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2020. október

IN MEMORIAM
Bódiné Fenyvesi Mónika
képviselő-testületi tag
(1970-2020)
Lapunkon keresztül is mély fádalommal tudatjuk településünk minden lakójával,
hogy szeretett kolléganőnk, szerkesztőségünk és településünk képviselő-testületének
tagja Bódiné Fenyvesi Mónika hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után örökre
itt hagyott minket.
Fenyvesi Mónika 1970. szeptember 6-án született Balassagyarmaton. Szülei egyszerű
munkásemberek voltak. Azonban Ő, már gyermekkorától tanítani akart!
Esztergomban elvégezte a Tanítóképző Főiskolát. Első munkahelye a Nógrádmegyeri
Általános Iskola volt.
1990-ben házasságot kötött Bódi Jánossal, akivel 30 évig élt teljes harmóniában.
1993. szeptemberében megszületett Bianka leányuk. Ekkor költöztek Ludányhalásziba, ahol 10 évig tanított.
2005-ben visszatért első munkahelyére, ahol nagy-nagy szeretettel fogadták. Igazgatója Németh László-díjra való
felterjesztésében ezeket írta róla: „… jól járt iskolánk a kolléganővel, mert kaptunk egy rutinos, pedagógiai módszerekkel és
eszközökkel felvértezett tanítót… Kiemelkedő szintű szakmaisággal és emberséggel fogja össze a közösséget…” Magas
fokon látta el az alsós munkaközösség vezetői feladatait, majd a belső ellenőrzési csoportot is vezette. Folyamatosan képezte
magát. 2018-ban megkapta a Balassagyarmati Tankerületi Központ kiváló pedagógusa címet. Elsők között teljesítette a
„pedagógus II. fokozat” eléréséhez szükséges követelményeket. Pedagógusi alapértéknek tartotta Rudolf Steiner gondolatát:
„A gyereket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsájtani.”
2006-ban úgy érezte, szeretne többet tenni lakóhelyéért, az ott élő emberekért is. Ezért megmérette magát a helyi
önkormányzati választáson is, ahol képviselő-testületi tagnak választották, melynek haláláig aktív tagja volt. S ahol új
barátokra is talált, akik nagyra tartották emberi tisztességét, szakmai tudását és korrektségét, melyekkel mindvégig segítette
a testület munkáját. Minden szavából kitűnt, hogy pedagógus, kinek centrumában a gyermek áll! Testületi üléseken egyike
volt azoknak, akik kifejtik véleményüket.
A barátság Nála egyet jelentett a megbecsüléssel, akkor is, ha az élet úgy hozta, hogy a másiknak nehézzé váltak a
hétköznapjai. Ő volt az, aki nem adta föl, nem fordított hátat, hiszen pontosan tudta, hogy lesz még közös nevetés ott is, ahol
éppen a csend az úr! – Mert talán már akkor is ő érezte legjobban közülünk, hogy az élet nem más, mint hit, küzdelem és
remény.
Sajnos, megköszönni sem tudtuk azt a munkát, amelyet Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú Alapítvány
kuratóriumának elnökeként végzett. S itt van még az elkötelezettség, a tűz, a hév, amellyel éveken át, mint tudósító, részese
volt lapunk szerkesztőgárdájának.
De Vele távozott közülünk Karácsonyt Váró Estjeink mosolygós és vidám szóvivője, Falunapjaink pótolhatatlan, a
fellépőkről mindent tudó, precíz, felkészült, stílusos háziasszonya, konferansziéja.
Tudjuk, késői a köszönet, de legalább ki kell, hogy mondjuk: köszönünk mindent, mit Tőle kaptunk, s köszönjük azt az időt,
melyet vele tölthettünk. Távoztával nagy most az űr, és valóban: - a csend az úr!
És most búcsúzunk mindnyájan, s köszönetet mondunk mindazoknak, kik főt hajtva végső búcsút vettek tőle augusztus 17én a szécsényi temetőben.
S bár – Martin Józsefet idézve- Tudjuk: „…az idő folyójában…az arcok is elfutnak, mint a víz…”, de hangja velünk marad,
ahogy szeretetre méltó egyénisége is!
S Kassák Lajos szavait vallva magunknak: „Aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”
Isten Vele! Nyugodjék békében! Emlékét örökké megőrizzük!
a szerkesztőség
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Közhírré tétetik
A képviselő-testület ülésein történt
A képviselő-testület 2020. június 29-én tartotta a veszélyhelyzetet követő első testületi ülését. Az ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalták:
• A polgrámester tájékoztatta a testületet a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról.
• Döntött a testület a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásból a család és
gyermekjóléti szolgáltatás kiválásáról.
A képviselő-testület 2020. július 09-én tartotta munkarend szerinti következő ülését. Az ülésen a
következő napirendi pontokat tárgyalta a testület:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elfogadták a Szécsényi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Döntött a testület arról, hogy pályázatot nyújtanak be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása keretében belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
Elfogadták a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról készült beszámolót.
Elfogadták a Ráday Gedeon Általános Iskola 2019-2020. tanévről készült tájékoztatót.
Elfogadta a testület a Polgárőrség 2019. évi munkájáról készült tájékoztatót, valamint a 2019. évi támogatással
történő elszámolást.
Elfogadta a Sportegyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást, valamint a 2019. évi támogatással történő
elszámolást.
Elfogadta a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2019-2020. nevelési évről készült beszámolót.
Megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót.
Megtárgyalta a testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről készült
beszámolót.
Megtárgyalták a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentéséről készült
előterjesztést.
Módosította a testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési előirányzatát,
valamint megtárgyalta annak végrehajtását.
Módosították az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét.
Rendeletet alkottak az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Elfogadták a Szécsényi Szennyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
Elfogadták az Észak-Nógrádi Víziközmű-kezelő Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosítását.
A polgármester beszámolt a koronavírus-helyzetről.
A polgármester tájékoztatta a testületet a benyújtott pályázatokról.
Jóváhagyta a testület az MTZ traktor értékesítését.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Ludányhalászi, Sóderbánya-tó és Öreg-tó közötti területet
értékesítése előtt független értékbecslővel felértékeltesse.
A veszélyhelyzet ideje alatt elmaradt rendezvények miatt módosításra került a „Jó tanuló, jó közösségi ember”
pályázati kiírás.
A testület hozzájárult a „Ludányhalászi” név használatához az önkéntes tűzoltó egyesület megalakulása esetén.
A Plébánia fűtésének korszerűsítésére elfogadtak 750.000,-Ft.

2020. augusztus 10-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására került sor:
• Bódiné Fenyvesi Mónika képviselő-testületi tagot az önkormányzat saját halottjaként ismerte el, és átvállalta
temetésének költségeit.
• Döntött a testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási
igény benyújtásáról.
2020. augusztus 27-én tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen az
alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:
•
•
•
•
•

Elfogadta a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2020/2021. nevelési évének munkatervét.
A testület 20.000,-Ft-ban állapította meg az iskolakezdési támogatás összegét.
Ismét kiírásra került a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat.
A 0421/21 helyrajziszámú ingatlan értékesítési árát 9.700.000,-Ft-ban határozat meg a testület.
A felvidéki zétényi kulturális intézmény támogatására 50.000,-Ft-ot fogadtak el.
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Közhírré tétetik
A munkarend szerinti következő ülését 2020. szeptember 24-én tartotta a képviselő-testület. Az ülésen az
alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bárczi Gergely József Helyi Választási Bizottság elnöke megtartotta tájékoztatóját a megüresedett képviselői
mandátum kiosztásáról, ezután Erki Péter új képviselő letette az esküt.
Új Ügyrendi Bizottsági tagot és elnököt választott a testület. Az új tag Erki Péter képviselő, az elnök pedig
Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő lett.
Módosításra került az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete, valamint elfogadásra került az
önkormányzat 2020. évi I. félévi teljesítése.
Módosításra került a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzata.
Elfogadásra került a Ráday Gedeon Általános Iskola 2020/2021 nevelési évének indításáról készült tájékoztató.
Rendeletet alkottak a 62. éven felüli nyugdíjasok rendkívüli természetbeni támogatásáról.
A korábbi évekhez hasonlóan döntött a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a tovább tanuló
diákokat.
Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, melynek keretén belül 145 erdei köbméter tűzifa
kerül kiosztásra.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása
Ludányhalászi Községben
Ludányhalászi
Községi
Önkormányzat
2016.04.29.
pályázatot nyújtott be család- és
gyermekjóléti szolgálatra, valamint
gyerekek napközbeni ellátására
Nógrádszakállal
és
Pilinnyel
közreműködve, (felhívás kódszám:
TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007),
amelyre 99 713 288,-Ft-ot nyert,
majd pedig 2019 tavaszán újabb
29 913 288
Ft-ot
kapott
többlettámogatás jogcímén. A
ráemelést
Nógrád
megyében
elsőként tudta eredményesen az
Önkormányzat megpályázni.
A
projekt
megvalósításának
helyszíne: 3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 28. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan.
A beruházás fizikai befejezése: 2020. május 20-án valósult meg. Augusztus közepétől a
használatbavételi engedély rendelkezésre áll, jelenleg a működési engedély beszerzése zajlik.
Elsődleges szolgáltatási elemek: tartózkodási lehetőség, tanácsadó-segítő szolgáltatás, étkeztetés,
valamint a másodlagos szolgáltatási elemek és a kapcsolódó szolgáltatások: játszóház,
eszközkölcsönzés, gyermek felügyelet ellátása, vakációs tevékenység, baba-mama klub, gyermekprogramok, napközis tábor.
A projektről bővebb információt a
www.ludanyhalaszi.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Sajtóreferens: Kovács Imre polgármester
elérhetőség:
tel.: 06-32-556-021;
e-mail cím: pm.ludany@gmail.com
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Óvodai hírek
A nyár derekán bár rendhagyó módon, de
annál nagyobb szeretettel búcsúztattuk el a
8 ballagó nagycsoportosunkat. Az udvaron
megtartott
évzáró-ballagást
szűkebb
vendégszámmal rendeztük. Sikeres tanévet,
sok szorgalmat és jó tanulást kívánunk a
már 1. osztályos volt óvodásainknak!
Az új nevelési évünket a járványhelyzetre
való tekintettel az előírt intézkedések
megvalósításával és betartásával indítottuk.
Fokozott figyelmet fordítunk a higiéniai
szabályokra az óvoda és a konyha területén
egyaránt. A szülők továbbra is csak az
intézmény
kapujáig
kísérhetik
gyermeküket, október 1-jétől pedig belépés
előtt kötelező lázmérés történik.
A megnövekedett gyermeklétszám és teljes kapacitásunk meghaladása miatt szeptember 1-jétől a
vendégétkeztetés határozatlan ideig szünetel. Ezúton is köszönjük megértésüket!
Jelenleg 40 óvodás gyermekünk van, nagy-középső- és kiscsoportra bontva. Szeptember hónapban
a kicsiknél a beszoktatás, az óvodával való ismerkedés, szokásrendszer kialakítása, a nagyobbaknál
a már elsajátított ismeretek gyakorlása volt a fő
feladat. A Szécsényi Pedagógiai Szakszolgálat
jóvoltából megtörténtek a logopédiai és
fejlesztőpedagógiai szűrések és már el is
kezdődtek a fejlesztő foglalkozások.
Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető
A nagycsoportosok szeptember közepétől az őszi
gyümölcsökkel
kapcsolatos
ismereteiket
bővítették. Igyekeztünk minél élménydúsabbá
tenni a tevékenységeket. Gyönyörű napfényes
őszi napon szeretettel fogadott Polacsek Zoltánné
Erzsike néni, akinél szüretelhettünk, megtekintettük a szép terménybábjait, gyönyörű kis
dísztököket, lopótököt is láthattunk a kertjében. A leszüretelt szőlőből Mosó Feri bácsi darálójával
mustot készítettünk. Képek segítségével felidéztük a régi idők szüreteit. Sokat énekeltünk,
játszottunk,
rajzoltunk,
meséltünk szüreti hangulatban, melynek
fénypontját a falusi szüreti felvonulás
jelentette. A szőlőszüretet követően
almát szedtünk Szeles Jánosné Irénke
néninél. Az almából gyümölcsbábot, sóliszt gyurmából őszi gyümölcsöket
készítettünk, mesét, verseket tanultunk.
Törekedtünk
a
sokoldalú
tapasztalatszerzésre. Hálásan köszönjük
a gyermekek nevében mindazok
segítségét, akik hozzájárultak, hogy sok
élményben legyen részük!
Csonka Katalin
óvodapedagógus
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Iskolai hírek
Sulikezdés 2020
A tavalyi évet rendhagyó
módon zártuk, az ideit is
így kezdtük. Nagyon
örülünk, hogy végre itt
vannak a gyerekek az
iskolában,
együtt
lehetünk velük.
Szeptembertől
a
könyvek, a füzetek
ceruzák mellé más is
kerül a táskákba: a
maszk amelyet utazás
során, és az épületben a
tantermeken
kívül
viselniük kell.
A kis elsősek ovisból
sulisak lettek. Majcherné
Akucs Judit néni és
Kovács Gáborné Márti
néni fogja őket bevezetni
a számok és a betűk világába. Második osztályban Puszta Anett tanító néni az osztályfőnök, mint a tavalyi
évben is. A harmadik osztályt Lucza Márta tanító néni megújult tanteremmel várta, új PVC burkolat és
falfestés tette tetszetőssé a termet. A negyedik osztálynak az utolsó éve kezdődött osztályfőnökként Oláh
Csilla Rita tanár nénivel. Az ötödik osztályt Sisáné Szabó Rita tanárnő fogja irányítani, vezetni. A hatodikban
Budai Katalin tanárnő továbbra is vállalta a feladatot, a hetedik osztályban Horváth Zoltán, Zoli bácsi az
osztályfőnök. A nyolcadikban Erkiné Szikora Klaudia Betti tanárnő más feladat előtt áll: kisbabát vár, az ő
helyére Végh Kornélné Irénke néni került.
Érkezett hozzánk egy új tanító néni: Makra Imréné Erika néni, aki a napközis feladatokban fog segíteni.
Állandó rendszergazdánk is van: Kiss József személyében.
Az iskolában teljesít szolgálatot iskolaőrként Kőműves Klára.
A nyár során megtörtént a karbantartás az iskolában: a mosdók tisztasági festése, a tantermek és a
folyosó lábazatának javítása, a radiátorok mázolása, a tornaterem mennyezetének javítása és új PVC
burkolatot kapott egy tantermünk.
Három egyhetes nyári tábort szerveztünk az Erzsébet-táborok jóvoltából, ahol 60 gyerek táborozott
pedagógusok felügyelete alatt.
Iskolánk létszáma 131 fő (tavaly 117-en voltunk), ebből közel 70 tanuló Nógrádszakálból jár be. Nyolc
osztályban tanulnak a gyerekek, délután négy napközis és kettő tanulószobai csoport működik. Idén több év
után először nincsenek összevontan megtartott órák! Mint az eddigi évek során, továbbra is az elektronikus
naplón keresztül tájékozódhatnak a szülők gyermekük tanulmányi előmeneteléről, iskolai teljesítményéről.
És az újdonságok, a COVID 19 miatt hozott protokoll szerint:
1.
Az iskolába csak egészséges gyermek vagy egészséges iskolai dolgozó léphet be. Belépéskor
testhőmérséklet mérés történik minden reggel.
2.
Az intézménybe lépés után haladéktalanul le kell fertőtleníteni mindenkinek a kezét, ezt naponta
többször meg kell ismételni. A fertőtlenítő- és kézmosószer az iskolában rendelkezésre áll.
3.
Az iskola épületébe belépni külsős személynek, szülőnek, törvényes képviselőnek csak az
intézményvezetővel történő időpontegyeztetés után lehet. Telefon: 32/456-008
Nem könnyű ez a tanévkezdés, de bízom benne, hogy annál jobb lesz a folytatás!
Egészséges, vírusmentes napokat kívánok valamennyi olvasónak, üdvözlettel:
Kormány Zsoltné
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Pályázatok
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020. augusztusában a következő Magyar Falu
Program keretében meghirdetett alprogramokra nyújtott be pályázatokat:
- „Óvodaépület felújítása” (kódszám: MFP-OEF/2020) alprogramra a megpályázott összeg:
50 millió forint. Célja: Ludányhalászi Mesekert Óvoda épületének bővítése.
- „Temető fejlesztése” (kószám: MFP-FVT/2020) alprogramra a megpályázott összeg:
5 millió forint. Célja: a községben lévő Horkai temetőben egy 40 férőhelyes urnafal
felállítása és a közlekedő járda és út felújítása.
- „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” (kódszám: MFP-EIM/2020)
alprogramra a megpályázott összeg: 1.350.000 forint. Célja: a Ludányhalászi, Templom tér
2. szám alatt található (751 hrsz., 753 hrsz., 754 hrsz., 755 hrsz hrsz., 757 hrsz.) ingatlanok
megvásárlása, majd későbbiekben ezeknek a rendbetétele.
- „Szolgálati lakás” (kódszám: MFP-SZL/2020) alprogramra a megpályázott összeg: 30
millió forint. Célja: Az önkormányzati tulajdonban lévő 2db szolgálati lakás felújítása.
A fent említett pályázatok még nem kerültek elbírálásra, jelenleg is folyik a hiánypótlás
teljesítése.
Nyertes pályázatok:
1.) Szociális tüzelőanyag pályázat:
Ludányhalászi Községi Önkormányzat a Belügyminisztérium által meghirdetett - Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete I. 8. pont szerint „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”
elnyert 145 m3 tűzifát.
2.) Munkagépes pályázat:
„Külterületek
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése pályázatot
/pályázati azonosító: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/ az
Önkormányzat még az év elején megnyerte.
Ezeknek a munkagépeknek a beszerzése a
Nógrádszakál
Község
Önkormányzatával
konzorciumban beszerzésre kerültek a nyár
folyamán:
Ludányhalászi esetében beszerzett munkagépek
mennyisége és típusa:
- 1db MTZ 892.2 traktor
- 1db MUMGÉP FG 100 függesztett gréder
- 1db S&C 50-25 függesztett mélyásó kotró
Nógrádszakál esetében beszerzett munkagépek
mennyisége és típusa:
- 1db függesztett ArtSteel XTR 300 ágaprító
A Projekt teljes költségvetése összesen:
20 700 686,-Ft
Igényelt támogatási összeg: 19 665 653,-Ft

Ludányhalászi Hírmondó
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Pályázatok

INTERREG SKHU pályázatok
Kézenfogva Regionális Fesztivál FMP-E/1901/4.1/013
Főpartner: Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Határon túli partner: Csalár község
Támogatás: 42 183,15 € (20 700,90+21 482,25 €)
Ludányhalászi (HU) és Čeláre - Csalár (SK) települések önkormányzatainak, valamint a két
településen működő szociális intézmény szakmai együttműködése a település polgárainak,
az intézmények lakóinak a bevonásával a projekt egyes tevékenységeibe.
A 2 település és a 2 szociális intézmény olyan rendezvények megszervezését tűzték ki célul,
amelyeknek már többéves hagyományai vannak nem csak az adott településeken, de a HUSK régióban az Ipoly-völgye EGTC területén. A társadalmi és kulturális rendezvények célja
a közösségek együttműködésének az erősítése, valamint a települések polgárainak a
szociális intézmények lakói iránti érzékenyítése olyan projekt-tevékenységek segítségével,
amelynek szakmai hátterét a két intézmény szakemberei adják. A 4 partner közös
rendezvényei, az intézmények lakóinak műsorai a nyilvánosság számára, valamint az
intézmények szakembereinek a szakmai találkozói egy olyan közös programot alkotnak,
amelyek egyediek lesznek a régióban és példaértékű lehet.
Hagyományőrzés Nógrád szívében FMP-E/1901/4. 1/049
Főpartner: Óvár község
Határon túli partner: Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Támogatás 43 400,63 € (18 523,87 + 24 876,76 €)
Olováry – Óvár (SK) és Ludányhalászi (HU) települések önkormányzatainak
együttműködése a közös kulturális örökség megőrzése céljából, a fiatal generációk
bevonásával a projekt egyes tevékenységeibe.
A 2 település 4 olyan rendezvény megszervezését tűzik ki célul, amelyeknek már
hagyományai vannak nem csak az adott településeken, de a HU-SK régióban az Ipolyvölgye EGTC területén. A társadalmi és kulturális rendezvények célja a közösségi
összetartozás erősítése, a közös identitás megélése, annak prezentálása a mai, európai
viszonyok között, olyan módon, hogy az érdekes, különleges, attraktív és figyelemfelkeltő
legyen a diákok, fiatalok számára a határ mindkét oldalán. Összekötni a múltat a jelennel, a
régi hagyományokat a jelen szokásaival, olyan innovatív és kreatív módszerekkel, amelyek
példaként szolgálhatnak más települések, egyesületek számára is a jövőben.

Eladó sertések
Ludányhalászi

Hírmondó

Kiadja és előállítja:
Ludányhalászi Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
Tel: (32) 556-020
Szerkesztőbizottság:
Dér Judit, Szabóné Dénes Valéria,
Erkiné Szikora Klaudia Betti, Puszta
Csaba,
Email: 3188ludanyhalaszi@gmail.com

Az Önkormányzat eladásra kínál 2 db nagytestű
hízósertést.
Érdeklődni
az
Önkormányzat
elérhetőségein lehet (Tel: 32/556-020, e-mail:
3188ludanyhalaszi@gmail.com

Ludányhalászi Hírmondó
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Helyi érték

Szüreti felvonulás 2020.
A
hagyományokhoz
híven,
szeptember utolsó szombatján, idén
is megrendezésre került a szüreti
felvonulás. A kedvezőtlen időjárás
azonban
lecsökkentette
a
felvonulók létszámát. Így az eddig
megszokott színes és dobpergéstől
hangos, hosszú felvonuló seregnek
csak egy részét láthatták az arra
kíváncsi
helybéliek.
Aktív
táncosaink 4 megállónál mutatták
be szüreti táncukat, melyet most is élőzene kísért, a Folt Zenekar előadásában.
A „Jó tanuló” pályázat eredményének kihirdetése a 2. megállónál történt, ahol a helyezettek részére
a polgármester adta át az okleveleket.
A középiskolás kategória helyezettjei: I. Deák Zsanett, II. Majcher Artúr Bendegúz, III. Kovács
Vivien
A felsőfokú kategória helyezettjei. I. Végh
Bence, II. Abonyi Gabriella, III. Deák Ádám.
Ezúton is gratulálunk nekik!
A továbbiakban is számítunk aktivitásukra és
sok sikert kívánunk tanulmányikhoz.
Idén ünnepelte alakulásának 30. évfordulóját
az önkormányzatiság. Ez alkalomból, s egyben
a szüret zárásaként az elmúlt 30 év
önkormányzati képviselőit a polgármester
köszöntötte, s a fellépőkkel együtt
megvendégelte.
a szerkesztőség

MEGHÍVÓ
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt

2020. október 22-én
16.00 órakor a Ráday Gedeon Általános Iskola előkertjében tartandó koszorúzásra
16.30 órakor a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületének
ünnepélyes átadására
- Köszöntőt mond Kovács Imre polgármester
- Volent Lajosról emlékezik meg dr. Szabó Sándor kormánymegbízott
- Tájékoztatót tart a TOP megyei 2014-2020. pályázat eredményeiről
Skuczi Nándor megyei közgyűlés elnöke
- ’56-os megemlékező beszédet tart Balla Mihály országgyűlési
képviselő

