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Körzeti orvosi betegellátás változásai 
 
Felhívom szíves figyelmüket a következőkre: A fennálló koronavírus járvány miatt a 65 év 
felettiek (háziorvosok is) a betegek személyes, közvetlen ellátásában nem vehetnek részt, csak 
telefonos konzultációban ill. az állandó gyógyszereik biztosításában, valamint a szükséges 
adminisztratív feladatok halaszthatatlan ellátásában.  Mivel én is a veszélyeztetett korcsoportba 
tartozom, a fentieknek megfelelően telefonkapcsolatban tudunk konzultálni az eddig érvényes 
rendelési időben (rendelő telefonja: 32/456-002). Mivel a személyes találkozásunk nem 
lehetséges, kérem, hogy a rendelő előtti fedett előtérben várakozzanak az eddigi (min. 1,5 m) 
távolság betartásával. A körzeti nővér a felmerült kérdések megválaszolásában ill. a receptek 
felírásában velem történő konzultáció után nyújt segítséget. Szükség esetén egészségügyi 
problémák megoldásában telefonon a fenti időtartamban közvetlenül is konzultálhatunk.  
 
KÉREM AZ ISMERT KORLÁTOZÁSOK MARADÉKTALAN BETARTÁSÁT ÉS JÓ 
EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK! 
 
        Dr. Járosi János 
        háziorvos 
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Több mint negyven éve a beteg fogak gyógyításáért… 

- interjú Dr. Czinke Gizella fogszakorvossal - 
 
A következő beszélgetés rendhagyó módon, telefonon zajlott. A kialakult járványügyi helyzet 
feszültségét hatásosan oldotta számomra az alábbi kedélyes hangvételű párbeszéd, melynek gerincét 
a szakmai siker, a család teljessége és az utazás örömén felül egy Ludányhalászihoz kötődő 
vallomás is alkotta. 
 
- Hány évet tudhat a háta mögött a pályán? 
- 1976-ban végeztem a budapesti Semmelweis 
Egyetemen, és a GYES időszakát leszámítva végig 
dolgoztam mint fogszakorvos. Először Salgótarjában - ott 
csak pár hónapot -, aztán Kisterenyén, majd Szarvason. 
Ezek rövid, egy-másfél éves időszakok voltak. 1980-tól 
vagyunk Ludányhalásziban, és azóta praktizálok 
Szécsényben.  
 
- Hogyan emlékszik vissza az elmúlt évekre?  
- Kellemes életem volt. Szép emlékeim vannak, akár a 
szakma, akár a család terén. Két gyermekünk van, akik 
sajnos nem élnek Magyarországon, és emiatt a három 
kislány unokánkat is ritkán látjuk. Most, ebben a 
krízishelyzetben főleg nem látogathatjuk egymást. 
 
- Miért ezt a pályát választotta? 
- Volt egy nagynénim, aki fogászati asszisztens volt. 
Gimnazista koromban nyári munkára hozzá mentem, 
nála volt arra lehetőség, hogy ott asszisztáljak. 
Betekintést nyertem a szakmába, és megtetszett nekem, 
hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak ész kell, hanem 
kézügyesség is. Így kerültem közel a szakmához, a nyári 
munkák alkalmával. Azt gondoltam, hogy ha fogorvos 
leszek, akkor mint anya is jól tudok megfelelni a 
gyerekeimnek, ugyanis nem lesz olyan, mint a kórházi orvosoknál, hogy éjszakai vagy hétvégi ügyelet. Bár 
a fogorvosoknál is volt régebben, de nem minden hétvégére vonatkozott, tehát nem volt gyakori. Úgy 
reméltem tehát, hogy ezt a mindig vágyott hivatást a családdal is jobban össze tudom egyeztetni, és ez talán 
tényleg így is volt.   
 
- Milyen problémákkal fordulnak Önhöz a leggyakrabban? 
- Sokféle problémával, a fogászati esetek előfordulása változatos. Sajnos nagyon sokan csak akkor jönnek, 
amikor már fájdalmat éreznek. Bár meglátásom, hogy ez a mai fiatalokra nem mondható el, mert rendkívül 
igényesek a fogaikra; sokkal igényesebbek, mint annak idején volt az ifjúság. Gyakran ellenőrzésre is 
eljönnek, és ha valamit találunk, azt meg is csináltatják. Természetesen a fogászatban is nagyon sok terület 
szakosodott, így például a gyerekfogászat, fogszabályozás, szájsebészet. Ebből adódóan természetesen van 
olyan eset, amit egy speciális helyre kell továbbküldeni. 
 
- Volt-e olyan eset a praxisa alatt, amely rendkívüli kihívást jelentett számára? 
- Nagyon szívesen emlékszem vissza egy bizonyos esetre, amelyet ráadásul szakmai sikerként is 
elkönyvelhetek. Egy kisfiú elesett a biciklivel, és kiesett az egyik maradó, felső frontfoga. Elhozták a fogat, 
rémülten jöttek a szülőkkel, én pedig visszaültettem neki. Az érdekessége az volt, hogy korábban még nem 
is láttam ilyet a gyakorlatban, csak könyvekből emlékeztem a módszerre. Megcsináltam a fogbeültetést és 
szerencsére a gyerek is betartotta a szükséges előírásokat: kéthetente ellenőriztem, utána egy év múlva. Ezt 
követően nem tudtam, mi lett vele a továbbiakban. Aztán körülbelül 15 év múlva jelentkezett újra, amikor  

Interjú 
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egyéb más problémája volt, és még mindig megvolt neki az a bizonyos fog. Nem ismertem meg őt – hiszen 
10-12 évesen láttam utoljára -, csak a szüleire emlékeztem. Azóta is a pácienseim. 
 
- Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen? 
- Legjobban olvasni szeretek. A szaklapokat kötelező jelleggel, azonkívül mindenféle szépirodalmi könyvet, 
különösen a kortárs irodalmat kedvelem. A férjemmel közös hobbi pedig az utazás. 
 
- Legutóbbi útjuk során merre jártak? 
- Thaiföldön voltunk januárban két hétig. Akkor már kezdődött a járvány, és mindenki tiltakozott, hogy 
mondjuk vissza az utat. Meglehetősen felvértezve mentünk az útra: fertőtlenítőkkel és a szükséges 
felszerelésekkel. Nagy élményben volt részünk, szép út volt. Örülünk, hogy elmentünk, hiszen jelenleg nem 
tudni, hogy mikor kelhetünk útra legközelebb.  
 
- „ A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el”. Önök már jópár oldalt 
fellapoztak, de mindig megmarad az az egyetlen lap, Ludányhalászi. 
- Nagyon szeretünk itt lakni, szeretjük az embereket. Volt egyszer egy alkalom - a fiunk iskolába készült 
körülbelül hatévesen –, amikor felmerült egyszer bennünk, hogy elmegyünk innen, mert olyan iskolát 
kerestünk, amely egésznapos, de nem napközis intézmény. Salgótarján jött szóba, de annyira szerettünk itt 
lakni, Ludányhalásziban; hogy azt hiszem, akármilyen helyet is néztünk volna meg, nem tetszett volna 
egyáltalán. Végül Szécsényben találtunk egésznapos iskolát. Örülünk, hogy így alakult.  
 
- Mik a közeljövőre vonatkozó tervei, elképzelései? 
- Mind a mai napig szeretem csinálni a munkámat, csak már fárasztónak érzem a heti 30 órát, úgyhogy 
tervezem, hogy lerövidítem. Hamarosan véget ér a szerződésem az úgynevezett TB-vel, így június 1-jétől 
csak mint magánorvos szeretnék dolgozni. 
 
- Köszönöm a beszélgetésre szánt időt és jó egészséget kívánok a kedves férjével Mindkettejüknek! 
 
- Most igazán ránkfér a sok jókívánság, vigyázzunk magunkra és egymásra is! 
 

Szikora Klaudia Betti 

 
A képviselő-testület ülésein történt 

 

A képviselő-testület 2019. december 19-én tartotta munkarend szerinti testületi ülését. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület: 

 Módosította a 2019. évi költségvetési rendeletét és megtárgyalta a 2019. évigazdálkodásának háromnegyed 
éves teljesítését. 

 Felülvizsgálta és módosította az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 
5/2015.(III.27.) számú önkormányzati rendeletét.

 Elfogadta a TOP-4.2.1-.15-NG1-2016-0007 azonosító számú, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek 
Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny elnevezésű pályázat szerződéses összegét, a várható 
pótmunka díj összegével.

 Módosította a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról kötelező 
szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 7/2019. (VII.31.) önkormányzati rendeletet.

 Módosította az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 13/2015. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletet.

 A Képviselő-testület meghatározta és elfogadta a 2020. évre szóló munkatervét.
 Elfogadta a Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának és Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását.
 Eleget tett a képviselő-testület az MNV Zrt-től ingyenesen átvett 843/2 és 258. hrsz.-ú ingatlanokról szóló 

tájékoztatási kötelezettségének, mely szerint az ingatlanokat nem értékesítette és az ingatlanokat a hasznosítási 
célnak megfelelően használja. 

 A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a „Külterületek helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése – VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – pályázathoz új árajánlatokat kérjen. 

 Elfogadta a testület a Szécsényi Járás Polgári Védelmi Társulás megszüntetésére tett javaslatot. 
 

Interjú 
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 A testület önként vállalja a kötelezően előírt feladatán és hatáskörén túl a Mezőgazdasági tevékenység 
feladatellátást. 

 

A képviselő-testület 2020. január 30-án tartotta munkarend szerinti első testületi ülését. Az ülésen a 
következő napirendi pontokat tárgyalta a testület: 

 Rendeletet alkottak a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
 A testület hatályában fenntartotta a Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2014. 

november 20-án megkötött Együttműködési Megállapodást.
 Elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási tervét.
 A testület véleményezte és elfogadta a 2020/2021. évre az általános iskolai körzetek kijelöléséről szóló a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal által készített kötelező felvételt biztosító körzetekről szóló előterjesztést.
 Módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát
 Elfogadta a szociális étkezés intézményi térítési díjból az önkormányzat által biztosított kedvezmények 

módosítására készült előterjesztést. 
 Megtárgyalta a 2019. évi belsőellenőrzési jelentés a konyha működésével kapcsolatos észrevételekről készült 

előterjesztést. 
 Módosították a fogorvosi ügyelet 2020. évi feladat-ellátási szerződést. 
 A testület felhatalmazta a polgármestert a meglévő MTZ traktor értékesítésére. 
 Az „EFOP-2.1.2-16-2017-00020” azonosítójú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” nevű 

pályázat keretén belül beszerzendő eszközök árkülönbségének fedezésére 500.000,-Ft-ot pénzeszköz átadást 
fogadtak el. 



2020. február 13-án tartotta munkarend szerinti újabb ülését a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontok megtárgyalására került sor: 

 Elfogadta a testület Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.
 Rendeletet alkottak az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
 Elfogadták a Ludányhalászi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2020. évre és a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározására 
készült előterjesztést.

 Felkérték a jegyzőt a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal működésére kötött egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás elkészítésére.

 A Ludányhalászi Mesekert Óvodában 2020. április 27-én és 28-án 8.00 és 16.00 óra között határozta meg a 
képviselő-testület a beiratkozások időpontját

 Az Óvoda nyári zárva tartási idejét az óvodavezető javaslatára 2020. július 06-tól július 17-ig határozta meg a 
testület.

 A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2020. évi szabadságolási tervét.
 Tárgyalt a testület a 2020. évi kulturális rendezvények előkészítéséről
 Elfogadta a képviselő-testület a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/ 
elnevezésű pályázat keretében beérkezett eszközbeszerzéshez kapcsolódó kedvezőbb árajánlatot és 
felhatalmazta a polgármestert az eszközök megvásárlására.

 
2020. március 14-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontot 
tárgyalták: 

 Elfogadták a nem Ráday Gedeon Általános Iskolai tanulók étkeztetésének biztosítását.
 
2020. március 26-án tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi 
napirendi pontok megtárgyalására került sor: 

 Módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.26.) 
önkormányzati rendelet. 

 Elfogadásra került a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve.
 Felülvizsgálták és módosítás nélkül fenntartják a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás nyersanyagköltségét 

és térítési díjait.
 A polgármester tájékoztatta a testületet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gyerekek napközbeni ellátása 

Ludányhalászi, Nógrádszakál, Piliny című és TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 támogatói szerződés szerinti 
beruházásról 

 Elfogadták a Szécsény Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását 

 A Ludányhalászi Mesekert Óvodában szünetet rendeltek el 2020. március 27-31-ig. 
 A tavaszi szünetben is biztosítják az étkezést az iskolás gyermekek részére. 
 Közösségi tér kialakítására pályázatot nyújtanak be 

Közhírré tétetik 
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Önkormányzati felhívások 
 

2020. március 30. napjától a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Az ellátásokhoz nyomtatvány (kérelem) telefonos egyeztetést 
követően kerül kiadásra, melyet a Hivatal előtt található ládába lehet elhelyezni a szükséges 
mellékletekkel együtt. Az egyszeri segélyek, gyógyszertámogatások, pénzbeli lakhatási támogatás 
kifizetése csak bankszámlára történik. 

--O-- 
A koronavírus-járvány az iskolák és az 
óvodák bezárását is magával hozta. Mind 
a tanulók, mind az óvodások számára a 
napi étkezés ételhordókba történő 
kiadagolása és lakcímre kiszállítása, 
valamint az ételesek fertőtlenítése nagy 
terhet ró a konyhai dolgozókra. A 
veszélyhelyzet fennállása idején az 
Önkormányzat további plusz ebédigényt 
nem tud felvállalni, a konyhai kapacitás 
határának elérése miatt. Kérjük szíves 
megértésüket! 

--O-- 

Az Önkormányzat megkezdte a többször használatos, mosható szájmaszkok gyártását, melyből minden 
Ludányhalásziban bejelentett lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen itt tartózkodó lakos kap egy 
darabot. A gyártás kb. nyolc napot vesz igénybe, és emellett folyamatosan kerülnek kiosztásra. 
Elsőkörben az idősek részére kerül eljuttatásra. A szétosztást próbáljuk az észszerűség 
figyelembevételével megoldani. 

--O-- 
Az Önkormányzat továbbra is segítséget nyújt azon 65 év feletti személyeknek, akiknek nincs a 
környezetében olyan hozzátartozó, szomszéd, aki a napi dolgaikat intézni tudná (pl. bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás). Kérjük, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, azt az Önkormányzat 
elérhetőségein jelezzék 

--O-- 
2020. március hónapban a szociális étkezés és annak kiszállítási díjának készpénzzel történő kifizetését 
elhalasztjuk. Aki szeretné tartozását rendezni, (gyermeke vagy unokája segítségével) banki átutalással 
teheti meg. A banki utalás befizetését kérjük előre bejelenteni telefonon az óvoda 32/456-005-ös 
telefonszámán a számlakiállítás érdekében. 

--O-- 
A Képviselő-testület elfogadta, hogy minden ludányhalászi lakcímmel rendelkező újszülöttnek egyszeri 
15.000 Ft-os összeget biztosít, azzal a feltétellel, hogy az újszülött Start számlával rendelkezik, valamint 
2020. január 1-jén, vagy később született.  

--O-- 
Sajnos az utóbbi időben jelentősen megnőtt az illegális hulladéklerakók száma, főleg a 2207- es út (azaz 
közismertebb nevén a Vicinális út) melletti területen. Kérjük, amennyiben ilyen „elvetemült” 
személyeket lát, jelezzék azt az önkormányzat vagy a rendőrség felé! 
 
Mindenkinek jó egészséget kíván az Önkormányzat nevében 

Kovács Imre polgármester 
 

A községben található üzletek csökkentett nyitvatartással üzemelnek: 
 
Palóc-COOP Zrt.:  Hétfő-péntek: 7.00-14.00 szombat: 7.00-12.00, vasárnap: zárva 
Szeles Mariann (horkai üzlet): Hétfő-csütörtök: 6.30-11.00, 14.00-15.00,  

péntek: 6.30-11.00, 14.00-17.00, szombat: 6.30-11.00, vasárnap: zárva  

Közhírré tétetik 
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Az év eleje óvodánkban a megszokott módon zajlott. Vidám farsangi mulatságot tartottunk a kicsik 
részére, majd a március 15-ei ünnepünkre készülődtünk, melyet már csak az óvodában tartottunk 
meg. Megkezdődtek az udvari munkálatok, a pályázaton elnyert udvari játékok helyének 
előkészítéséhez.  
Március 16-ától, intézményünk a kialakult helyzet miatt az előírt szabályok szerint csak indokolt 
esetben fogadja az óvodásokat. A gyerekek száma ugyan drasztikusan lecsökkent, azonban az 
intézmény által ellátandó feladatok meggyarapodtak. Megtörtént az épület teljes körű fertőtlenítő 
takarítása. A konyha maximális kapacitással működik, az idősek ellátása mellett ebben az 
időszakban az iskolások és az óvodások is házhoz kapják a napi háromszori étkezést a szülők 
igénylése alapján. A kialakult helyzetre való tekintettel fokozott figyelmet fordítunk az ételszállító 
edények mindennapos fertőtlenítésére. Továbbá dolgozóink segítséget nyújtanak – az előre jelzett 
igények alapján - a 65 év feletti lakosok számára, szükségleteik beszerzésében.  
Mindezek mellett a napokban, a Polgármester úr támogatásával varró-műhellyé alakítottuk az egyik 

csoportunkat, hogy száj-
maszkokat készíthessünk a 
lakosság részére. Óvónénik, 
dajkák, képviselő-testületi ta-
gok, egy önkormányzati dol-
gozó és külsős, helyi lakosok 
segítő részvételével verbu-
válódott össze az alkalmi 
varroda. Az elkészült szájmasz-
kok többször használatosak, két 
rétegűek, 60°C – on moshatóak. 
Reméljük, hogy mindezekkel 
segítséget tudunk nyújtani 
ebben a kialakult helyzetben. 
Mindenki számára jó egészséget 
kívánok magam és az óvoda 
dolgozói nevében. 
 

Ádámné Nagy Tímea 
óvodavezető 

 

Óvoda udvar pályázat 
 

A Ludányhalászi 
Községi Önkormányzat 
2019.11.11-én kelt 
támogatói okirata 
alapján az MFP-
OUF/2019 kódszámú 
Óvoda udvar című 

pályázatán 3.754.120 Ft-ot nyert.  A 
megnyert támogatási összegből a 
Ludányhalászi Mesekert Óvoda udvarára 
került megvásárlásra a kültéri játékok. 
Az eszközök 2020.03.12.-én érkeztek meg 
a település óvodájához. 
A játékok telepítése jelenleg is folyamatban 
van. 
 

Szabóné Dénes Valéria  

Óvodai hírek 

Szájmaszkok varrásába fogtunk 



Ludányhalászi Hírmondó  - 7 - 

   

 

Tantermen kívüli digitális tanrend 
 

Péntek 13. nem egy szerencsés nap a 
babona szerint, de hogy a 2020. március 
13. emlékezetes is marad, az biztos. Ez 
a nap, amikor Magyarország 
miniszterelnöke bejelentette, hogy 
hétfőtől nem lehet iskolába járni, 
tantermen kívüli digitális tanrend lép 
életbe a koronavírus-járvány miatt.  
Digitális tanrend… azt se tudtuk mihez 
kezdjünk. Könyveket, felszereléseket 
kiosztani, tanmeneteket átdolgozni, 
oktatás módjának megtervezését, 
kapcsolatfelvétel a szülőkkel, 
gyerekekkel, közösségi média 
használat, és a Hogyan? kérdés 
megválaszolása, amely folyamatosan a 
fülünkben csengett. 
A hétvége azzal telt, hogy a kollégákkal 

egyeztetve megtervezzük a dolgokat, kiadjuk a felszerelést a gyerekeknek, szülőknek. A közösségi 
oldal, a Facebook használata mellett döntöttünk, mert ezt a legtöbb szülő használja. Minden 
osztálynak zárt csoportot készítettünk, ahol a tananyagot minden nap 10-12 és 13-14 óra között az 
órarendnek megfelelően feltesszük, magyarázzuk, egyéni kérdésekre válaszolunk, illetve messenger 
hívásokkal is kommunikálunk a gyerekekkel, tanítjuk őket. Az elkészült feladatokat is a közösségi 
felületen keresztül juttatják vissza a pedagógusokhoz a tanulók. A Ráday Iskola közös csoportjába 
a mindenkit érintő legfontosabb információk kerülnek. 
Ezen kívül a Coop Bolt kirakatába is elhelyezzük a heti leckét, valamint az iskola ajtajára is 
kitesszük. További egyeztetések alapján, azoknak, akik digitálisan nem elérhetők, megpróbálunk 
más csatornát keresni a tanulás végzésére. 
A számonkérés, értékelés újabb megoldás előtt álló feladat. Vannak kollégák, akik a digitális 
platformokat használva tudnak feleltetni, a megszerzett tudást felmérni, azonban vannak 
évfolyamok, ahol ez nehézkesebb. Minden nap új nekünk. Digitálisan tanítunk, melyet közben 
tanulunk… A jelenlegi helyzetben számtalan digitális anyag és tanulást segítő program elérhető. 
Szabad kezet kaptak a pedagógusok. Azonban a módszereit mindenki magának alakítja, legjobb 
tudása szerint.  
Büszkék vagyunk a szülőkre, hiszen látjuk, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyermekük 

tudjon tanulni, segítenek nekik, koordinálják a munkájukat a 
mindennapi teendőik mellett. Büszkék vagyunk a gyerekekre, 
mert akarnak, nem adják fel és keresik a kapcsolatot a 
tanáraikkal a tudásuk gyarapítása végett. Hiányoznak a 
gyerekek, üres az iskola nélkülük. Nagyon bízunk benne, hogy 
ez a helyzet mihamarabb véget ér, de hogy ez mikor lesz, jelen 
pillanatban csak találgatni lehet. 
Elérhetőségeink a régiek, kérdés esetén keressenek: telefon: 
32/456-008, e-mailen: ludanyiiskola@gmail.com, 
személyesen: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 119., vagy 
Facebookon. 

        
 Kormány Zsoltné 

            igazgató 

Iskolai hírek 

Ludányhalászi  Hírmondó 
 

Kiadja és előállítja: 

Ludányhalászi Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 
 

Szerkesztőbizottság:  
Dér Judit, Kovács Krisztián, Szabóné 
Dénes Valéria, Szikora Klaudia Betti, 

Puszta Csaba,  
 

Email: 3188ludanyhalaszi@gmail.com 

  

Kiürültek az iskola tantermei a járvány miatti vészhelyzet 
kihirdetése óta 
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Bor- és fánksütő verseny Ludányhalásziban 

 

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 
tart. Ennek az időszaknak jellemző étke a 
fánk, de mellé finom bor is dukál.  Ezért 
február 22-én, szombaton megrendezésre 
került településünkön hagyomány-
teremtés céljával a gazdasszonyok 
fánksütő versenye, valamint a boros 
gazdák borversenye. Az iskola aulájában 
gyülekeztek a résztvevők, érdeklődők, 
majdnem 90-en összejöttünk aznap este. 
Közel 40 gazdasszony elhozta a finom 
fánkját, hogy mindenki megkóstolhassa. 
A boros gazdák közül pedig 21-en jöttek, 
hogy megmérettessék az általuk készített 
finom italt. Élő fánksütő bemutatót is 
láthattak az egybegyűltek, mégpedig 
Huszár János jóvoltából, aki a helyszínen 
sütötte meg finom fánkjait.  
A zsűrinek igencsak nehéz dolga volt mind a fánkok, mind pedig a borocskák esetében, de azért megszületett 
a döntés: a fánkok közül első helyet Liptayné Palotás Erika képviselőfánkja kapta, második lett Józsa 
Mihályné Klárika, harmadik helyezéssel Ádám Róbertné Katika, a különdíjjal pedig Végh Károlyné Anikó 
büszkélkedhetett.  
A borok megmérettetésében az első hellyel Mosó Zoltán Miklós és 2019-es fehér, muskat ottonel száraz bora 
büszkélkedhet. Második lett Végh József László 2019-es rozé, kadarka félédes bora, a harmadik helyezést 
pedig Brunda Győző 2018-as vörös kékszőlő nedűje kapta. Mindenkinek szívből gratulálunk!  
Az estnek azonban mindenki nyertese volt, mert remek pár órát tölthettünk el együtt, a jókedvet Barinyák 
Péter élőzenéje is fokozta. A végén a mulatozni vágyók még táncra is kerekedtek. Kedves háziasszonyok, 
gyűjtsék a jövő évi versenyre a jobbnál jobb recepteket, a boros gazdáknak pedig jó termést kívánunk a jövő 
szezonra!  

Kovács Gábor Károlyné 

 
Kedves Testvérek! 
A veszélyhelyzet miatt a húsvéti szentmisék elmaradnak. 
Április 11-én, nagyszombaton délelőtt 9 órától 12 óráig van 
templomlátogatás. Április 12-én, húsvétvasárnap délelőtt 10 
órától -12 óráig lehet a templomban, magánimádságot 
végezni. 

Dr. Mike Róbert 
plébános 

 
Kedves Testvérek! 
Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén 
perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen 
pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához. 
A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak 
beállítani a plébánia számára, amelynek számlaszáma: 75700506-10000458 (Római Katolikus 
Plébánia Ludányhalászi). 
Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét 
vigyék el a plébániára. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm 
nagylelkűségüket. 
Vác, 2020. március 24-én  

+ Marton Zsolt megyéspüspök 

Helyi érték / Egyházi hírek 


