megoldani az Önkormányzat. 

Most is felhívom a tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy az ingatlanok előtti közterületek 

rendbetétele az ingatlanlakók kötelessége! 
 

- Mi jellemzi az új tagokkal bővült képviselő-testületet? 
 

- A képviselő-testület velem együtt 7 fő, és 2 új testületi taggal egészült ki az előző ciklushoz 

képest. Magamat leszámítva 50-50% a nemek megoszlása. A megmérettetés mindenkinek egyéni 

döntése volt. Szükségét láttam, hogy az iskola tantestületéből is újra vegyen részt helybéli lakos 

az önkormányzati munkában: a jelölt személyét illetőleg az intézményvezető javaslatát kérve és 

elfogadva reméltem, hogy az ily’ módon leendő képviselő-testületi tag munkája révén az iskolát is 

segítheti. Örömteli számomra, hogy ez megvalósult. Kell, hogy egy kis „vérfrissítés” legyen, más 

gondolatok is teret nyerjenek.  
 

- A pályázatok vonatkozásában mindig mozgalmas a falu élete. Melyek az éppen aktuálisak? 
 

- Valóban sok pályázatot bonyolítunk le: az eltelt 2 hónap alatt is sikerült többek között egy 3,7 

milliós pályázatot elnyernünk óvodai udvari játékok beszerzésére a Magyar Falu Program 

keretében. Továbbá gépek beszerzésére nyertünk Nógrádszakállal együtt közel 20 milliót (ez a 

mezőgazdasági utak rendbetételére vonatkozó pályázat), illetve egy határon átnyúló pályázat 

keretében (szlovák-magyar pályázat) Csalár községgel együtt nyertünk el 42 ezer eurót: mindkét 

településen van olyan szociális intézmény, ahol a gondozottakat és az ott dolgozókat is fogja 

segíteni; illetve a községi rendezvények finanszírozására is lehetőség válik. Emellett a Magyar 

Falu Program keretében pénzügyi fedezet hiánya miatt tartaléklistára kerültünk útfelújítás, 

szolgálati lakások felújítása és óvodabővítés tekintetében. Reméljük, mielőbb tudnak a részünkre 

forrást biztosítani. 
 

- A negyedik ciklus a polgármesteri munka betetőzése is lesz egyben, avagy várható még 

folytatás? 
 

- Többen kérdezték, hogy a jelenlegi lesz-e az utolsó ciklusom. Pillanatnyilag nem tudnék sem 

igennel, sem nemmel válaszolni. Mai törvények szerint a következő önkormányzati választás 

nyugdíjba vonulásom lehetőségétől számított egy év múlva lesz. Jóval előtte el kell döntenem, 

illetve közzé is kell tennem majd az akkori szándékomat. Erre a majdani egészségügyi állapotom 

ad majd választ, ennek függvényében kell határoznom. 
 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok a kedves 

Olvasóknak! 

Szikora Klaudia Betti 
 

 

Polgármesteri interjú 
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HIRDETMÉNY 

 
2019. október 13-án településünkön is megtörtént a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők, 

illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom 

Önöket: 

 

A polgármester választás eredménye: 

 

1. Kovács Imre 316 szavazat 

 

Az egyéni listás, képviselő választás eredménye: 

A választás eredményeként a megválasztott képviselők névsora az elért szavazatok sorrendjében: 

1. Bódiné Fenyvesi Mónika 364 szavazat 

2. Kovács Gábor Károlyné 313 szavazat 

3. Brunda József 303 szavazat 

4. Ádám Norbert 295 szavazat 

5. Zombori Tímea Zsuzsanna 280 szavazat 

6. Végh Imre Gergely 264 szavazat 

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye: 

 

1. Rácz Róbert 9 szavazat 

2. Baranyi Gáborné 9 szavazat 

3. Ráczné Oláh Petra 8 szavazat 

 

          Németh Ilona 

          HVI vezető 
 

 

MEGHÍVÓ 

KARÁCSONY VÁRÓ ESTRE 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket 
 

2019. december 20-án (pénteken) 18 órakor 
 

a Ludányhalászi Ráday Gedeon Általános Iskolában tartandó közös karácsonyt váró estünkre. 

17:30-tól az időseket a buszmegállókból a helyszínre szállítjuk. 

Tisztelettel: 

Kovács Imre polgármester 
 

 

Lakossági tájékoztató 
 

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23. és 2020. január 

3. között az ügyfélfogadás szünetel 

Az új évben az első ügyfélfogadási nap 2020. január 7. (kedd). 
 

Megértésüket köszönjük! 

Közhírré tétetik 
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Ludányhalászi  Hírmondó 

 

Kiadja és előállítja: 

Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kovács Imre 

polgármester 

Tel: (32) 556-020 

 
Szerkesztőbizottság:  

Dér Judit, Kovács Krisztián, Lelovics 

Tamás, Szabóné Dénes Valéria, Szikora 

Klaudia Betti, Puszta Csaba,  

 

Email: 

ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 

Honlap: 

www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 

  

Pályázatok 
 

A Kisprojekt Alap keleti Program: 

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2019.10.29-én kelt döntése alapján jóváhagyásra került. 

Elnyert támogatási összeg: 42 183,15 euró /13 992 995,-Ft/ 

Ludányhalászi tekintetében, mint a kisprojekt vezető partnerének ERFA hozzájárulás összege:20 700,90 

euró /6 866 903,-Ft/ 

Támogatás ivntenzitása: 85% 

Önerő 15%: 3 653,10 eurót /1 211 806,-Ft/ 

Pályázat célja: a közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása. 

 

Óvoda udvar- eszközbeszerzéses pályázat: 

A Magyar Falu program keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be. A 

megnyert támogatási összegből a Mesekert Óvoda udvarában lévő játékok lecserélését, korszerűsítését kívánja 

megvalósítani. 

Az elnyert támogatási összeg: 3 754 120,-Ft 

Támogatás intenzitása: 100% 

Szabóné Dénes Valéria 
 

 

Idősek köszöntése 
 

Advent második hétvégéjén, december 7-én került sor 

az idősek napi rendezvényre. A művelődési ház 

felújítása miatt, ezúttal az általános iskola 

tornatermében került megrendezésre, ahol közel 100 

szépkorú jelent meg.  

Először Kovács Gábor Károlyné képviselő asszony egy 

II. János Pál pápa írással köszöntötte a megjelenteket. 

Ezt követően Kovács Imre polgármester is üdvözölte a 

vendégeket, és egyúttal egy rövid tájékoztatást is 

nyújtott az épülő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkálatairól, és a várható eredményről. 

Az ünnepi köszöntés után Róka Imréné, Erzsike nénire 

terelődött a figyelem, hiszen idén töltötte 90. életévét, 

mely alkalomból egy emléklapot és egy csokor virágot 

kapott az önkormányzattól. Szintén idén töltötte 90. 

életévét Bódi Istvánné, Magdi néni is. Neki egészségi állapota nem engedte, hogy részt vegyen a rendezvényen, 

de a képviselő-testület őt is köszöntötte az otthonában. Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget és még hosszú 

boldog éveket. 

Ezt követően az óvodások és az iskolások műsorait láthattuk. A nagycsoportosoknak Csonka Katalin és Kocza-

Matuszka Anikó óvónők tanították be az énekes, mondókás kis műsort. Sajnos szomorú, de kevesen voltak a 

kicsik, mert hiába a pedagógusok igyekezetének, ha a szülők nem veszik komolyan az óvodán kívüli 

programokat. 

Az iskolások színes műsorcsokorral kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Ádám Blanka énekelt, Oláh Nikolasz 

verset szavalt, Szabó Valéria furulyált, Gazsi Martin és Deák Rajmund tréfás mesét adott elő. Végezetül a 

tanárok a diákokkal közösen daloltak. 

A közép és felső iskolások (Abonyi Gabriella, Deák Ádám, Deák Zsanett, Klincsok Szabolcs János, Klincsok 

Veronika Tímea, Oravecz Máté) köszöntőkkel készültek az idősek 

számára, illetve a felszolgálásban segítettek. 

Az idei év fellépője Karda Beáta volt, aki egy órán át szórakoztatta a 

megjelenteket. A műsor befejeztével Jenci és zenekara szolgáltatta a 

zenét, az ebédről pedig idén is az óvodai konyhai dolgozók 

gondoskodtak, munkájukat ezúton is megköszönjük. 

Ugyanígy, köszönjük az óvónőknek, a tanároknak és a gyerekeknek a 

műsorokat, illetve a pedagógusok aktív részvételét. Szeretnénk még 

megköszönni Abonyi Gabriellának, hogy ez évben betöltötte a 

konferáló szerepét. 

A rendezvény végén az önkormányzat minden jelenlévőt 

megajándékozott egy ételhordóval.  
Dér Judit 

Közhírré tétetik 
 

mailto:ludanyhalaszihirmondo@gmail.com
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A kimutatások 2018. december 1. és 2019. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján készültek 
 

2018.12.01. után elhunyt: 
 

Huszár János 
 

2019-ben elhunyt: 
 

Mester Imréné 

Varga István József 

Végh Károlyné 

Puszta László Andrásné 

Baranyi Tiborné 

Mester Gábor Miklós 

Csonka János 

Takács Tiborné 

Mester Tamás János 

Billinger Ákos 

Végh Imre 

Fazekas János 
 

2019-ben született: 
 

Bacsik Dalma   apja: Bacsik Máté  anyja: Gyulavári Mónika 

Oláh Letti   apja: Oláh József   anyja: Medvegy Barbara 

Oláh Noel Tamás   apja: Oláh Tamás   anyja: Benyák Mária 

Deák Fanni   apja: Deák András  anyja: Szeles Fanni 

Szőrös Hanna   apja: Szőrös Béla   anyja: Ballók Lídia Szabina 

Buga Félix László  apja: Buga György  anyja: Gáspár Bernadett 

Percze Zselyke   apja: Percze Róbert  anyja: Mosó Bernadett 

Huszár Hanna Amélia  apja: Huszár János  anyja: Reznicsek Bernadeta 

Végh Edvin   apja: Végh Máté   anyja: Mánczos Noémi 

Ádám Attila   apja: Ádám Tamás  anyja: Nagy Andrea 

Ádám Balázs   apja: Ádám Tamás  anyja: Nagy Andrea 

Rácz Ernő   apja: Rácz Ernő   anyja: Baranyi Ramóna 
 

Házasságot kötött: 
 

2019-ben: 
 

Botos Katalin  -  Baranyi Sándor 

Botos Dominika  -  Oláh Miklós 

Reznicsek Bernadeta -  Huszár János 

Mánczos Noémi  -  Végh Máté 

Ország Angelika  -  Koch-Gömöri András 

Pósch Zsuzsanna  -  Gerőcs Zsolt 

Baranyi Katalin  -  Fekete Gábor 

Révfy Bettina  -  Végh Erik Valter 

Sútor Viktória  -  Baranyi Tamás 

Bogdán Renáta  -  Horváth László 

Zosa Dzsenifer  -  Oláh Mihály 

 

 
Szent András napi búcsú mise 

Szent András napi búcsú misét 2019. december 1-jén Marton Zsolt váci 

megyéspüspök mutatta be a Ludányi Szent András apostol 

nagytemplomban. Az ünnepi istentiszteleten Róbert atya is 

közreműködött, melyen szép számmal gyűltünk össze. 

A misét a püspök úr lelkes prédikációja, valamint a ministránsok énekei 

tették színesebbé. Nem utolsó sorban meggyújtották az adventi koszorú 

első gyertyáját ezzel hivatalosan is elkezdődött az adventi időszak, mely a 

várakozásról és a lelki felkészülésről szól a karácsony közeledtével. 

A záró áldás előtt felcsendült a pápai és magyar himnusz, amely már 

ilyenkor Ludányhalászi községben hagyománnyá vált. 

Az istentisztelet után a ministránsok ajándékkal lepték meg a püspök urat. 

Szabóné Dénes Valéria 

 

Ünnepi miserend Ludányhalásziban 
 

December 24 (Szenteste)    Éjféli mise Ludányban 

December 25. (Karácsony)   11.00 - Karácsonyi miseLudányban,  

December 26. (Szent István vértanú)  11.00 -Karácsony II. napja, mise Ludányban 

December 31. (Hálaadás)    18.00 - hálaadó mise Ludányban 

Január 1. (Szűz Mária Isten Anyja)  11.00 – mise Ludányban 

Demográfia 2019 / Egyházi hírek 
 



Ludányhalászi Hírmondó  - 9 - 

   

 

1956-os forradalom és szabadságharc koszorúzás és megemlékezés 

 
Immáron harmadik alkalommal településünk lakói 

megemlékezhettek az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőseiről. A kellemes október 22-i estén 

az ünnepelni vágyók csoportja 17.00 órakor 

gyülekezett az iskola előkertjében, az ifjú ellenálló 

szobránál.  

Kovács Imre polgármester a Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat és az egész település nevében rótta le 

tiszteletét, majd Kormány Zsoltné igazgató asszony és 

Kovács Gábor Károlyné igazgatóhelyettes asszony a 

Ráday Gedeon Általános Iskola, Ádámné Nagy 

Tímea óvodavezető pedig a Ludányhalászi Mesekert 

Óvoda képviseletében helyezte el koszorúját. 

Kereszti Zsanett lírai előadását, valamint Varga Ivett 

népdalcsokrát követően Kormány Zsoltné igazgató asszony egy, a forradalom és szabadságharc eseményeit átélő 

tanár szemszögéből idézte fel az akkori eseményeket. 

Zárásként a jelenlévők mindegyike egy-egy mécsest gyújtott a hősökért, így a szobrot egyszerre öltöztette 

dicsfénybe a lenyugvó nap és a mécsesek lángja. 

Köszönjük a Ráday Gedeon Általános Iskola dolgozóinak és Bódiné Fenyvesi Mónikának a méltó 

megemlékezés megszervezését és lebonyolítását.  

Puszta Csaba 
 

 

Közmeghallgatás 
 

Mint az már megszokott, az adventi időszak előtt 

Ludányhalászi képviselő-testülete közmeghallgatással 

kötötte egybe ülését. Az idei, november 27-i 

meghallgatásnak, rendhagyó módon, a Ráday Gedeon 

Általános Iskola biztosított helyet, a művelődési ház 

átépítési munkálatai miatt. 

Véletlen egybeesés, hogy pont eme átépítés, azaz az 

immáron új nevén a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

folyamatban lévő kivitelezése adta a legfőbb témáját az 

estének. Kovács Imre polgármester úr előadásában 

részletesen bemutatta a szolgálat tervezett belső tereit, 

azok funkcióit és elhelyezkedését. A szélesebb 

közönség először láthatta az épület külső megjelenését, 

homlokzati kialakítását. Az intézményt Volent Lajosról, 

településünk szépemlékű és közismert molnárjáról 

szeretnék elnevezni, akinek a telek eredetileg tulajdona volt. Érdemes megemlíteni, hogy az épületen belüli 

nagyterem elnevezésében és fali festményét tekintve Petőfi Sándornak állít majd emléket. 

A polgármester úr a lakók véleményét, ötleteit kérte, hogy a felcsapódó esővíz okozta elkoszolódás ellen hogyan 

lehetne megvédeni az új falakat. Sajnos, a problémára hatékony megoldás még mindig nem született. 

A második témakörben ugyancsak a lakók igényeire volt kíváncsi a horkai temető átrendezési lehetőségeinek 

kapcsán. Legfőképp az öregedő fákat és az azok okozta koszt, valamint sírkárokat emelte ki kezelendő 

problémaként. 

A meghallgatás végén a lakók kérdéseket tehettek fel, a kötetlen beszélgetés közben leginkább az egyre 

szaporodó kóbor ebek kerültek szóba. 

Puszta Csaba 
 

 

Mikulás 
 

Idén is meglátogatta a falu Mikulása településünk gyermekeit.  A 

Timi Tanya Kemencés Házában fogadták a hószakállút nagy 

szeretettel. A kicsik énekszavára kinyílt a puttonya és minden földi 

finomsággal ajándékozta meg őket. Az este során településünk útjain 

is felbukkant díszes hintója. 

Közhírré tétetik 
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Óvodai hírek 
 

Az elmúlt őszvégi és tél eleji időszakban több természetközeli programban 

volt részük az óvodásoknak. Az állatok világnapján ellátogattunk a Timi-

tanyára, ahol a lovakkal ismerkedhettek a gyerekek. Majd az óvodában egy 

gitárral kísért előadás szórakoztatta őket.  

A szép késő őszi időt kihasználva, csipkebogyót gyűjtöttünk a vasútállomáson 

túl, közben megfigyeltük a szántóföldeken zajló munkálatokat.  

A nagycsoportosok madáretetőt helyeztek el az óvoda udvarán, ahol eleséggel 

várjuk a téli madarakat.  

December 6-án óvodásainkat is meglátogatta a Mikulás, akit már nagy 

izgalommal vártak. A postán feladott levélben, elküldték Neki lerajzolt 

kívánságaikat. Jutott is ajándék mindenkinek bőven a puttonyból. A kedves vendég jóságát versekkel és dalokkal köszöntük. 

Idősek napján 5 kisgyermek mutatott be népi játékokat az ünnepelteknek. 

Ezúton is köszönöm ezen gyerekek szüleinek, hogy megtisztelték a 

rendezvényt, a felkészítő óvónéniket, és saját gyermekeiket azzal, hogy vették a 

fáradtságot, s elhozták őket az iskolába. Sajnos a meg nem jelent óvodások 

szüleire ez már nem mondható el. A finom ünnepi ebédet most is az óvoda 

konyhai dolgozói készítették. 

A karácsonyi ünnepségünket december 16-án tartottuk. Sok kedves ajándék 

érkezett a fa alá, melyet azonnal birtokba vettek a gyerekek. A jókedvet és 

hangulatot fokozva, egy karácsonyi, zenés előadásban vehettek részt. 

A karácsonyváró esten óvodás „kisangyalaink” szállnak majd le az iskola 

színpadjára.  

December 23. és január 1. között az óvoda zárva tart, a nyitás január 2-án lesz. 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánok magam és az óvoda dolgozói nevében! 
Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 
 

 

Nagy öröm a kisiskolában 
 

Iskolánkba már december elején beköltözött az ünnepi hangulat, a kollégák csodaszép dekorációval lepték meg a gyerekeket. 

December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás, és az iskolai szülői szervezet jóvoltából a gyerekek csomagot kaptak tőle. 

Aznap Teqball délelőtt színesítette a programot, ahol kipróbálhatták ezt az új sportot, és játszhattak óriás jengával, twisterrel, 

a felfújható kosárpalánkon tesztelhették, milyen kosarasok lennének, 

valamint a célbadobó segítségével az egészséges életmódról tanultakat 

eleveníthették fel. Délután klubdélután és disco várta a tanulókat, a 

táncos lábú diákok szinte a buszt is lekésték, úgy ropták a táncot DJ 

Richie mixelésére. Igazán jól szórakoztak gyerekek és felnőttek 

egyaránt. Másnap a felújított fejlesztő terem átadására került sor, ahol 

Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató és helyettese, Mohácsi 

László is megtisztelte jelenlétével intézményünket. A terembe új 

világítótestek kerültek, kicserélték a padlóburkolatot, lefestették a 

falakat és fűtőtesteket, új ajtó és sötétítőfüggöny teszi barátságossá a 

tanteremnek és fejlesztő teremnek is alkalmas helyiséget. Délután 

Nógrádszakálon köszöntöttük az időseket. Másnap, szombaton a 

ludányhalászi idősek látogattak el hozzánk, a tornateremben egy jó 

hangulatú, vidám műsor, Karda Beáta fellépése, és finom ebéd tette 

emlékezetessé a napot. 

A következő héten a szokásos iskolai programokon túl (tanulás, 

szakkörök) Bozsik focitornán való részvétel, közös évbúcsúztató 

rendezvény és egy tanulmányút színesítette az iskolai mindennapokat. 

Természetesen az adventi gyertyagyújtások és a karácsonyi műsor 

sem maradt el, ahol a tanulóink egy árnyjátékot adtak elő, Majcherné Akucs Judit és Horváth Zoltán elgondolása alapján. A 

feldíszített karácsonyfa alatt minden gyerek talált ajándékot magának, amely mosolyt varázsolt az arcokra. 

A Karácsony minden évben eljön, az év utolsó napjai a szeretet és a meghitt pillanatok jegyében telnek. Ezt az érzést 

kívánjuk a kedves olvasóknak is Márai Sándor szavaival: 

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint 

mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”  

            Kormány Zsoltné 

             igazgató 
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