
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII. évfolyam 2. szám                    2021. július 

 

Kedves Ludányhalászi Lakosok! 
 
A 2020. júliusában megjelent Hírmondóban megköszöntem az azon év tavaszán 
felbukkanó COVID-19 vírusjárvány miatt szükséges intézkedések betartását és az 
önként vállalt, mérhetetlen mennyiségű és önzetlen segítséget, amit közösségünk lakói 
és dolgozói nyújtottak egymásnak.  
Őszintén bevallom, egy évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy akkori szavaim 2021. 
nyarán újra aktuális lesznek. Így újfent köszönetemet fejezem ki az egészségügyben, az 
oktatásban, a szociális ellátásban, a konyhákban és a hivatalban dolgozóknak az 
áldozatos munkájukért. 
2020. nyarán nem tudhattuk, hogy a tavasz nehézségei csak a kezdet, a 
megpróbáltatások sorában. A COVID-19 tekintetében a második és harmadik hullám 
nagyságrendekkel nagyobb erővel és sajnos, ezúttal községünkben is tragédiákkal 
sújtott le ránk. 
Ez év nyár elején bevezetett enyhítések megítélésem szerint túlnyomórészt a kedvező 
átoltottsági szint elérésének köszönhető. Ludányhalásziban mintegy kilencszáz fő vette 
fel a védőoltást, melyre a háziorvosunknál, valamint az oltópontokon volt lehetőség. Az 
oltópontokra való eljutásban az Önkormányzatunk segítséget nyújtott a rászoruló 
igénylőknek. 
A rendezvények az idei tavaszon is elmaradtak. Az igények és a lehetőségeink 
figyelembevételével, továbbá a szükséges járványügyi előírások betartása mellett, a 
nyár és az ősz folyamán megszervezzük a szokásos rendezvényeinket. Így szokatlan 
időpontban ugyan, de 2021. augusztus 7-én Falunapot, valamint 8-án „Zenei Délután és 
Est”-et tervezünk. A részletes program megtalálható lapunkban. A színpad és a sátrak 
felállításához, 2021. július 31én (szombaton), örömmel fogadunk minden szíves, 
önkéntes segítséget, melyet előre is megköszönök! 
  

Ezúton is szeretettel meghívjuk településünk lakót a kétnapos rendezvényre! 
 

Végezetül újfent csak idézni tudom az egy évvel ezelőtti mondataimat: Ne feledjük, a 
szigorítások enyhültek ugyan, de továbbra is mindenkit fokozott óvatosságra és 
körültekintésre kérek a mindennapokban! 
 

Kovács Imre 

polgármester 
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A korlátozások enyhítése 
után, április 19-ét l 
feltételek nélkül 
fogadtunk újra minden 

óvodást. 
Az idei nevelési évben 
sajnos nem 

kedveskedhettünk 
műsorainkkal a község 
lakóinak a 
veszélyhelyzet miatt, a 
farsangot az óvodában 
tartottuk, s online módon 
közvetítettük a szül k 
felé az Anyák napját is.  
Gyereknap alkalmából 
zenés, táncos műsorral 
leptük meg a kicsiket, 

melyet a Répa, retek, 
mogyoró társulat szolgáltatott számukra. 
Június 11-én méltóképp elbúcsúztunk a 12 ballagó nagycsoportostól, s egyben lezártuk a 2020-

2021-es nevelési évet is. A nagycsoportosok népi tánccal, a kisebbek dalos, mondókás játékfűzéssel 
készültek a közönség számára, s a hagyományokhoz híven nem maradhatott el a nagyok angol 
nyelvű bemutatója sem, Csonka Katalin óvónéni jóvoltából. 
Az elballagott gyermekek közül 9-en a helyi Ráday Gedeon Általános Iskolában kezdik meg 

tanulmányaikat. 
 

A nyári id szakban szünet 
nélkül, folyamatosan várjuk az 
óvodásokat.  
 

Június 16-ától elkezd dött a 
nyári szünidei gyermek-

étkeztetés, amely az el z  
évekhez hasonlóan az iskolás 
gyerekek részére helyben, az 
óvodában, a kisebbeknek és a 

középiskolásoknak elvitellel 
történik. 
 

A konyhai dolgozók köréb l 
f szakácsunk, Varga Béláné 
Magdi néni 2021. januárjában 
megkezdte a n k 
kedvezményes nyugdíjba vonulása el tti felmentési idejének letöltését, majd május 22-én 
elbúcsúzott intézményünkt l. Ezúton is köszönjük a sok éves munkáját, jó egészséget és hosszú, 
boldog nyugdíjas éveket kívánunk Neki! 
 

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 2021. március 29-től 2021. június 14-ig a polgármester az 
alábbi döntéseket hozta: 
 

• Elfogadta az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét. 
• Elfogadta a Bíráló Bizottság szakvéleményét a Vállalkozási szerz dés „Turisztikai fejlesztés a 

Rádayak falujában, Ludányhalásziban” tárgyú építési beruházás kivitelez jének kiválasztásáról. 
• Rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének helyi szabályairól. 
• Döntött a Ludányhalászi 431 hrsz alatt található névtelen tér átrendezésér l, az ott lév  13 fa 

kivágásáról és annak pótlásáról. 
• Módosította a hivatali helységen kívüli és a hivatali munkaid n kívül történ  házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjiról szóló rendeletet. 
• Elfogadta a Bíráló Bizottság szakvéleményét a Vállalkozási szerz dés „Turisztikai fejlesztés – 

nyitott szín kialakítása tárgyú építési beruházás kivitelez jének kiválasztásáról. 
• Elfogadta a Ludányhalászi Polgár r Egyesület tájékoztatóját a 2020. évi munkájáról és a 2020. évi 

önkormányzati támogatás elszámolásáról. 
• Elfogadta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi tevékenységér l 
szóló tájékoztatóit. 

• Módosította a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését. 
• Elfogadta a Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtását. 
• Módosította az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. 
• Rendeletet alkotott az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

pénzmaradványának jóváhagyásáról. 
• Elfogadta az önkormányzat 2021. évi bels  ellen rzési jelentését. 
• Elfogadta a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Megállapodásának 

módosítását. 
• Elfogadta a Humánszolgáltató Társulás 2020.évi beszámolóját. 
• Elfogadta a Ludányhalászi Sportegyesület 2020. évi beszámolóját. 
• Elfogadta a Helyi Esélyegyenl ségi Program felülvizsgálatát. 

 

2021. június 15-től újra ülésezhetnek a testületek, így a 2021. június 17-én megtartott ülésen a 
Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta: 

• A Képvisel -testület elfogadta és jóváhagyta a polgármester 
2020. november 04-t l 2021. június 14-ig hozott döntéseit. 
• Rendeletet alkottak a szociális ellátások helyi szabályairól. 
 

 

Eladó 
 

A Ludányhalászi Község Önkormányzat eladásra kínál 
bontott alumínium „Romantic” típusú radiátort. Részletekr l 
érdekl dni a Poglármesteri Hivatal elérhet ségein lehet (Tel: 
32/556-020, E-mail: 3188ludanyhalaszi@gmail.com) 

 

 

 

Közhírré tétetik 

Ludányhalászi  Hírmondó 

 

Kiadja és előállítja: 
Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kovács Imre 
polgármester 

Tel: (32) 556-020 

 

Szerkesztőbizottság:  
Dér Judit, Szabóné Dénes Valéria, 

Kovács Gábor Károlyné, Puszta Csaba  
 

E-mail: 3188ludanyhalaszi@gmail.com 

  

mailto:3188ludanyhalaszi@gmail.com
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Trianonra emlékezve 
 

Trianon gyászos napján, magyarok, /Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, /Rossz csillagok alatt virrasztva 
járók, /Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan/ S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött /Ma fogjatok kezet, s 
esküdjetek /Némán, csupán a szív veréseivel /S a jövendő hitével egy nagy esküt, /Mely az örök életre kötelez, 
/A munkát és a küzdést hirdeti, /És elvisz a boldog föltámadásra.  (Juhász Gyula) 
 

121 évvel ezel tt, 1920. június 4-én írták 
alá és fogadtatták el hazánkkal a gy ztes 
hatalmak Trianonban az els  világháborút 
lezáró békediktátumot. Ezzel Magyar-

ország elveszítette területének és 
lakosságának 2/3-át, úthálózatait és 
gazdaságának jelent s hányadát. A 

trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét 
a Magyar Ország-gyűlés 2010-ben a 

nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította. Ett l kezdve országszerte 

megemlékezünk június 4-r l, Trianonról. 
A helyi Családsegít  és Gyermekjóléti 
Szolgálat épülete körül kialakított 
szoborparkban került felállításra Bobály 
Dávid és Bobály Ádám alkotása, amellyel 
Ludányhalászi település is emléket állít e 
szomorú napnak. Az idén a pandémia 
miatti megszorítások következtében szűk körben került sor a községi megemlékezésre, a szobor 
megkoszorúzására. Kovács Imre polgármester úr beszédében arra hívta fel a figyelmünket, hogy mennyire 
fontos egy nemzet életében az összetartozás, a magyarságtudat és a tradíciók meg rzése, éljünk magyarként 
akár a közvetlen határainkon túl vagy bárhol a nagyvilágban. Az igazságérzetünk, a jogtalanság elleni küzdés, 
az egyetemes magyarság képviselete az, amir l szól ez az emléknap.  
 

A település életét ugyanezen a napon egy témában teljesen más rendezvény színesítette. Ludányhalászi és 
testvértelepülése, a szlovákiai Csalár község közös pályázatot nyert. A pályázat nyitókonferenciáját ezen a 
napon tartották a Volent Lajos Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat épületében, melyen részt vettek a 
ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet és a csalári Szociális Otthon 
vezet i, dolgozói, Ludányhalászi képvisel -testületének tagjai és a polgármesterek. A pályázat jelent sége 
abban áll, hogy szorosabbra fűzi a két településen működ  szociális otthonok együttműködését, közös 
rendezvények szervezésében, lebonyolításában vesznek részt.  

Kovács Gábor Károlyné 

 

Elnyert pályázatok 
 

Magyar Falu Program Temető infrastruktúra fejlesztés - 2020 
 

Ludányhalászi, Losonci úti temet ben /horkai/ az új urnafal elhelyezése, valamint a 
közleked  utak és járdák kialakításának munkálatai 2021.06.16-án befejez dtek. A 
felújítási munkálatokat az Önkormányzat  - a Magyar Falu Programban meghirdetett 

Temet   infrastruktúra fejlesztés alprogramon elnyert - támogatási összegb l 
finanszírozta. 

 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat 
keretében Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása alprogramban sikeresen 
pályázott új  14x26 méteres felületű sport pálya kialakítására. 
Az elnyert támogatási összeg: 13 226 761,-Ft 

Támogatási intenzitása: 85% ennek alapján az öner : 2 334 134,-Ft 

Helyi érték / Elnyert pályázatok 
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A Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2020.09.21. napján 
megkapta Magyarország Belügyminiszterének Támogatási 
felhívását a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkít  
Programjában való részvételr l. 
A 2020.11.24. napjával kelt Támogatói okiratban a Belügy-

minisztérium 199.997.710 Ft vissza nem térítend  támogatásról 
döntött a Ludányhalászi Községi Önkormányzat részére. 
A pályázó által kínált szolgáltatás a falusi szálláshely szolgáltatás 
vendégházakban, illetve ehhez kapcsolódó kiegészít , horgász- és 
családbarát szolgáltatások. 
A pályázat keretében a Ludányhalászi Községi Önkormányzat a 

Ludányhalászi, Templom tér 2. és Templom tér 8. szám alatti 

helyszínen kíván egy szolgáltató egységet létrehozni. A program keretében palóc jellegű házak, valamint 
melléképületek felújítása történik meg. A házakban 18 fér helyes szállás kerül kialakításra, míg a melléképületekben 
tároló helységek létesülnek (kerti, szabadtéri eszközök, horgászfelszerelések, kerékpárok, babakocsik részére).  A 
három vendégház a helyben fogható, jó hangzású halak neveit viseli: k a SÜLL , a CSUKA és a HARCSA 
VENDÉGHÁZ. A házakban szobák, fürd szobák, konyha helyiségek kerülnek kialakításra. 
A Templom tér 2. szám alatt a két vendégház közötti területen kemencével felszerelt fedett szín épül kisebb 

rendezvények számára. 
 

Ipoly-Völgye Európai területi Társulás pályázatot, melynek Ludányhalászi 
Községi Önkormányzatra es  része: 2 000€. 

A projektnév: Összefogás 

Projekt száma: FMP-E/1901/4.1/102 

F  célja: Lehet séget biztosítson magas színvonalú rendezvények 
lebonyolítását, melyre nem csak a település lakóit várja, hanem a környez  
településekr l érdekl d ket is. Gyermekes családoknak, valamint 
kikapcsolódásra vágyóknak remek szórakozási 
lehet ség. 

Tervezett programok: 2021.08.07-én megrendezésre kerül az Összefogás az 
Ipoly völgyében elnevezésű rendezvény. Fellép k: Cserhát Ment kutyás 
Egyesület, Zenthe Ferenc színház, Vitalitas Tánccsoport, Havanna 
tánccsoport és résztvev inknek, idelátogatóinknak természetesen ebéd 
biztosítása. 
 

Csalár Ludányhalászi Községi Önkormányzattal konzorciumban pályázatot 
nyert 42 183,15€-t, melynek Ludányhalászi es  része: 24 354 €. 

A projektnév: Kézenfogva Regionális Fesztivál 
Projekt száma: FMP-E/1901/4.1/013 

F  célja: Csalárban és Ludányhalásziban a 
szociális intézetben pártfogó és patronáló 
rendszer kialakítása, megvitatása. Az Intézet 
parkjában és a települések közterületein 
kézműves és sportfoglalkozások 
megrendezése. 

 

 

 Óvár (Olováry) Ludányhalászi Községi 
Önkormányzattal konzorciumban pályázatot 
nyert 43 400,63 €-t, melynek Ludányhalászira 
es  része: 29 266,77 €. 

A projektnév: Hagyomány rzés Nógrád szívében 

Projekt száma: FMP-E/1901/4.1/049 

F  célja: Er sítse a határ menti területek gazdasági és szociális integrációját 
rendezvénysorozatok által. 

Elnyert pályázatok 
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Véget ért a tanév 
 

Véget ért a tanév, az éves munka értékeléseként a 
gyerekek kezükbe vehették bizonyítványaikat. A 
nyolcadik évfolyamosok csodaszép id ben, az 
iskola el tti árnyas ligetben búcsúztak meghívott 
vendégeik körében. 

Befejez dött az iskola, üresen állnak a tantermek… 
azonban ez a mondat nem fedi a valóságot. A tanév 
végével a „Csodaszarvas iskolai közösségi 
program” keretében 50 gyermek táboroztatására 
van lehet ség, pedagógusok felügyelete mellett.  
Az érdekes programokon túl a táborozók 
ellátogatnak Drégelypalánkra, és a Robinson-

szigetekre is. Az Erzsébet Alapítvány jóvoltából 72 
gyerek részvételével szervezünk tábort két turnusban, ahol számtalan tábori élmény mellett kirándulást teszünk 
Ipolytarnócra, illetve repül tér látogatáson vehetnek részt Budapesten a táborozóink 

.   

A pedagógus kollégáim három napos mentálhigiénés képzésen vettek részt, ahol az egészséges lelki állapot kialakítása 
és megismerése által b vültek személyes és hivatásbéli képességeik is.  
Tanítás már nincs, elérkezett a várva-várt VAKÁCIÓ! A Ráday Iskola közössége nevében mindenkinek szép id t, 
pihenést és csodaszép nyári pillanatokat kívánok. 

Kormány Erika 

igazgató  

 

2021.08.07. XIV. Falunap /Interreg- Kis Projekt Alap- Kézenfogva Regionális Fesztivál elnevezésű 
pályázat keretében finanszírozva; projektazonosító: FMP-E/1901/4.1/013/ 

 

6.00 Horgászverseny-megnyitó az Öreg tónál 
10.00 Kispályás foci a sportpályán 

14 00 Eredményhirdetések sportpálya színpad 

14.15 Ebéd a sportpályán 

14.30 Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon 

 és Rehabilitációs Intézet lakóinak műsora színpad 

15.00 Timi-Tanya lovasbemutató a lovas pályán 

17.45 Nyugdíjasok köszöntése 

18.30 Palóc Néptáncegyüttes fellépése 

19.00 Tilinger Attila-Házibuli Attilával 
19.30 Tombola sorsolás 

21.00 KFT zenekar él  koncertje 

22.00-24.00 DJ Deka feat. Miss Chrisstyn (40 perc színpadi fellépés+80 
perc disco) 

 

2021.08.08. IV. Zenei Délután és Est /Interreg-Kis Projekt Alap-Hagyományőrzés Nógrád szívében 
elnevezésű pályázat keretében finanszírozva; projektazonosító: FMP-E/1901/4.1/049/ 

 

14.00 Rock Forever együttes   
(Baranyi Tibor „Oszi” vezetésével) 

16.00 Omega revival együttes (Szlovákia) 
17.45 Vikidál Gyula él  koncertje  

20.30 Beatrice él  koncert 
 

A programváltoztatás jogát az Önkormányzat fenntartja! 
A rendezvény teljes ideje alatt vidámparki szolgáltatás, illetve büfé áll rendelkezésre, továbbá a gyerekek 
külön foglalkozásokon vehetnek részt. 

Szeretettel várjuk településünk lakosait! 

 Iskolai hírek / Programok 

Helyi érték / Egyházi hírek 


