
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII. évfolyam 2. szám           2020. július 

 
Tisztelt Ludányhalászi Lakosok! 
 
Községünk is túl van a koronavírus első 
hullámán, nagyon remélve, hogy 
következőre nem is kerül sor. Először is 
megköszönni szeretném községünk összes 
lakójának, hogy türelemmel és megértéssel 
fogadták azon szükséges intézkedéseket, 
melyeket a vírus terjedésének 

megakadályozása miatt hoztunk. Külön megköszönöm az önkéntes segítőknek és az 
önkormányzati dolgozóknak, kik a feladatikon túl vállalták a maszk készítéstől a 
bevásárlásig azon plusz munkákat, melyeket a járvány miatt el kellett végeznünk. 
Sajnos, idén a tavaszi-nyári megszokott rendezvényeink elmaradtak, a Falunapot is 
beleértve. Bízzunk benne, hogy a helyzet megengedi az őszi-téli összejövetelek 
megrendezését! 
Ne feledjük, a szigorítások enyhültek ugyan, azonban a járvány még nem ért véget! 
Ahogy azt láthatjuk-hallhatjuk a híradásokban, a szomszédos országokban újra nő a 
fertőzések száma. Ezért kérek mindenkit fokozott óvatossággal és körültekintéssel éljük 
mindennapjaink, és továbbra is tartsuk be a védekezés szabályait! 

Kovács Imre polgármester 
 

Községünkben az alábbi intézkedések kerültek elrendelése ezen időszakban. 
 

 Karanténba helyezett személyek száma 2020. március 13-tól: 20 fő 
 2020. március 17-től korlátozott ügyfélfogadás a hivatalban, (kedd, csütörtök 9-11 óra) 
 Kifizetések csak bankszámlára, a készpénzforgalom megszüntetése (egyszeri segély, 

gyógyszertámogatás, pénzbeli lakhatási támogatás) 
 2020. március 27-től a képviselő-testületi feladat-és hatáskört a polgármester 

gyakorolja.  
 2020. március 30-tól a személyes ügyfélfogadás szünetel a hivatalban 
 A 65 év felettieknek a napi dolgok intézésében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) az 

Önkormányzat segítséget nyújt 
 Az Önkormányzat mosható szájmaszkot juttatott el a ludányhalászi lakcímmel 

rendelkező személyeknek, valamint tisztító- és fertőtlenítőszerekből álló csomagot 
osztott minden családnak.  

 Folyamatos tájékoztatás a hirdetőtáblákon, Ludányhalászi község honlapján, valamint 
Ludányhalászi Facebook csoportjában 
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Iskolai élet a digitális oktatás után 

 

Márciustól a tanév végéig 
digitális tanrendre tértünk 
át, nem kellett iskolába 
jönni a tanulóknak. Amit 
addig tiltottunk szabad lett: 
telefonon vagy 
számítógépen tanultak a 
gyerekek (vagy nem). Ha 
nem jelentkeztek be az 
órákra, változatos 
kifogásokkal mentették ki 
magukat: elaludtak, nincs 
net, elromlott a telefon, 
vásárolni kellett menni, 
vagy épp egyéb fontos és 
halaszthatatlan dolguk volt, 
amit intézni kellett. Semmi 

gond, az élet és a tanítás ment tovább… Az elmúlt hónapoknak voltak jó oldalai és hátrányai 
is. A jó dolgokhoz tartozik, hogy a gyerekek (és szülők) IKT ismeretei nőttek, nem kell a 
tanévet megismételni, és ha nehézségek árán is, de a tananyagot befejeztük. Hátrányai közé 
tartozik, hogy hiányoztak a gyerekek, a személyes találkozások, illetve a tanulás- tanítás 
hatékonysága is kérdések sorát veti fel. Azt, hogy szeptemberben mi lesz, nem tudja senki 
előre. Mi úgy készülünk, hogy a gyerekekkel az iskolában találkozunk. Várjuk őket, hisz 
nélkülük nagyon üresek a tantermek, üres az iskolaépület és az udvar is. 
Büszkék vagyunk azokra a gyerekekre, akik kitartottak velünk, szorgalmasak voltak, és jó 
jegyeket szereztek. Ezt mutatja az is, hogy az idei tanévben 18 kitűnő tanulónk van. Nagyon 
jó érzés ezt a számot leírni, segít abban, hogy bizakodva tekintsünk a szeptemberi 
tanévkezdésre.  
A nyár a pihenés, feltöltődés ideje. Minden kedves tanítványunknak, a szülőknek és a kedves 
olvasóknak is jó nyarat kívánok: 

Kormány Zsoltné igazgató 
 

Önkormányzati tájékoztató 
 
A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltető Kft. hozzájárulásával 
megszüntetésre és elszállításra kerültek a szelektív hulladéktároló konténerek. A 
továbbiakban a szelektív hulladékok a már bevezetett, erre a célra rendszeresített átlátszó 
műanyagzsákban történik. 
A III. negyedévi elkülönített hulladék gyűjtési napok: 
 

 
 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és betartását! 
 

Kovács Imre polgármester 

Iskolai hírek / Közhírré tétetik 
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„Hányféle ház, hányféle ember, 
hányféle élet! 

S én külön mindben benne élek.”1 
-beszélgetés ANTAL LÉNÁRDDAL, a falu postásával- 

 
Arany Jánostól Baranyi Ferencen át Varró Dánielig sok költő megverselte a postásokat. Nem 
véletlen, hogy a postás személye ekkora népszerűségnek örvend. A régi időkben például kizárólag 
levelekből, táviratokból értesültek távol lévő családtagjuk, barátaik felől a hol mosolyt, hol 
könnyeket fakasztó hírekhez jutó emberek. Ha ludányhalásziként meghalljuk a páratlan füttyjelet, 
biztosak lehetünk benne, hogy nemsokára küldeményünk és szívélyes szavak is érkeznek.  
 
- Hogyan született az ötlet, hogy postás legyél?  
- A Kereskedelmi Iskolába jártam, szakmámat tekintve húseladó voltam. Pult mögött dolgoztam, 

eljártam embereknek segíteni sertést vágni, húst feldolgozni (kolbász- és hurkakészítés). De ez 
később abbamaradt, eladtam minden szerszámot, kelléket. Majd jött egy lehetőség: annak idején 
ment nyugdíjba Oraveczné Zsuzsika (aki most is helyettesít engem). Először Marikát, a 
feleségemet keresték meg a feladatra, de neki volt munkahelye, ugyanakkor én éppen 
munkanélküli voltam. Így próbáltam ki magam 4 órás munkaidőben, majd lett végül 2012.október 
28. óta szerződésem. 
 

- Mennyire tudtad megtalálni magad ezen a munkaterületen? 
- Amihez hozzáfogok, azt mindig megpróbálom szívvel-lélekkel csinálni. Lehet, hogy nem lesz jó, 

de igyekszem a tőlem telhető lehető legjobban végezni. A visszajelzések szerint pediglen a postás 
munkakör nekem nagyon is „testhezálló”… 

 
- A kedves modor védjegyeddé vált. Mennyire nehéz napi szinten emberközeli maradni? Milyen 

tapasztalatokat gyűjtöttél a ludányhalászi emberekről? 
- Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az említett jókedv a családi életemmel függ össze. 

Rendkívül szerencsés vagyok őket és a falu lakosait illetően is. Szerencsére sok a kedves ember, 
akiktől rengeteg pozitív töltést kapok. Úgy érzem, maximálisan elfogadtak engem. Hogy ez így 
alakult, sokat kellett érte tennem, hiszen ahogy a mondás is tartja: Ki mint vet, úgy arat. 
 

- Volt-e emlékezetes kézbesítési eseted? 
- A legelső munkanapomon történt, hogy Zsuzsával – aki épp a felmondási idejét töltötte – 

megláttuk, hogy egy horkai süketnéma bácsi fekszik az út szélén. Rögtön észrevettük, hogy ittas 
állapotban van. Beraktuk egy fúrikba, és mivel tudtuk, hogy hol lakik; hazaszállítottuk - 
egyenesen az ágyba be. Szóval mulatságos indítása lett ez a postai szolgálatomnak. 
 

- Ezek szerint már azt is kijelentheted, hogy nemcsak csomag-, hanem személyszállítást is 
lebonyolítottál . Az eddigi „pályafutásod” alatt hogyan alakult a kézbesítendők típusának 
aránya? Levél vagy csomag a több? Mi a tendencia? 

- Minden csökkenő tendenciát mutat. A fiatalok inkább az online és a kártyás ügyintézéseket 
részesítik előnyben. A csomagforgalom ugyanakkor nő: kiugró arányban hordok csomagot – 
természetesen ehhez a vírushelyzet is nagymértékben hozzájárult. 

 
1 Gábor Ferenc: Mint szárát a súlyos búza. 

Interjú 
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- A postás „ácsol hidat lélektől lélekig”.2 
- Nagyon sok olyasmiről hallunk, ami kapcsolatot teremt két vagy több ember között; hiszen 

hozzuk-visszük nemcsak az anyagi javakat, hanem a lelki „útravalót” is. Ezt az emberek a 
szociális érzékenységük függvényében különbözőképpen kezelik.  
 

- A postás sokmindent lát, tapasztal: „Neki pecsétet törni nem szabad. / A titkok végtelenjén 
átmegyen / Húnyt szemmel.”3 

- Igen, pontosan így van. És ebből adódóan – éppúgy, mint a papoknak, orvosoknak – titoktartási 
kötelezettségünk van. 
 

- Eső, jégeső, hó, tűző nap… Az időjárás az egyik nagy 
nehézséget okozó tényező a postás számára. Mennyire 
tanultad meg ezt kezelni? 

- Ez tényleg nehéz. Ráadásul nemcsak a magam személyét 
illetően, hiszen rendelkezésre áll viszonylag jó minőségű, 
Posta által biztosított védőruházat; hanem leginkább a levelek 
és a csomagok szokták bánni.  
 

- Van-e egyéb hátránya ennek a munkakörnek? 
- Leginkább a fizikai nehézsége. Magán a biciklin 20-50 kg 

körüli rakomány van, ezt magában tolni is nehézkes. Ha 
éveken keresztül, naponta 17 km-t megtéve „teker” az említett 
módon az ember, akkor leginkább az ízületek érzik ezt meg.  
 

- Ugyanakkor még a hobbid is a kerékpározással függ össze…  
- Valóban, szívesen kerékpározunk, mára már egyre kevesebbet 

szabadidő hiánya miatt. A leghosszabb túránk az volt, amikor ketten voltunk a nagyfiammal 
együtt az Adriánál: a horvát tengerpartra 4 és fél nap alatt jutottunk le. De a családi kerékpártúrák 
rendszeresek voltak minden héten a Balassagyarmat-Vác vonalon, majd visszafelé Szob-Dejtári 
elágazónál. Voltak Tisza-tavi túrák, balatoni körutak – ezek 200 km feletti túrák voltak. Közben 
rengeteg élményt szereztünk, és a fizikai kondíciónk fenntartásához is hozzájárult. 
 

- Hogy néz ki az a család, akikkel az említett túrák is megvalósultak? 
- Mögöttem van egy olyan család, akiktől rengeteg támogatottságot élvezhetek. A feleségem az 

Óvoda konyháján végzi a munkáját. A lányom gépészmérnöknek tanult, és a hatvani Boschban 
dolgozik, mint gyártástervező mérnök. A fiam pedig ugyanezen az ágazaton karbantartó 
technikus.  
 

- Ha nem ezt a munkát végeznéd, mit tudnál elképzelni magadnak? 
- Én mindig abban találom meg az örömem, amit éppen csinálok. 
 
Igazán jó volt hallgatni a Sorsával megelégedett postás szavait. Tényleg nem szemfényvesztés a 
füttyös kedvű, vidám ember alakja. Már csak arra a pillanatra vagyok kíváncsi, amikor maga a 
postás is küldeményt kap: a Ludányhalászi Hírmondó legújabb számát, amelyben olvashat egy 
olyan emberrel készített interjút, akit mindenki ismer… 

Erkiné Szikora Klaudia Betti 

 
2 Baranyi Ferenc: A hírhozókhoz. 
3 Reményik Sándor: A postás. 

Interjú 
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Óvodai tavasz a koronavírus árnyékában 

 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a COVID-19 vírus terjedésének következményeként 
Magyarország területére vészhelyzetet hirdetett, ezzel egyidőben különleges jogrendet vezetett be. 
Óvodánkban március 16-ától a gyerekfelügyelet korlátozott létszámban volt biztosítva azon gyermekek 
részére, akinek mindkét szülője dolgozik. Átlagosan ez 3 óvodás gyermeket érintett. Az óvónénik felváltva 
látták el ezt az ügyeleti időszakot. 
A rendkívüli munkarend idején a dolgozók más munkaterületre is átirányítódtak, más egyéb, - 
munkakörüktől eltérő - ellátandó feladatot is kaptak. 
Az óvodában készültek a szájmaszkok, valamint a lakosok részére a fertőtlenítős egységcsomagok 
összeállítása is nálunk történt. Egyik óvodapedagógusunk 3 hétig helyettesítette a faluban a szociális 
gondozókat, látogatta az időseket.  
A rendkívüli veszélyhelyzet miatt az intézményi gyermekétkeztetés továbbra is biztosított volt a 
Nógrádszakálból a Ráday Gedeon Általános Iskolába járóknak is. Részükre egyben került elszállításra a 
tízórai, ebéd, uzsonna és ott helyben, Nógrádszakálban lett kiosztva egy konyhai dolgozónk által. A 
ludányhalászi gyermekeknek ételesekben történt a kiszállítás. Az ételest minden reggel az önkormányzati 
busz szedte össze, majd azokat a dajkák, beérkezéskor lefertőtlenítették. Továbbá az ételszállító autót szintén 

ők takarították és 
fertőtlenítették. A konyhai 
dolgozók megnövekedett 
munkájánál is segítettek. Egy 
dajkánk végezte alkalmanként 
az igény szerinti bevásárlást és 
a gyógyszertári beszerzést a 65 
év feletti lakosok részére.  
Az óvoda helyiségeiben 
megtörtént a tisztasági festés és 
a nagytakarítás, az összes játék 
lefertőtlenítése, ebből 
kifolyólag az idei 2 hetes nyári 
leállás elmarad. 
Az udvaron elkészült az új 
játékparkunk az önkormányzat 
által elnyert pályázat 
jóvoltából. 

A korlátozások enyhítése után, május 25-étől feltételek nélkül fogadunk minden óvodást a megszépült 
óvodánkban. 
Egész nyáron, szünet nélkül várjuk a gyerekeket! 
Június 16-ától elkezdődött a nyári szünidei gyermekétkeztetés, amely az előző évekhez hasonlóan az iskolás 
gyerekek részére helyben, az óvodában, a kisebbeknek és a középiskolásoknak elvitellel történik. 
Ezúton köszönöm minden óvodai és konyhai dolgozónak a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott kimagasló 
munkáját! 

Ádámné Nagy Tímea 
 óvodavezető 

 

Óvoda udvar- eszközbeszerzés pályázat 
 

A Magyar Falu program keretében a Ludányhalászi Község Önkormányzat sikeres 
pályázatot nyújtott be. A megnyert támogatási összegből a Mesekert Óvoda 
udvarán korszerűbb kültéri játékok beszerzése valósult meg. Az eszközök 
összeszerelését és a szükséges tereprendezési munkálatokat 2020.05.22.-én 
fejezték be. 
Az elnyert támogatási összeg: 3 754 120,-Ft.  A támogatás intenzitása: 100% 
Az Önkormányzat a fent említett projekthez 800.000 Ft önerőt biztosított, melyhez 
a közfoglalkoztatásban részt vett munkavállalók is hozzátettek munkájukkal. 
 

Szabóné Dénes Valéria 

Óvodai hírek 
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Trianoni megemlékezés és koszorúzás 
 

100 esztendeje írták alá Trianonban a történelmi Magyarország területének kétharmadát leválasztó 
trianoni békediktátumot. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére 
eső nemzeti emléknapot az Országgyűlés 2010-ben iktatta törvénybe, mely a békediktátum 
aláírásának 90. 
évfordulóján, 2010. június 
4.-én lépett hatályba. 
A Ludányhalászi Községi 
Önkormányzat 2020. 
június 4-én Trianon 100. 
évfordulója alkalmából 
tartotta meg a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének (korábban 
Művelődési Ház) oldal-
kertjében a megemléke-
zést, valamint a koszorú-
zást, mellyel a nemzet 
egysége előtt tisztelgett. 
Dr. Mike Róbert c.kanonok, plébános felszentelte az újonnan elkészült emlékművet, melyet a 
tragikusan elhunyt Bobály Dávid elképzelése alapján, testvére, Bobály Ádám valósított meg. 
Azonban a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt korlátozott létszámban várták az érdeklődőket. 
A jelenlévők megtekinthették az elkészült épületet, melynek műszaki átadása már megtörtént. 
Jelenleg a használatbavételi engedélyek beszerzése van folyamatban 

 

a szerkesztőség 
 

Avar- és kertihulladék égetés szabályai 

A 18/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályairól. Égetéssel csak a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és 
kerti hulladék ártalmatlanítható. A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme 
érdekében az avar és kerti hulladék égetése a keddi és pénteki napokon engedélyezett. 
Amennyiben a keddi és a pénteki nap munkaszüneti nap, az égetés tilos. A napi égetést csak kis 
mennyiségben (1 m3 naponta) lehet végezni. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A 
füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetést úgy kell elvégezni, hogy 
a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő 
zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és 

hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, 
az égetést azonnal be kell fejezni. Avart és kerti hulladékot olyan 
területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot 
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az avar 
és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, 
vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem 
tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes 
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 
maradékait. Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat 
be kell tartani. 

Dér Judit 

Ludányhalászi  Hírmondó 
 

Kiadja és előállítja: 

Ludányhalászi Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 
 

Szerkesztőbizottság:  
Dér Judit, Erkiné Szikora Klaudia Betti, 

Kovács Krisztián, Puszta Csaba, 
Szabóné Dénes Valéria 

 
Email: 3188ludanyhalaszi@gmail.com 

  

Közhírré tétetik 


