
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. évfolyam 1. szám           2021. március 

 

Március 15. 
 

Sajnos immáron már második alkalommal nem tudunk 

méltóképpen megemlékezni nemzeti ünnepünkön, március 15-

én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. 

Azonban szükségesnek tartottuk, hogy – ha csak zárt körben is 

– koszorút helyezzünk el, az újonnan elkészült Petőfi 

emlékműnél. A költőt ábrázoló bronz mellszobor Tóth Dávid 

verőcei szobrászművész alkotása. 

 

Reméljük a következő eszten-

dőben már ismét a régi módon, 

településünk hagyományai 

szerint róhatjuk le tiszteletünket 

a hősök előtt, immáron a 

fotónkon látható műalkotásnál. 

 

Az 1848-49-es szabadságharc 

költője és egyik fő alakja 

méltóképpen szólította meg 

Nemzeti dal című művében 

országunkat: „Talpra, magyar!”. 

Úgy ítéljük meg, hogy a mai 

időkben, bár a vírushelyzettől 

megtépázottan, de újra talpra 

kell állnia az országnak. Sorai 

így különösen aktuálisak a 

jelenünkben is. 

 

Kovács Imre 

polgármester  

és a képviselő-testület 
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Január 6-án, Vízkereszt ünnepén a három király nyomában mi is meglátogattuk a kis Jézust a helyi 

templomban. Norbert atya beszélgetett a gyerekekkel Jézus szeretetéről. Köszönjük a szíves fogadtatást.  

A téli hónapokban megfigyeltük az 

időjárás jelenségeit. A gyerekek nagy 

örömére többször volt lehetőségünk 

hógolyózni, szánkózni, hóembert 

építeni. A madarak etetéséről sem 

feledkeztünk meg.  

 Február 2-án izgatottan vártuk a 

medvét mondókákkal, énekekkel. 

Aznap reggel a gyerekek maguk 

készíthették, kenhették a reggelit, 

mely során a kenyérszeletekből 

macifej formát alakíthattak ki a 

segítségünkkel. A farsangi bálra 

lelkesen készültünk. A termet az 

általuk festett, ragasztott papír-

figurákkal, füzérekkel díszítettük. A 

farsangi süteményt is közösen 

készítettük, hogy méginkább magu-

kénak érezzék az ünnepet. Így a közösségi érzést is erősítettük bennük.  

 Víz projekt keretében hetekig a vízzel kapcsolatos ismereteiket rendszereztük, bővítettük. Nagyon sok 

játékot játszottunk. Kísérleteztünk, horgásztunk, kirakóztunk, memóriáztunk, festettünk, hajtogattunk, 

akváriumot készítettünk papírból, verset illusztráltunk. Verseket, énekeket tanultunk, dramatizáltunk. A víz 

éltető szerepét a növényvilágban is megfigyelhettük az általunk csíráztatott babok fejlődésén és 

ismeretterjesztő felvételeken keresztül. A jó idő beköszöntével elsétáltunk az Öreg tóhoz, hogy megfigyeljük 

a növény- és állatvilágot.  

 Az ismeretek sokoldalú elsajátítása szempontjából nagyon nagy segítséget jelentett az okos tv használata, 

melyet hálásan köszönünk az önkormányzatnak. A szülők így még inkább bepillantást nyerhetnek, hogy 

óvodánkban az okos tv segítségével milyen ismeretekre tehetnek szert gyermekeik.  

Csonka Katalin 

óvodapedagógus 

 
Március 8-ától, a rendkívüli szünet ideje alatt intézményünkben is megszervezésre került a 

gyermekfelügyelet. A szülő kérelmére csak a legszükségesebb esetben - amikor mindkét szülő bejelentett 

munkaviszonnyal rendelkezik - fogadjuk a gyerekeket. A zárva tartás alatt 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, a tavalyi évhez 

hasonlóan házhoz kapják a napi 

háromszori étkezést a szülők 

igénylése alapján. Reményeink 

szerint április 19-én újra kinyithatja 

kapuját az intézmény, szeretettel 

várjuk régi és újonnan érkező 

óvodásainkat. Az óvodai beirat-

kozásra április 26-27-én lesz lehe-

tőség. 

Mindenki számára jó egészséget 

kívánok magam és az óvoda dolgozói 

nevében! 

 

Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 

Óvodai hírek 
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A képviselő-testület ülésein történt 
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. december 11-től 2021. 

március 24-ig a polgármester az alábbi döntéseket hozta: 
 

• Rendeletet alkotott a gyermekes családok és a közfoglalkoztatottak rendkívüli karácsonyi 

támogatásának helyi szabályozásáról 

• Vállalta az önkormányzat a kötelezően előírt feladatán és hatáskörén túl a Mezőgazdasági 

tevékenység feladatellátást. 

• Elfogadta az önkormányzat 2021-2023. évi stratégiai belső ellenőrzési tervét és a 2021. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

• Eleget tett 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. 

• Meghatározta a 2021. évre szóló munkatervét. 

• Jóváhagyta az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. évi Kormányrendelet 2021. január 

1-től hatályos módosítása alapján, az átmeneti szabályozás keretein belül, a 2019. évi 

pénzmaradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámolásáról készített 

jegyzőkönyvet Ludányhalászi Községi Önkormányzat, a Ludányhalászi Mesekert Óvoda, 

valamint a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében. 

• Elfogadta a Balassagyarmati Tankerületi Központ által összeállított a Tankerületi Központ 

illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzeteinek kijelöléséről a 

2021/22-es tanévre tervezett, Ludányhalászi község közigazgatási területére vonatkozó 

kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat. 

• Megállapította az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét 2021-2024. évekre. 

• Elfogadta a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését. 

• Elfogadta az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési jelentését. 

• Az alpolgármester jóváhagyta a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervét. 

• Elfogadta a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021-2024 időszakra vonatkozó 

Sportkoncepcióját. 

• Pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

keretében „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása” jogcímen. 

• Rendeletet alkotott az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 

 

Pályázatok 
 

1.) Ludányhalászi Községi Önkormányzat az alábbi pályázatokat szeretné benyújtani a 2021. évben: 

- Orvosi szolgálati lakás kazáncseréjére, illetve kazánház és kerítés felújítására 

- Szolgálati lakások felújítására 

- Önkormányzati temetőben új urnafal elhelyezésére 

- Belterületi utak felújítására 

- Óvodaépület bővítésére 

- Közterületi játszótér fejlesztésére 

2.) Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen: 

- Ludányhalászi Mesekert Óvoda konyha felújítására kerül pályázati anyag benyújtásra 

3.) Beadásra került már új multifunkciós sportpálya kialakítása elnevezésű pályázati anyag 

Közhírré tétetik 
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Dr. Járosi János doktor úr a vírusról 

Több, mint 1 éve élünk megváltozott élethelyzetben. 

Reménykedtünk abban, hogy az idei húsvét a hagyományok megtartásával fog lezajlani, de már 

második alkalommal fogunk furcsán ünnepelni. 

A Covid-19 járvány 3 hullámában vagyunk. A brit mutáns variáns nagyon agresszíven fertőz. 

Nemcsak az idős és krónikus betegségben szenvedő emberekre veszélyes, hanem mindenkire. 

Ezért is fontos, hogy higiéniai előírásokat szigorúan betartsuk és beolttassuk magunkat a vírus elleni 

oltóanyaggal. 

 

-Miért fontos, hogy Covid elleni védőoltást mielőbb megkapjunk? 

-A fertőzést okozó kórokozók, vírusok okozta fertőzések ellen védőoltással lehet a leghaté-

konyabban védekezni. Az oltással védettséget szerzünk a betegséggel szemben. Nemcsak az 

időseket, hanem a fiatalabbakat és a gyerekeket is érinti ez a betegség, nem szabad kockáztatni, 

mindenkinek mielőbb meg kell kapnia a védőoltást. 

A fiatalok, akár sportolók is rövid időn belül nagyon súlyos állapotba kerülhetnek a 

megfertőződétől. Sajnos a saját környezetünkben is látjuk és átéljük a tragédiákat, amit ez a vírus 

okoz. 

Ha a vírusfertőzést elkapjuk, akkor akár minden szervrendszert érinthet a betegség. Ha agyi 

központot betegíti meg a vírus, a memória megváltozásával, íz-és szaglás vesztéssel járhat, ami 

eltarthat akár több hónapig, de akár 1 évig is. 

A keringést, a szívizom rendszert is súlyosan károsíthatja. A szív és a tüdő elveszíti az oxigén 

cserélő képességét, a légzőfelület lecsökken ezáltal nagyon súlyos, válságos állapotba kerülhet a 

beteg. 

Komoly veseelégtelenséget is okozhat, a májat is károsíthatja, ha elkapjuk a betegséget. 

A hosszú és a rövidtávú kockázat megelőzésére csak a védőoltás szolgál.  

 

-Mit tanácsol annak, aki fél az oltástól?  

Csak a hatóságok által engedélyezett oltóanyagokat alkalmaznak Magyarországon. Az 

olthatóságról, beleértve az alkalmazandó oltóanyagról, mindig az orvos dönt kórelőzmények 

alapján. A védőoltások nem okozhatnak COVID-19-betegséget. 

 A megbetegedés megelőzésére szolgál az oltás, ami ellenanyagokat termel a szervezetben. Apró 

tűszúrás nyomán esetleg hőemelkedés, bőrérzékenység fordulhat elő, ami eltörpül a megfertőződés 

kockázataihoz képest. A kockázat és az oltás előnyei nem hozhatóak azonos szintre. 

Tudnivalók a regisztrációhoz: 

Az oltáshoz online felületen kell regisztrálni. A Volent Lajos Családsegítő Irodában is segítenek a 

regisztrációban. 

A regisztráció után forduljanak a doktor úrhoz, hogy melyik oltóanyagot javasolja. Ezek 

ismeretében döntsék el közösen, hogy milyen oltóanyagot szeretne kapni a paciens. 

A regisztráció során megadott telefonszám, lehetőleg mindig legyen elérhető, bekapcsolt állapotban. 

Figyeljék a telefont! Ha a rendelőből érkezett a hívás, mielőbb hívják vissza! 

Az oltás nem csupán a háziorvosi rendelőben történhet, hanem az oltópontokon is. 

 

-Ha mégis elkapjuk a betegséget mi a teendőnk? 

A háziorvost telefonon értesíteni kell! 

A kapott utasításokat be kell tartani! 

A háziorvos gondoskodik a tesztigénylésről! 

A karantén szabályait szigorúan be kell tartani! 

Ha karanténba kell vonulni, semmiképp se szegjék meg a lakhely elhagyási tilalmat!  

 
 

 

Interjú 
 



Ludányhalászi Hírmondó  - 5 - 

   

 

-Miben segíthetjük a rendelőben dolgozók munkáját? 

Az oltásra való behíváskor mindenki legyen tisztába azzal, hogy milyen oltást szeretne, hiszen óriási 

adminisztrációt jelent az asszisztenseknek, időben szóljanak, ha bármilyen probléma adódik, hogy 

minden oltóanyag felhasználásra kerüljön. Ha bármilyen kérdésük van, forduljanak bizalommal a 

rendelő dolgozóihoz! 

 

Szeretnénk minél előbb az idős hozzátartozóinkkal lenni, társaságba menni és élni a megszokott 

életünket! Ehhez az kell, hogy minél többen védettséget szerezzünk. 

Éljünk az ingyenesen hozzáférhető oltóanyag lehetőségével! 

 

Farkasné Tapodó Edit 

 

 

Gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások megújulása és létrehozása 

falunkban I. rész 
 

2021. január 1-jén létrejött Ludányhalásziban a Volent Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, és ezzel 

szimbiózisban a Kuckó Játszóház és Ifjúsági Klub a kívülről-belülről megújult Művelődési Házunkban, mely 

névadásával Volent Lajos helyi molnárnak, és az épület korábbi tulajdonosának állít emléket. Ebben a 

cikkben először a Gyermekjóléti Szolgálatot szeretném bemutatni, mivel jelen járványügyi helyzetben 

sokaknak lehetünk segítségére, már csak az oltásra való regisztrációban való segítségnyújtást illetően is. A 

Kuckó Játszóház és Ifjúsági Klub tevékenységét az újság következő számában fogjuk a falu lakossága 

számára bemutatni.  

Falunkban a törvényi kötelezettségnek eleget téve korábban is működött Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

mely szolgáltatást a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ szakemberei biztosították. Most viszont 

a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 azonosítójú nyertes pályázatnak köszönhetően saját fenntartású, 

Ludányhalászi, Piliny és Nógrádszakál településeket ellátó gyermekjóléti szolgáltatás alapítására kerülhetett 

sor.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat fő feladata a családok támogatása, a gyermekek védelme. Magyarán a 

települések minden lakója igénybe veheti a szolgáltatásainkat.  

Kiemelt célcsoportok: 

• krízis helyzetben lévő várandós anyák, 

• veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és azok szülei,  

• az élethelyzetükben megrendült családok, 

• az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók, közfoglalkoztatottak, 

• alkohol és egyéb szenvedélybetegséggel küzdők és családjaik, 

• az alacsonyabb jövedelmű családok, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

• a krízishelyzetbe került személyek és családok, 

• a bántalmazottak, 

• a lakhatási problémákkal küzdők, 

• a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek, 

• idősek, 

• szabálysértést, bűncselekményt elkövetők. 

Mik is ezek a szolgáltatások?  

• szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás 

• támogatások, ellátások igénybevételében való 

segítségnyújtás 

• információnyújtás, ügyintézésekben 

segítségnyújtás 

• észlelő és jelzőrendszer működtetése 

Interjú / Helyi érték 
 

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, 

Farkasné Tapodó Edit, Kovács Gábor Károlyné, 

Puszta Csaba  

 

Email: 3188ludanyhalaszi@gmail.com 

  

mailto:3188ludanyhalaszi@gmail.com
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• gyermekvédelmi ügyekben tanácsadás, közreműködés, családgondozás 

• közösségépítő, kapcsolaterősítő programok szervezése. 

Ügyfélfogadás minden héten hétfő és csütörtöki napokon van, 8.00-12.00 közötti időben a Szolgálat 

épületében, de ezeken a napokon egész nap elérhető a családsegítő a településen. 

Ezennel kérem a falu lakosságát, hogy aki tud olyan személyt, vagy családot, akik bármiféle 

segítségre rászorul kérem jelezzék! Ezzel meg tudjuk közösen akadályozni nagyobb baj 

kialakulását, és ha a családban gyermekek is élnek, akkor pedig állampolgári kötelessége 

mindenkinek, hogy ezt jelezze, hiszen a gyermekvédelmi törvény ezt kötelezővé teszi 

mindannyiunk számára.  

Fontos, hogy figyeljünk egymásra, és segítsünk egymásnak! 

Zombori Tímea Zsuzsanna 

családsegítő 

 

Eladó 
 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat eladásra kínálja használaton kívül helyezett fűnyíró 

gépeit. Érdeklődi az Önkormányzat elérhetőségein lehet (tel: 32/556-020, e-mail: 

3188ludanyhalaszi@gmail.com) 
 

 

Iskolai hírek 
 

Kedves Ludányhalásziak! 
 

Szokták mondani, hogy „nincs új a nap alatt”. 

Reménykedtünk, hogy 2021- es év jobb lesz, mint az előző, 

de az iskolát tekintve ugyanazt tudom mondani, mint 

tavaly ilyenkor: Az iskolában digitális oktatás van március 

8-tól. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek otthon vannak, a 

Facebook felületen tudnak online bekapcsolódni az órákba 

és messenger hívással is tartjuk a kapcsolatot velük. 

Akiknek nem adottak a feltételek, nem tudnak így részt 

venni a tanulásban, közöttük kiosztásra került a digitális 

oktatás időszakára 15 db telefon, illetve papír alapon 

juttatjuk el részükre a tananyagot. Köszönettel tartozunk a 

COOP bolt vezetőjének, hogy engedélyezte azt, hogy a kirakatba is kihelyezhessük a tanulnivalót.  

Az iskolából hiányoznak a gyerekek, hiányzik a 

nyüzsgés, a programok és az együttlét. Várjuk 

április 19-ét, hogy indulhasson a jelenléti oktatás, 

várjuk hogy gyerekhang töltse be az épületet, és 

újra megszólaljon a csengő. A pedagógusok 

nevében köszönetemet fejezem ki azoknak a 

szülőknek, akik otthon segítik gyermekük 

tanulmányi előmenetelét, és napról-napra 

számíthatunk rájuk.  

Iskolánkban készült pillanatképekkel kívánunk 

mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó 

egészséget! Vigyázzanak magukra és egymásra!

     

  Kormány Zsoltné 

igazgató 

Helyi érték / Iskolai hírek 

Helyi érték / Egyházi hírek 


