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Újra itt van…
Karácsony… mit jelent Karácsony nekem? Neked? Nektek?
Mindenkinek mást és mást. Van, akinek az együtt ünneplést, van, akinek
a magányt, van, akinek fényeket, van, akinek sötétséget… A Karácsony
igazi lényege mindenkitől független, igazi valóság: elérkezett a
Megváltó! Ahhoz, hogy ez a valóság mindenki életébe be tudjon lépni, ki
kell lépni magunkból, és Őt kell szemlélnünk. Miért van itt köztünk? Mit
hozott nekünk? Ahogy egyre jobban elgondolkodunk ezen, rájövünk,
hogy az eljövetele maga a SZERETET kiáradása az emberiségre. Az
egyetlen olyan szereteté, aminek a forrása s végcélja önmagában van…
Szeretni, szeretni, szeretni… Azt gondolom, hogy ez az egyetlen erő, amely hegyeket képes
megmozgatni.
Szent Pál tökéletesen fogja meg a szeretet lényegét: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet
nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed
haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.” (1Kor13,4-8)
Ezen a minden tekintetben rendkívüli időszakban kívánom, hogy ez az ünnep hozza el mindenki életébe
a Szeretetet! Áldott, kegyelmekben gazdag Karácsonyt, valamint örömben, egészségben és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánok a mi kis falunk minden lakójának!
Zombori Tímea Zsuzsanna

Áldott, békés Karácsonyi
Ünnepeket, jó egészséget és
sikerekben gazdag, Boldog Új
Évet kíván Ludányhalászi község
Önkormányzata a Képviselőtestület tagjai, valamint az
Önkormányzat intézményeinek
dolgozói nevében
Kovács Imre

Németh Ilona

polgármester

jegyző
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Közhírré tétetik
A képviselő-testület ülésein történt
2020. október 08-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontok
megtárgyalására került sor:
•
•
•
•

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz álláshelyet hoztak létre.
Meghatározták a Gazdaságélénkítő Program pályázat beadásához szükséges ingatlanokat.
Önkormányzati karbantartói munkakört hoztak létre.
Versenytárgyalás kiírásáról döntöttek a 0421/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében.

A munkarend szerinti következő ülését 2020. október 29-én tartotta a képviselő-testület. Az ülésen az alábbi
napirendi pontok megtárgyalására került sor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Módosította a testület a Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Rendeletet alkottak a nyugdíjasok karácsonyi támogatásának helyi szabályozásáról.
Döntöttek a Gazdaságélénkítő Program pályázat tervezői díjának kifizetéséről.
A járványügyi helyzet miatt döntöttek arról, hogy 2020-ban az Idősek Napi Rendezvény nem kerül
megszervezésre.
Véleményezték az általános iskolai körzethatárokat.
Döntöttek az iskola előtti járda melletti fák kivágásáról.
Elfogadta testület a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és alternatív napközbeni ellátás szakmai
programját.
A közművelődési feladatok ellátására álláshelyet hoztak létre.

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 04. napjától.
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Ennek értelmében 2020. november 04-től a polgármester az alábbi döntéseket hozta:
•
•
•
•
•
•

Döntött a benyújtott Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról.
Módosította az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 13/2015. (XI.27.) önkormányzati
rendeletet.
Meghatározta a gyermekes családok és közfoglalkoztatottak karácsonyi támogatására vonatkozó rendelet
tervezet elkészítése során alkalmazandó szabályokat.
Jóváhagyta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Jóváhagyta a Szécsényi Járás Polgári Védelmi Társulásának jogutód nélküli megszűnését.
Meghatározta a Ludányhalászi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának időpontját .

TÁJÉKOZTATÁS!
Zöldhulladék kezelése Ludányhalászi településen
Jövő évtől tilos lesz a kerti zöldhulladék, a fák és cserjék metszéséből keletkező gally, valamint az avar égetése!

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) korm. rendelet értelmében 2021. január 1-től általánossá
válik az avar és kerti hulladék égetésének tilalma, így hatályát veszti Ludányhalászi Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XII.22.) önk. rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri
égetésének helyi szabályairól.
Önkormányzatunk a későbbiekben dönt arról, hogy kijelöljünk egy területet, amelyet alkalmasnak találtunk
az előbb említett anyagok befogadására, annak legális elhelyezésére.
Kovács Imre polgármester

Vírushelyzet
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat ezúton megköszöni mindenki áldozatos munkáját, aki
munkájával vagy anyagiakban segítette a corona-vírus elleni védekezést!
Kiemelten köszönjük Mosó Ottó szécsényi vállalkozó nagylelkű felajánlásait, aki mind az első,
mind a második hullám idején jelentős összeggel járult hozzá a védekezéshez!
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Interjú Erki Péter önkormányzati
képviselővel
„Aki nem ismeri a múltját, nem igazodik el a jelenben, és
nem tudja a jövőjét sem építeni.”
/J. J. Stalter/
Erki Péter évek óta történelemtanár a ludányhalászi
iskolában, nem véletlenül választotta mottójául a fenti
idézetet. Hivatásában nagy ismeretanyagra tett szert,
szereti, érti a történelem tudományát. Viszont
Ludányhalászi lakosságának egy másik oldaláról is
bemutatkozik: pár hete a helyi önkormányzat
képviselőjeként is tevékenykedik. Salgótarjánból került
falunkba, tehát akinek nincs kötődése az iskolához, nem
igazán ismeri őt. Ezen szeretnék most változtatni. Kérem,
ismerjék meg Erki Péter tanár urat, képviselő-testületünk
tagját! Tartsanak velem a beszélgetésben!
Menjünk vissza a képzeletbeli idővonaladon jó pár évet:
milyen indíttatásból választottad a tanári pályát?
Nagyon nagy hatással volt rám a középiskolai magyartanárom, Zsibói Gergely tanár úr, akinek nagyon sokat
köszönhetek. Ezúton is szeretném neki kifejezni a hálámat, hogy tudásával, emberségével megmutatta azt az
utat, amit magaménak érezhetek és a tanári hivatást választottam. Hogy mégsem magyar szakos tanár lettem,
annak az az oka, hogy érdekelt a történelem is és ez prioritást élvezett nálam. Szegeden, a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola történelem szakán szereztem meg a diplomámat.
Ha jól tudom, nemcsak az iskolai végzettséged megszerzése miatt volt fontos hely számodra Szeged. A
magánéleted alakulásában is nagy szerepet játszott. Így van ez? Mesélj nekünk erről is!
Valóban így van, Szegeden, utolsó éves főiskolásként ismerkedtem meg Szikora Klaudia Bettivel, akivel már
13 és fél éve élünk egy háztartásban, sőt, május óta már férj és feleség vagyunk. A feleségem szintén a
ludányi iskola tanára, magyart tanított egészen az idei tanévig. Novemberben az élet új területén kell majd
helytállnia: anyai örömök elé nézett, megszületett kislányunk, Erki Júlia Abigél.
Kislányod születéséhez szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Hogyan éled meg az apaságot?
Nagyon furcsa, hogy van egy személy, akit gyermekemnek tudhatok, akire jobban kell vigyáznom, mint
bárkire a világon. Ez a helyzet új, izgalmas, de egyben örömteli kihívások elé állít. Eddig közhelynek
gondoltam azt, hogy a saját gyermekét százszor jobban szereti az ember, de most bebizonyosodott számomra
is. Átélhetem a legszebb dolgot a világon, amikor karomban tartom pici lányomat. Szerencsére jó kisbaba,
ha csak időm engedi, az anyukájával megosztjuk a gyermek körüli teendőket.
Az apasággal majdnem egyidőben egy másik szerepben is feladatot vállaltál, Ludányhalászi képviselőtestületének a tagja lettél. Mi motivált arra vonatkozóan, hogy képviselőnek jelöltetted magad?
Már 10 éve élek a településen tanárként, illetve a helyi futballcsapat tagjaként sok embert ismertem meg.
Reméltem, hogy így is be tudok kapcsolódni a közéletbe és megoldásokat keresni és találni a helyi
problémákra – és így nemcsak a pedagógus pálya és a foci a kapcsolódási pont a helybéliekkel. Viszont
ambivalens érzések keringenek bennem ez ügyben, mert amikor jelöltettem magam, nem ilyen sajnálatos
esemény következtében szerettem volna tag lenni. Utólag is szeretném együttérzésemet kifejezni a Bódi
családnak.
Hogyan kerültél Ludányhalásziba Salgótarjánból?
A főiskolát követően volt általános iskolámban kaptam tanári állást. Majd az iskola megszűnése után a
ludányhalászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában meghirdetett történelem szakos tanári álláshelyre
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jelentkezve nyertem felvételt. Két évig Salgótarjánból ingázóként jártam dolgozni, majd az utóbbi 10 évben
teljes körű ludányhalászi lakosként telepedtem le.
Van-e kedvenc szabadidős elfoglaltságod, kedvelt időtöltésed?
Szeretek történelmi témájú dokumentumregényeket olvasni, ezzel is gyarapítva meglévő történelmi
tudásomat. Dokumentumfilmeket is szívesen nézek. Mint már említettem, a labdarúgás is a kedvenceim közé
tartozik, bár az utóbbi években Nógrádsipeken focizom. Ha időm engedi, kilátogatok a ludányi, régi
csapattársak mérkőzéseire is, lelkes szurkolóként. Hajrá LUSE!
Feleségemmel szívesen utazgatunk határainkon belül, illetve azon kívül is.
Mivel szeretjük a vízpartot, külön öröm számunkra, hogy Ludányhalásziban lehetőségünk van kiélvezni
ennek örömeit. A horgászat ugyan nem tartozik kedvenc időtöltéseim közé, de a vizet akár egész nap el
tudnám nézegetni, nyugtatóan hat rám a víz, a vízparti táj különleges szépsége. A horgászásban egyedül a
sörözést szeretem a barátokkal, ismerősökkel.
Hogyan képzeled el a jövődet, milyen terveket dédelgetsz az elkövetkezendő időkre?
Remélem, hogy képviselőként tudom segíteni a polgármester és a képviselőtársaim munkáját, tudok új
impulzusokat adni Ludányhalászinak.
A településen viszonylag kevés embert ismerek és ez fordítva is igaz. Azt szeretném elérni, hogy a
közeljövőben munkásságom által közelebb kerülhessek a helyi emberekhez. Talán ez a beszélgetés is
segítségemre lesz ebben. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam egy részletesebb bemutatkozásra!
Ezúton is kívánok Ludányhalászi lakosságának békés karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag új esztendőt
és mindenkinek jó egészséget!
Gratulálok a beiktatásodhoz, munkádhoz sok sikert kívánok! Kívánom, hogy terveid váljanak valóra!
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kovács Gábor Károlyné

Interjú Kantár Norbert atyával
Tisztelettel köszöntöm az Atyát, és köszönöm, hogy
elfogadta a felkérést az interjú elkészítésére.
A jelen járványügyi helyzetben beszélgetésünk
sajnos csak az elektronikai eszközök, az online tér
igénybevételével valósulhat meg, ami sajnos
nagyon sok értéket elvesz, hiszen a személyesség
és a kapcsolatok egyik fő vezér motívuma a
találkozás. Ettől a veszteségtől eltekintve kérem az
Atyát, hogy ossza meg gondolatait és először is
meséljen magáról, családjáról, honnan érkezett,
hol született és nőtt fel?
Köszönöm a felkérést. Nem az legelején kezdem,
mert az hosszú lenne. Ne untassuk az olvasót.
Kezdjük onnan – és ez is sokat mondó –, hogy 16
éves koromig éltem a saját családom körében. A
17. életévembe lépve kerültem – ha nem is dalolva,
de – önként nevelőszülőkhöz, Lipóczkiékhoz,
akikkel mind a mai napig baráti viszonyban
vagyok. Lelkiismeretes és elkötelezett család.
Annyit említésképpen, hogy a szokásos problémák
léptek föl, ami miatt „leléptem otthonról”:
alkoholista édesapa, aki a feleségét is
belekényszerítette az ivásba. Mindennapos verekedések és veszekedések. Tipikus családi tragédia. De voltak,
akik bátorítottak, hogy merjek kilépni ebből a környezetből. Egyik kedves – már több, mint 20 éve – barátom,
Veréce Móni volt, aki a saját példájával bíztatott, vagyis merni kell lépni.
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Viszont, hogy a kérdésre is válaszoljak, Budapesten születtem. Az általános iskola első 3 osztályát Zuglóban
végeztem el. Szép éveim voltak. Még akkor is, ha nem volt könnyű az az időszak sem. Az ember legyen
túlélő és keresse meg azt, ami segít túlélni, illetve segít megerősödni.
Eztán költöztünk Ceglédre, ahol kamaszéveimet töltöttem, és ahol gyakorlatilag felgyorsultak az események.
Mennyiben volt hatással Önre a szülőhelye a papi hivatásának, elhívásának kialakulásában?
A szülőhelyemen, Budapesten szereztem az első templomi „élményemet”. Édesanyám – aki 2012-ben halt
meg – vitt el egy templomba. Nem volt ő sem vallásos, de az akkori ember még tudta – ha nem is volt vallásos
– hogy hol is van, ugyanis tisztán él az emlékeimben, hogy mihelyst beléptünk a templomba térdet hajtott és
keresztet vetett. Ma sajnos olykor azok sincsenek tisztában, hogy mit kell tenni, akik úgy vélik, hogy tudják.
Nem pusztán vallásról van szó, hanem akár általános viselkedési normákról, etikettről. Ezt újra meg kell
tanulni és tanítani, mert az ember közösségi lény. Márpedig a közösségi életnek szigorú szabályai vannak.
Nem nehezek, de szigorúak.
Kik voltak azok az emberek, akik a legnagyobb hatást gyakorolták az életére és miért?
Mindig rossz voltam matematikából, de egy kedvesnővér, vagy ahogy nyersen mondják, apáca, aki
matematika és fizika szakos tanár volt valamikor, ő készített fel Cegléden. Civilben járt. Tehát a
szerzetesrendek feloszlatása után nem volt már meg a rendi ruhája, ennek ellenére haláláig megtartotta a
szerzetesi fogadalmát. Ádám Mária néni – mindenki így hívta –, nagyon sokat mesélt nekem az „akkori”
időkről. Hát… ez is megérne egy külön cikket. Őrzök róla egy képet a szobámban. Mindig szeretettel
gondolok rá. Azt hiszem, ő volt ez első keresztény barátom
És aztán ott volt Kiszel Mihály atya, a plébános, valamint Szeleczki Imre atya, aki ötven évig volt káplán
Cegléden. Soha nem akart plébános lenni. Ők ketten sincsenek már velünk. Mihály atya és Mária néni voltak,
akik elkezdtek intézkedni, hogy hivatalosan is elkerülhessek otthonról.
Mihály atya, Imre atya és Mária néni, valamint nevelőszüleim segítettek a hivatásomban előre lépni, mert a
hitelességük volt a vonzó. Persze láttam a hibáikat, de ez engem annyira nem érdekelt. Most sem érdekel.
Nem rám tartozik. Engem az érdekelt, hogy amiről beszéltek, azt komolyan is gondolták és – minden
erejükkel és Isten erejével – törekedtek arra, hogy aszerint éljenek.
Életútján milyen jelentősebb állomások voltak? Megosztana az olvasókkal egy Ön számára meghatározó
élményt?
Minden állomás jelentős volt számomra. Vagy a személyek, vagy pedig az események miatt, de ami
meghatározó volt, vagy inkább emlékezetes, az a beköltözésem a váci szemináriumba. Egy új élet. Nem jobb,
hanem másabb. Ott is a hitelességgel találkoztam. Elöljáróimra mind a mai napig hálás szívvel gondolok:
Kocsis Imre rektor úrra, Árvai Ferenc prefektus atyára, Palánki Ferenc spirituálisra, aki azóta DebrecenNyíregyház-i megyéspüspök. És bár a görögkatolikus papnövendékek prefektusa volt akkor, 2005-ben Papp
Miklós atya, rá is jó szívvel gondolok, hiszen nekünk, latin rítusú kispapoknak is ugyanúgy lelkiismeretes
atyánk volt. Ő fogadott az első napon.
Elhiszem és elfogadom a tényt, hogy van hiteltelenség az Egyház földi képviseletében, de nagyobb erővel
van jelen a hitelesség.
Ha már az élményeknél tartunk, akkor kérem, meséljen a papságra való elhívásáról, mi volt az a meghatározó
pont, vagy élmény, ami megerősítette Önben az elhatározást a papi hivatás irányában?
Érdekes, hogy annak ellenére, hogy édesanyám nem volt vallásos, mégis ott volt a mérföldköveknél. Kicsi
voltam és Zuglóban laktunk, amikor a tévében adták a Tövismadarak című sorozatot, ahol először láttam
reverendát. Akkor megkérdeztem édesanyámat, hogy ma is hordanak ilyet. És amikor azt válaszolta, hogy
igen, akkor én annyit mondtam, hogy én is ilyet szeretnék. Mind a mai napig nagyon reverendás vagyok. Az
idősebb papok többségén is ezt láttam. Természetes volt számukra, nem pedig egy nyűg.
Mik a hivatásának az Ön számára legfontosabb értékei?
A személyesség. Nem vagyok az a kifejezett partiarc – ugye így szokták mondani –, de törekszem arra, hogy
megszólítható legyek, vagyis hogy Isten is meg tudjon szólítani és a rám bízottaknak is lehetőségük legyen
erre. Ezt például nevelőszüleimnél láttam. Volt, hogy hajnalokig beszélgettünk. Ez mind a mai napig így van,
ha „haza” megyek Ceglédre.
Emellett mindenképpen szem előtt tartva, hogy én Istené vagyok. Szleng nyelven: foglalt vagyok. Se nem
szingli, se nem agglegény. Szóval az első hely Istennek van fönntartva.
Ő az, aki mindig ott volt, amikor öt éven keresztül minden évben költöztem. Ide is eljött velem.

Ludányhalászi Hírmondó

-6-

Sorsok, emberek
Hogyan látja a kis falunkat az itt töltött bő negyedév távlatából?
Örülök, hogy fel tetszett tenni ezt a kérdést. Nekem ez a négy település az első – mondjuk így – négy
gyerekem. Hálás vagyok főpásztoromnak, Marton Zsolt püspök atyának, hogy bizalmat szavazott. Mégpedig
kétszer is. Egyszer, hogy kinevezett ide, másodszor pedig, hogy áldását adta, hogy helyben lakhatok. Féltette
az egészségemet. De miután értesült arról, hogy a plébánia igenis tökéletes a lakhatásra, beleegyezését adta.
Atyaként tekintek rá. És esélyt adott maga a négy rám bízott település is. Sok támogatást és segítségnyújtást
kapok. Köszönet érte!
Magam is a helyi keresztény közösség tagja vagyok és sajnos azt tapasztalom, hogy egyre fogyatkozunk a
templomból, már jóformán csak az idősebb emberek azok, akik a hitüket megtartván fontosnak tartják, hogy
személyesen is találkozzanak Jézussal a vasárnapi szentmise ünneplése kapcsán. Éppen ezért fontosnak
tartom megkérdezni, hogy milyen tervei vannak a helyi keresztény közösségi élet megújításával,
felvirágoztatásával kapcsolatban?
Nincsenek világmegváltó terveim. Hétköznapi terveim vannak. Szeretném a fiatalokat is megszólítani, bár
tudom, hogy egyre nehezebb. Ennek is keresem a módját.
Szeretnék egyházközségi napokat is szervezni az egyháztanáccsal, illetve azokkal, akik segítségemre
szeretnének lenni.
Megújulni akkor fog egy közösség, ha meg akar újulni. Illúzióm nincs, de reményem viszont van. Mivel az
én időm is és az erőm is véges, elsősorban azokra koncentrálok, akik szeretnék, hogy meg legyenek szólítva.
Milyen üzenete van az elközelgő karácsonyi ünnepek kapcsán a falunkban élő emberek számára?
Azzal tetszett kezdeni az interjút, hogy a személyesség nincs annyira jelen az online felületen, és ebben igaza
van. De jó, ha ilyenkor az emberben fölszakad a hiányérzet. Az nem baj, ha van bennünk hiányérzet. Az
Oltáriszentséget is bár magunkhoz vesszük, olvassuk a Szentírást, mégis ott van bennünk, hogy valami,
pontosabban véve Valaki még hiányzik. Ha nem hiányozna, akkor nem törekednénk az örök életre, ahol
Istent, az Ő társaságát már a maga teljességében is élvezzük.
Egy falu hatalmas előnnyel rendelkezik a várossal szemben. Mégpedig, hogy több lehetősége van
elcsendesedni. Adottabbak a lehetőségek. Olykor esetben rákényszerül. Ne bánjuk ezt, hiszen az
elcsendesedésben fölerősödnek ezek az egészséges hiányok. Ne fojtsuk el ezt az egészséges Isten-hiányt.
Ellenkezőleg! Erősítsük föl, azaz vágyakozzunk utána. Vágyakozzunk a békesség után, amelyet igazában
csak Isten adhat meg. Karácsony nem fölszámolja adventi várakozásunkat, hanem értelmet ad neki.
Nagyon szépen köszönöm az Atyának, hogy időt és energiát szánt arra, hogy megismerhessük Önt, a
gondolatait és a terveit közelebbről is. Áldott és kegyelmekben bőséges Karácsonyi Ünnepeket kívánok és
Isten áldása legyen a községünkben végzett áldozatos szolgálatán!
Én magam is jószívvel kívánok minden hozzám tartozó településen élőnek békés ünnepeket – akár jár
templomba, akár nem. De titkon remélem, hogy egyre többen jönnek. Nem miattam, hanem saját maguk,
saját lelki békéjük miatt. Áldott, békés és kegyelemteljes karácsonyt!

Zombori Tímea Zsuzsanna

Karácsonyi szentmisék rendje Ludányhalásziban
DECEMBER 24. SZENTESTE (csütörtök) NINCS SZENTMISE – KIJÁRÁSI TILALOM MIATT
DECEMBER 25. – KARÁCSONY ELSŐ NAPJA (péntek) 11:45 Ludány, Szent András Templom
DECEMBER 26. – KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA (szombat) 11:00 Halászi, Fájdalmas Anya
templom
DECEMBER 27. – SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA (vasárnap) 08:30 Ludány, Szent András
templom
DECEMBER 31. – HÁLAADÓ SZENTSÉGIMÁDÁS (csütörtök) 19:00 Ludányhalászi
JANUÁR 1. – ISTEN ANYJÁNAK FŐÜNNEPE (péntek) 11:45 Ludány, Szent András Templom
JANUÁR 11-ÉTŐL 15-ÉIG (hétfőtől péntekig) NINCS SZENTMISE
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Óvodai hírek
Novemberben megemlékeztünk Szent
Márton püspökről. A róla szóló legenda
szerint egy libaólba bújt el, mert nem
szerette volna, hogy püspökké
válasszák. A libák gágogássukkal
elárulták őt, így püspöki rangra
emelték. Ennek emlékére számos
hagyomány fűződik Márton naphoz.
Óvodásainkkal
mi
is
megemlékeztünk erről a napról. Énekes
játékokat, mondókákat tanultunk,
Márton napi lámpást készítettünk és a
gyerekek nagy örömére Anikó nénihez
mentünk libanézőbe. Köszönjük a
szíves fogadtatást!
Csonka Katalin
óvodapedagógus
November közepén a koronavírus járvány óvodánkat is utolérte. Két óvodapedagógus a tünetek
jelentkezése után pozitív teszt eredményt kapott. Ebből kifolyólag 27 óvodás és 3 dolgozó került
megfigyelési házi karanténba. Az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el az intézményre. Az
óvoda nyitása előtt megtörtént a
teljes körű fertőtlenítés, és az első
országos szűrővizsgálat, ahol egy
újabb dolgozónál derült ki
tünetmentesen fertőzöttség. A vele
kontaktban lévő személyek ismét
karanténba kerültek, valamint a
rendkívüli
szünet
is
meghosszabbodott. December 7én nyitotta meg kapuját az óvoda.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani
mindazoknak
a
dolgozóknak, akik ebben a nehéz
időszakban összefogva és egymást
segítve végezték munkájukat!
Az idei évben a Mikulás sem
találkozott
személyesen
a
gyerekekkel, de egy kis meglepetést tartogatott azért számukra. Karácsonyi készületeink közül a
már hagyománnyá vált mézeskalácssütés most sem maradhatott el.
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet által
meghirdetett pályázatban való részvételünkkel elnyertük a „Biztonságos Óvoda” címet. A pályázat
részeként a nagycsoportos gyerekek közlekedésbiztonsági ismereteket sajátíthattak el, melyre
Csonka Katalin- és Kocza-Matuszka Anikó óvónéni készítette fel őket.
Karácsony közeledtével magam és az óvoda dolgozói nevében is kívánok Áldott, Békés Karácsonyt
és Egészségben gazdag Boldog Új Esztendőt!
Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető
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Iskolai hírek / Helyi érték
2020. decemberében
Eljött az év utolsó hónapja, amikor az ember számot vet azzal, hogy mi is történt ebben az „óévben”.
Reményekkel indult 2020, hogy boldog, és sikeres évünk lesz. Tervek is voltak, melyeket az ember
megálmodott. Az iskola életében sincs ez máshogy, terveztük, hogy hogyan fogjuk a tanévet szervezni,
milyen programok és kirándulások lesznek… amit az élet felülírt. 2020 márciusától a bevezetett intézkedések
hatására az életünk megváltozott: iskolába nem jártunk, üresek voltak a tantermek, online oktattunk. Aztán
vártuk a „pedagógus új évet”, a szeptember elsejét, és azt, hogy végre az iskola kinyithassa ajtajait,
megteljenek a tantermek gyerekhanggal. Bár tanítás volt, az iskolai élet gyökeres változásokon ment át. Így
december végén, mondhatom: hiányzott, hogy a gyerekeket tanórán kívül tanítsuk, megmutathassuk nekik a
világot más látószögből, kimenjünk az iskola falain kívülre.
A mindennapi munkához a feltételek adottak, hiszen támogatók, pályázatok és a fenntartó jóvoltából ismét
sokat fejlődött az intézmény: interaktív panel érkezett a 8. évfolyam számára, 20 darab tabletet fognak
használni a gyerekek a következő évtől a tanórákon, az elsősök pedig új padokat és székeket kaptak.
Kialakításra került a Ráday- terem, ahol sport- és művészeti foglalkozásokat tartunk, gyarapodott iskolai
könyvtárunk és eszközparkunk.
Idén a karácsonyfa alá a hagyományos játék, édesség és gyümölcs mellé a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mikulásdobozai is megérkeztek, mely nagy öröm volt a gyerekek számára.
A nehézségek ellenére sikeresnek értékelem 2020-at, mert sokkal több dolgot megtanultunk értékelni, mint
előtte bármikor. Fontos, hogy legyen célunk, hogy legyenek társaink, és a legfontosabb, hogy legyen
egészség… és én ezeket kívánom Önöknek 2021-re.
Álmodtál egy boldog évről
Reménykedtél, igaz szívből.
A remény mára már tovaszállt,
Az álmod is messze jár,
De vár az Újév ismét téged,
Reményt hoz és büszkeséget.
Vágyat ébreszt, s újra éltet,
Boldogabbá tehet téged.
Életed, még meseszép lehet,
Boldog Újévet kívánok neked!

Kormány Zsoltné igazgató

Október végi rendezvények
A pandémia árnyékában, még a második hullám
korlátozásai
előtt
településünk
lakói
megemlékeztek az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseiről. Az eseményre, immár
hagyományszerűen október 22-én az iskola
előkertjében, az ifjú ellenálló szobránál került
sor.
Koszorút
helyezett el Balla
Mihály
országgyűlési képviselő, dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott, dr. Bablena Ferenc megyei
közgyűlés alelnöke vele Bagó József megyei
jegyző, Bárnai Balázs megbízott szécsényi
rendőrkapitány, valamint ugyanígy egy-egy
koszorúval lerótták tiszteletüket a Közös
Önkormányzat polgármesterei és a helyi pedagógiai intézmények vezetői is. Ezen az estén a méltó
megemlékezés mellett településünk örömteli eseménnyel is büszkélkedhetett. Több éves előkészítő munka,
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Helyi érték / Pályázatok
Piliny és Nógrádszakál községgel közösen
elnyert TOP-4.2.1 támogatás, valamint
folyamatos egyeztetések és felmerülő
problémák garmadája után átadásra került a
Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat épülete. Elsődleges szolgáltatásai
közé tanácsadó-segítő és gyermekvédelmi
szolgáltatás tartozik, valamint kapcsolódó
szolgáltatásként játszóház, gyermek felügyelet
ellátása, vakációs tevékenység, baba-mama
klub, ifjúsági klub, gyermekprogramok,
napközis tábor lesz igénybe vehető.
Kovács Imre köszöntőjében beszámolt a
pályázat főbb pontjairól és a felmerült
problémákról, valamint köszönetét fejezte ki a
kivitelezésben és az elszámolást lebonyolító
vállalkozóknak, társhivataloknak, valamint a
projekt ügyintézőinek.
Volent Lajosról, az intézmény névadójáról dr. Szabó Sándor kormánymegbízott emlékezett meg, majd dr.
Bablena Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke tájékoztatót tartott a TOP megyei 2014-2020. pályázat
eredményeiről.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a közönség birtokba vehette az épületet. Az eseményt Balla Mihály
országgyűlési képviselő úr ’56-os megemlékező beszéde foglalta keretbe, immáron a megújított színpadon.
Zárásként az érdeklődők körbejárhatták az épület termeit, majd az önkormányzat állófogadáson vendégelte
meg az egybegyűlteket. Az íncsiklandó ételekért ezúttal is az óvoda konyhájának dolgozóit illeti köszönet.
A szerkesztőség

Elnyert pályázatok 2020.
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető infrastruktúra fejlesztése -2020 című,
MFP-FVT/2020 kódszámú pályázat keretében Ludányhalászi Községi Önkormányzat elnyert
támogatási összege: 4 999 999,-Ft. Az Önkormányzat a Losonci úti temetőben 40 férőhelyes
urnafal kialakítását, valamint a temetőben lévő járda és közlekedő felújítását tervezi
megvalósítani az elnyert összegből.
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlása – 2020 című, MFP/EIM/2020 kódszámú pályázat keretében Ludányhalászi
Községi Önkormányzat elnyert támogatási összege: 1 350 000,-Ft. A Templom tér 2. számú
alatt található /751; 753; 754; 757; 755 hrsz-ú/ ingatlanokat az Önkormányzat megvásárolta.
- a Belügyminisztérium a Települések Gazdaságélénkítő Programjának keretében pályázatot
hirdetett, melynek elnyert támogatási összege: 199 997 710,-Ft
Megvalósítási célok:
Ludányhalászi, belterület 755 hrsz. alatti ingatanon nyitott szín építése kemencével;
Ludányhalászi, belterület 746/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlása, felújítása;
Ludányhalászi, belterület 750,751,752,753,754 hrsz. alatti ingatlanok felújítása;
A fenti ingatlanokhoz kapcsolódó bútorok, eszközök beszerzése.
- Tüzelőanyag pályázat: 2 762 250,-Ft
- Valamint az Ipoly-völgye ETT elnyert pályázatai:
- Interreg-Összefogás az Ipoly-völgyében: rendezvények megvalósítása, amelynek támogatási
felhasználása 15 tagtelepülést érint. Ludányhalászi 708 960,-Ft (2 000€) -t nyert el.
- Kis projekt Alap-Hagyományőrzés: (Ludányhalászi) 10 374 485,-Ft (29 266,77€)
- Kis projekt Alap-Kézenfogva regionális fesztivál: (Ludányhalászi) 7 338 055,-Ft (20
700,9€)
- Interreg-Konyhai eszközök beszerzése: (Ludányhalászi) 6 813 683,-Ft
Összesen: 234 345 142,- Ft
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Pályázatok / Statisztika 2020.
2020-ban megvalósult, lezárult pályázatok:
- Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése-Ludányhalászi: 17 782 425,-Ft
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek napközbeni Ellátása Ludányhalászi,
Nógrádszakál, Piliny: 129 626 576,-Ft
Összesen: 147 409 001,- Ft
Az idén befejeződött, valamint elnyert pályázatok adati alapján elmondhatjuk, hogy az
Önkormányzat 2020. esztendőt sikeresen zárja. Reméljük az elnyert összegek felhasználása az egész
település javát szolgálja.

Statisztika 2020.
2020-ban elhunyt:
Miklós Lajos András
Puszta Erika
Oravecz Lászlóné
Végh Mihály
Kovács Károly

Bódi Istvánné
Puszta Antal
Kovács Mihályné
Oravecz Tibor
Végh Sebestyén Gábor

Bódiné Fenyvesi Mónika
Oláh Balázs
Kovács Béla
Papp László
Végh Gáborné

Végh Mihályné
Németh Józsefné
Róka Imréné
Oláh Béla

2019.12.01. után született:
Bucsu Anasztázia Zoé

apja: -

anyja: Bucsu Gabriella

apja: Jónás Zoltán
apja: Kovács Gergely
apja: Oláh Richárd
apja: Csáki Márió
apja: Oláh Mihály
apja: Rácz Dezső
apja: Horváth Attila
apja: Ruszó József
apja: Horváth Attila Béla
apja: Oláh Tamás
apja: Varga Richárd
apja: Deák László
apja: Erki Péter
apja: Horváth Dávid Renátó
apja: Németh Béla

anyja: Oláh Mónika
anyja: Bari Erzsébet Julianna
anyja: Oláh Szimonetta
anyja: Telek Réka
anyja: Zosa Dzsenifer
anyja: Kiss Szonja
anyja: Danyi Andrea
anyja: Gazsi Judit
anyja: Víg Fruzsina Edit
anyja: Benyák Mária
anyja: Gazsi Vanessza Erika
anyja: Hornyan Judit
anyja: Szikora Klaudia Betti
anyja: Szőrös Zsanett
anyja: Bohács Mónika

2020-ban született:
Jónás Patrik
Kovács Zoé
Oláh Benett Richárd
Csáki Lora
Oláh Mihály Miklós
Rácz Péter Brájen
Víg Noel Szebasztián
Ruszó Manuel József
Horváth Alisa Lina
Oláh Máté
Varga Raul Péter
Deák Vencel
Erki Júlia Abigél
Horváth Seron Zsanett
Németh András

Házasságot kötött 2020-ban:
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, Zombori Tímea Zsuzsanna, Kovács
Gábor Károlyné, Puszta Csaba
Email: 3188ludanyhalaszi@gmail.com

Oláh Szimonetta
Gyalog Marianna
Oláh Vivien
Takács Katalin
Benyák Mária
Jónás Evelin
Bozsó Beáta
Bende Annamária
Mester Boglárka

-

Oláh Richárd
Kereszti István
Letovai András
Sztrémi Attila
Oláh Tamás
Oláh Oszvald
Bári Péter
Mitacz János
Brunda Norbert

