XXIV. évfolyam 1. szám

2022. április

Ludányhalászi 800 éves
Községünk 800 éves évfordulóját ünnepli.
Méltó módon szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a jeles évfordulót. Ünnepség sorozatot szervezünk 2022.
június 10 – 12. között, melynek keretében átadásra kerül egy emlékmű az évforduló tiszteletére. Erre
2022. június 10- én kerül sor.
Szintén e napon kerül ünnepélyes átadásra a Templom tér 2. és 8. szám alatt kiépített vendégházak,
közösségi tér és a műfüves sportpálya.
2022. június 11- én a – szokásos - Falunap lesz a program. Azon belül szervezzük a Ráday Gedeon
Általános Iskolában végzett (volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) osztályoknak az
osztálytalálkozóját, illetve az Elszármazottak találkozóját.
A program sorozat vasárnap ünnepi szentmisével indul és esti Rock Fesztivállal zárul.
Kérjük, lehetőségéhez mérten támogassa az emlékmű felállításának költségeit. Ezzel is hozzájárulva a
település fejlődéséhez és kifejezve településünkhöz való érzelmi kötődésüket. A támogatásra a
Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány 75700506-10001136 számú számlára történő utalással,
illetve az önkormányzat hivatalában készpénz befizetésével van lehetőség. Támogatása esetén igény
szerinti lehetőséget biztosítunk a támogatók nevének feltüntetésére az emlékművön. Ezen igényét 2022.
április 30-ig legyen szíves jelezni.
Minden segítő támogatást előre is köszönünk.
Tisztelettel
Kovács Imre
polgármester

Bárczi Gergely
alapítvány kuratóriumi elnöke
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Nyertes Pályázatok / Helyi érték

Nyertes ’Magyar Falu Program’ pályázatok
Magyarország kormányának honlapján 2022. április 12. napján közzétett döntési lista alapján:
1.) Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati
temetők infrastrukturális fejlesztése alprogramban.
Pályázati célokként jelöltük meg a Ludányhalászi településen lévő
Losonci úti temetőben lévő veszélyes, kiöregedett fák kivágását,
valamint a temető sérült kerítésének cseréjét.
Az elnyert támogatási összeg: 5 722 025,- Ft.
2.) Ludányhalászi település sikeres pályázat alapján a Magyar Falu
Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építése/felújítása címen a Templom tér
felújítására 15 005 022,- forint támogatást nyert el.
Szabóné Dénes Valéria

Osztálytalálkozó
A Falunap rendezvénysorozatán belül
tervezi az Önkormányzat a Ráday
Gedeon Általános Iskolában végzett (volt
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
osztályoknak az osztálytalálkozóját. Már
javában folynak a szervezési munkák és
az egyeztetések a lelkes felelősökkel, akik
lebonyolítják a találkozót. Sajnos az
alábbi években végzettek nem jelezték
részvételi szándékukat az osztálytalálkozó szervezésében: 1964, 1980, 1983,
1986, 1989, 1993, 1994, 1995, 2002,
2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016.
Az idő ugyan egyre kevesebb, de várjuk
azok jelentkezését, akik elvállalnák a fenti évfolyamokból a régi osztályközösség újbóli összehozását.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban lehet.
a szerkesztőség

Ünnepi miserend
Kedves Testvérek!
A húsvéti misék rendje a következő:
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvét vasárnap

Ludány - 18:00
Ludány - 18:00
Ludány - 19:00
Ludány - 11:00
Kantár Norbert
plébános
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Közhírré tétetik
A képviselő-testület ülésein történt
A képviselő-testület 2022. január 27-én megtartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
• Módosították az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények helyiségeinek használatba
adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérletek díjának mértékéről szóló 7/2021.(VII.2)
önkormányzati rendeletet, valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendeletet.
• Elfogadták az önkormányzat 2022. évi közfoglalkoztatási tervét.
• Döntött a testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról.
• Megállapították a polgármester illetményét és költségtérítését.
• Kezdeményezték a Ludányhalászi belterület 657/4; 657/2; 926/3; 657/3 és 926/2 helyrajzi
számú, közterület megnevezésű, állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
• Döntést hoztak a horkai temetőben található 9 darab veszélyes fa és a kerítés mellett található 28
darab fa pályázati költségen történő kivágásáról.
• Pályázat benyújtása mellett döntöttek a Kossuth út még fel nem újított járdaszakaszára, a
Templom tér járdájának, valamint a Szent István út járdának három szakaszának felújítására.
• Szintén határozatot hoztak arról, hogy a Ludányhalászi, Rákóczi út 119. és a Rákóczi út 117/C
szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítására pályázatot nyújtanak be.
• Pályázatot nyújtanak be továbbá a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai
játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése” alprogramban, ezen belül fitnesz park
kialakítására.
• Döntöttek arról, hogy a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében található
nagytermet és Petőfi-termet ingyenesen a Timi-tanya Lovassport Egyesület rendelkezésére
bocsátják a 2022. február 19-én tartandó jótékonysági bál idejére.
• A Falunappal kapcsolatban határoztak arról, hogy a rendezvény a község focipályáján kerül
megszervezésre, valamint ebben az évben az önkormányzat ingyenes étkeztetést nem biztosít.
A képviselő-testület 2022. február 15-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésen a következő napirendi
pontot tárgyalta a testület:
• Elfogadták a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.
• Rendeletet alkottak a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
• A Ludányhalászi Mesekert Óvodában 2022. május 02-án és 03-án 8.00 és 16.00 óra között
határozta meg a képviselő-testület a beiratkozások időpontját.
• Az Óvoda nyári zárva tartási idejét az óvodavezető javaslatára 2022. július 04-től július 15-ig
határozta meg a testület.
2022. február 24-én tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen
az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:
• A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester 2022. évi szabadságolási tervét.
• Megválasztották a Ludányhalászi területén működő Szavazatszámláló Bizottság tagjait.
• Tárgyalta a testület a 2022. évi kulturális rendezvények előkészítését.
A képviselő-testület 2022. március 24-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
• Elfogadásra került a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve.
• Jóváhagyták a fogorvosi ügyelet 2022. évi feladat-ellátási szerződését.
• Pályázat benyújtása mellett döntöttek a „Helyi és térségi rendezvények” támogatására.
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Választás 2022. 04.03. eredmények
Pártlistás eredmények (érvényes szavazatok száma szavazókörönként):
Pártlista
Ludányhalászi 001.
Ludányhalászi 002.
szavazókör (Iskola) szavazókör (Hivatal)
Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarországért Mozgalom
– Momentum Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – LMP
Magyarország Zöld Pártja – Párbeszéd Magyarországért Párt
Normális Élet Pártja
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Megoldás Mozgalom
Mi Hazánk Mozgalom
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt

79

38

1
7
2
8

3
6
4
15

193

156

Egyéni választókerületi képviselő választás eredményei (érvényes szavazatok száma szavazókörönként):
Jelölt
Ludányhalászi 001. Ludányhalászi 002.
szavazókör (Iskola)
szavazókör
(Hivatal)
Dócs Dávid – Mi Hazánk Mozgalom
24
24
Sopotnik László – Megoldás Mozgalom
3
5
Balla Mihály – FIDESZ Magyar Polgári Szövetség –
183
152
Kereszténydemokrata Néppárt
Dr. Frankfurter Zsuzsanna – Magyar Munkáspárt – Igen
2
1
Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
Domokos Zoltán – Normális Élet Pártja
2
3
Gyenes Szilárd - Demokratikus Koalíció – Jobbik
Magyarországért Mozgalom – Momentum Mozgalom –
68
30
Magyar Szocialista Párt – LMP Magyarország Zöld Pártja –
Párbeszéd Magyarországért Párt
Márton Renáta – Magyar Kétfarkú Kutya Párt
6
4
Népszavazás eredménye (szavazókörönkénti szavazatok száma):
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
IGEN szavazatok száma:
20
13
NEM szavazatok száma:
203
181
ÉRVÉNYTELEN szavazatok száma:
66
26
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
IGEN szavazatok száma:
5
1
NEM szavazatok száma:
215
189
ÉRVÉNYTELEN szavazatok száma:
69
30
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutassanak be?
IGEN szavazatok száma:
10
1
NEM szavazatok száma:
210
187
ÉRVÉNYTELEN szavazatok száma:
69
32
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?
IGEN szavazatok száma:
9
1
NEM szavazatok száma:
211
186
ÉRVÉNYTELEN szavazatok száma:
69
33
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Óvodai hírek / Helyi érték
Óvodai élet farsang idején
Óvodánk február 21-én tartotta farsangi
mulatságát. A korlátozások miatt ebben
az évben is csak zártkörűen zajlott a
rendezvény. A kicsik ötletes és színes
jelmezeket vonultattak fel, majd a „Répa,
retek, mogyoró” társulat tette igazán
farsangivá
a
hangulatot
vidám,
szórakoztató
táncos
énekekkel,
játékokkal. Zárásként nem maradhatott el
a farsangi fánkkal való megvendégelés,
mely szülői felajánlás útján érkezett.
Ezúttal is hálásan köszönöm, hogy aktív
részesei az óvoda életének!
A helyi hagyományokat öregbítve
óvodásainkat felvonultattuk a március 15ei ünnepélyen, a kokárdatűzés ceremóniájánál.
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, a Víz világnapja alkalmából
elsétáltunk az Öreg tóhoz, hogy megfigyeljük annak növény- és
állatvilágát
Április elején a nagycsoportosaink bepillantást nyerhettek az
iskolai életbe, találkozhattak régi óvodás társaikkal, s egy
játékban, mozgásban gazdag testnevelés órán vettek részt.
A leendő óvodások beíratására május 2-3-án, 8-16 óráig lesz
lehetőségük a szülőknek.
Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető

Új műfüves sportpálya
Ludányhalászi településen, a Templom téren az
új műfüves multifunkciós sportpálya építése
sikeresen befejeződött, amelynek műszaki
átadás-átvétele 2022. március 28-án megtörtént.
Jelenleg a használatbavételi eljárás zajlik.
Ünnepélyes átadását a Falunapon tervezi az
Önkormányzat. Az új pálya kivitelezésére
13 226 761,-Ft-ot nyert el településünk, illetve
az önkormányzat saját forrásából 2 334 134,Ft-ot biztosított a projekt létrejöttéhez.
Szabóné Dénes Valéria
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Iskolai hírek
Új év, új lendület a Rádayban
A járvány miatti veszélyhelyzet megszűnésével
lehetőségünk volt, hogy a gyerekeknek iskolai
programokat szervezzünk. A Lázár Ervin
Program keretében a 8. osztályosok Budapesten
a Nemzeti Színházban nézték meg a Csongor és
Tünde című előadást, a 2. és 7. osztályosok
Szécsényben vettek részt kulturális programon,
a 4. évfolyamosok pedig a környékbeli
iskolásokkal együtt a Ráday Iskolában
hallgathatták meg a Dunakeszi Szimfonikusok
előadását. Az iskola szervezésében több tanuló
Salgótarjánban a János vitéz című szórakoztató
előadást nézte meg, ahonnan kellemes
élményekkel tértek haza.
Kilenc héten át úszásoktatáson vettek részt a 4.
és a 6. osztály tanulói, a balassagyarmati
uszodába jártak heti rendszerességgel, és
örömünkre szolgál, hogy a gyerekek többsége
megfelelő vízi jártasságra tett szert.
Iskolai programjaink is folyamatosan zajlanak,
a Máltai Szeretetszolgálat mozgó játszótere
havi rendszerességgel érkezik a felsős
osztályokhoz, ahol önismeret, közösségépítés
és pályaorientáció témákat dolgoznak fel. Az IT BUSZ egy napot töltött nálunk, ahol a 3D-s tervezést
és a legó robotok programozását tanulták a gyerekek. Ellátogattak iskolánkba a nógrádszakáli és
ludányhalászi leendő elsősök az óvónénik kíséretében, ahol játékos foglalkozás keretében ismerkedtek
az iskolával. Versmondó –, és szépen olvasó versenyt is
szerveztünk a Költészet Napja és a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, ahol a tanulóink színvonalas előadásait
hallgathattuk. A legjobbak szécsényi rendezvényen képviselik
iskolánkat. A Kajla Sulibajnokságon a 4. osztály az országos
döntőbe jutott, ahol legjobb tudásuknak megfelelően
képviselték az iskolát a gyerekek. Idén is elkészül a
hagyományos tojásfánk, a 8. osztályosok kivitelezésében az
iskola előtt állítjuk fel. Megemlékeztünk az 1848-as
forradalom- és szabadságharcról, a kulturális műsor mellett
zászlóparkot alakítottunk ki és 1848 métert futottak tanulóink.
Az új évben új lendülettel kezdtük a munkát, sajnos a tanulók
tanulásáról ezt nem lehet elmondani, félévkor rengetegen
buktak egy vagy több tantárgyból. Nagyon szeretnénk, ha
változtatva a tanuláshoz való hozzáálláson, a tanulmányi
eredmények is javulnának, mert az iskola az a hely, ahol a
tudás lakozik, jelen vannak a barátok, és a gyerekek kezébe
adják a jövőt. Ez csak a szülő-gyerek-pedagógus kooperatív
részvételével valósulhat meg.
A RÁDAY ISKOLA KÖZÖSSÉGE NEVÉBEN ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK
MINDENKINEK!
Kormány Zsoltné igazgató
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Helyi érték

Farsangi jótékonysági bál
Karácsony előtt két nappal Mester Alice otthona, sajnálatos módon teljesen a tűz martalékává vált.
Csodával határos módon személyi sérülés nem történt, de Alíz és Gréta otthona lakhatatlanná vált,
mindenük odalett.
Az önkormányzat és rengeteg
jószándékú
vállalkozó
és
magánszemély és a település
közfoglalkoztatásban részt vevői
igyekeztek a segítségükre lenni.
Pénzadománnyal és sokan a két
kezük munkájával támogatták a
bajba jutott családot.
A Timi-Tanya Falusi Turizmus és
Lovassport Egyesület szervezésében 2022.02.19-én Jótékonysági bál került megrendezésre a
kultúrházban, azaz a Volent Lajos
Családsegítő Szolgálat épületében.
Az óriási háttérmunkát Végh Erik
Valter végezte. Szécsényi és a helyi
vállalkozók,
magánszemélyek
felajánlásait gyűjtötte támogató
jegy árusításával és a tombolába
tárgyi nyeremények begyűjtésével. Közel száz felajánlás érkezett a tombolába. Ezek közül
megemlíteném a két fődíjat. Az egyik nyeremény, Egerszalókra egy wellness nyaralás volt. A másik egy
20 főre szóló ebéd meghívás, a Timi -Tanya Kemencés házba. A tombola sorsolás sláger nyereménye a
horgász napijegyek sokasága és az élő kakas a Bikavérrel volt.
A zenét a Fülöp Trió szolgáltatta, a zenészek hajnalig gondoskodtak a jó hangulatról. Meglepetés az
Erkel Vegyeskórus fellépése volt. A kórus szinte teljes létszámban jelent meg a bálon. Az énekkar
csodálatos éneklése mindenkiben maradandó élményt hagyott. A bálon voltak örömkönnyek, derültség
és tánc kifulladásig. A befolyt pénzösszeget teljes egészében a károsultaknak adtuk át.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a bál sikerességében bármilyen szerepet vállalt! Külön
köszönet illeti a Polgárőrséget, akik a rendezvényt biztosították.
Farkasné Tapodó Edit

Fánkkóstoló, borválogató és pálinka mustra
Ludányhalászi

Február 26-án sok falubélit megmozgató eseménynek adott helyet a
Volent Lajos Családsegítő Szolgálat épülete. Ekkor került
megrendezésre a Fánkkóstoló, borválogató és pálinka mustra.
Az állandó rendezvényeink közül a farsangi időszak fontos eseménye
ez.
Ha farsang, akkor bálozás és a jellegzetes édesség, a fánk. Sok
néphagyomány is fűződik a fánkhoz. A legények farsangkor körüljárták
a házakat, meglátogatták a lányokat, ha egy lány megfelezte a legénnyel
a fánkot, akkor viszonozta a szerelmét. A fánk rengeteg változata ismert
a világon, az egyszerű szalagos pampuskától a különlegesnek számító
éclair fánkig. A helyszínen az óvoda konyhájáról Horváthné Róka

Hírmondó

Kiadja és előállítja:
Ludányhalászi Község
Önkormányzata
Felelős kiadó: Kovács Imre
polgármester
Tel: (32) 556-020
Szerkesztőbizottság:
Dér Judit, Szabóné Dénes Valéria,
Farkasné Tapodó Edit, Zombori
Tímea Zsuzsanna, Kovács Gábor
Károlyné, Puszta Csaba
Email:
3188ludanyhalaszi@gmail.com
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Helyi érték
Karolina és Földiné Majdán Cintia tartott látvány-fánksütést. A fánkkóstoló
versenyre szép számban neveztek be a háziasszonyok, szám szerint 18 féle
édesség került a zsűri asztalára. Volt közötte a hagyományos szalagos fánk,
képviselőfánk, csöröge és- rózsafánk és churros is.
A Fánkverseny helyezettjei:
I. Csonka Katalin , II. Oláhné Annus Csilla, III. Mosó Ferencné
A borválogató versenyre 8 féle bor lett benevezve.
I.Végh Szilárd fehérbor II.Végh Szilárd rosé bor, III. Bárány Tibor
Az idei programot pálinkakóstoló és válogató verseny gazdagította. 21
tüzes párlat mérettette meg ízét és zamatát. A papramorgó nedűk közül
törköly, körte, alma, birs és vegyes pálinka is volt a versengők között. Az
áfonya ágyas, a zöldtea ágyas színével is meglepte a bírákat. A három tagú
bíráló bizottság pontozása alapján a helyzettek
:
I. Ádám Róbert, II. Oláh Vendel, III. Farkas Róbert
Az idén hármas megmérettetés is hozzájárult a rendezvény sikerességéhez.
Kimagaslóan nagy volt a rendezvény látogatottsága. A hangulatért Jenci és
csapata volt a felelős. Záróráig ropta a falu apraja nagyja a táncot.
Farkasné Tapodó Edit

Kossuth úti játszótér átadása
2022. március 14-én 17.40-kor került sor Ludányhalászi Kossuth úti játszótér ünnepélyes átadására,
amely a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi
játszótér fejlesztése-2021 című pályázati forrásból valósult meg. Az elnyert támogatási összeg:
4 898 376 Ft, amely 3 új játszótéri eszköz beszerzését tette lehetővé.

Március 15-i ünnepség
A játszótér ünnepélyes átadását
követően a Volent Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat épülete előtt
koszorúzásra került sor, megemlékezve a 1848. március 15-i forradalom
kitörésének eseményéről. Az eseményen részt vett Balla Mihály
országgyűlési képviselő. Ludányhalászi képviselő-testülete nevében
Kovács Imre polgármester és Brunda
József alpolgármester, a szécsényi járás
képviseletében Kanyó Judit Varsány és
Velki
Róbert
Magyargéc
polgármestere; a testvér-települések nevében Ádám Béla, Szuhánszki Pál és Vízi József polgármester
urak, Szabó Vilmos Rimóc polgármestere, a Közös Hivatal képviseletében Radvánszky Judit és
Lehoczki Szabolcs polgármesterek, az Általános Iskola nevében Kormány Zsoltné igazgató és Kovács
Gábor Károlyné igazgatóhelyettes, valamint a Mesekert Óvoda képviseletében Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető és Puszta Anita élelmezésvezető koszorúzott.
Koszorúzást követően Balla Mihály országgyűlési képviselő úr mondott ünnepi beszédet, majd ezt
követően kis megemlékező műsor következett: a „Jó tanuló, jó közösségi ember” pályázat résztvevői.
Továbbá a Ludányhalászi Mesekert Óvodába járó gyermekeknek feltűzték az első kokárdájukat.
Kovács Imre polgármester úr ünnepi beszédét követően a Szózat zárta le a jeles eseménysorozatot.

