
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. évfolyam 2. szám                                   2022. július 

 

Szeles János: Szülőfalum 800 éves (Ünnepi köszöntő Ludányhalászi falunapjára) 
 
Születésnapodon éltessen az Isten, 

Kedves szülőfalum, s minket is segítsen, 

Hogy még soká éljél, s virágozzál nekünk, 

Hová visszatérve megdobbanjon szívünk. 

 

Ezerkétszázban és még huszonkettőben 

Két falu született az Ipoly mentében, 

Ludány és Halászi, sok tóval és réttel, 

Jó termőföldekkel, szorgos-dolgos néppel. 
 

 
 

Birtokolták földjét Balassák ősei, 

Werbőczy, Deméndi és még Libercsei, 

Törökdúlás alatt kettős uralom lett, 

S a Rádayak is hamar megjelentek.  

 

A Ráday-kastély községünk szép dísze, 

Szociális otthon, sokak menedéke. 

Aztán itt a templom, s a halászi kápolna, 

Imádságos lelkünk mindkettő ápolja. 

Iskolába jártam, sokat ministráltam, 

S mikor nagyobb lettem, immár citeráztam. 

Tagja lettem én a felnőtt zenekarnak, 

Jófülű gyerekként gyorsan befogadtak. 

 

Jártam hegedülni, és németórára, 

Nem volt messze nékem Szécsénynek határa. 

Aztán Salgótarján, a híres Bolyai, 

Ott is jól tanultam, nem kellett félteni. 

 

Itt telt minden nyaram, kinn a barackosban, 

Jó levegőn, csendben be sokat olvastam! 

Nagyapám szavait, mint hűs vizet ittam, 

Szépen nevelkedtem, s keveset buliztam. 

 

Aztán katonaság, messze elkerültem, 

Kicsiny falum tornya járt emlékeimben. 

Vágytam vissza ide, ahogy soha régen, 

Mint egy kisded ülne anyja lágy ölében 

 

Az egyetem alatt sokszor hazajártam, 

Kedves családomat újra viszont lássam, 

Barackot árultam, szép leányra leltem, 

Ki itt van mellettem, lett a feleségem. 

 

S jöttek a gyerekek, hoztuk őket haza, 

Sokat játszott velük apu s dédimama. 

A baromfiudvarban mennyi fura állat, 

Vége-hossza nem volt a csodálkozásnak. 

 

Most már unokával bővült a nagy család, 

Vele látogatjuk az új dédimamát. 

Örül nagyon nekünk, Csaba is fog halat, 

Mindenkinek jut majd egy-két finom falat. 

 

Így telik az élet, születünk, s meghalunk, 

De a szülőföldön mindig otthon vagyunk, 

Kedves kicsi falum, köszönöm azt néked, 

Hogy itt nevelkedtem, s mindig visszatérek.

 

Budapest, 2022. június 10.  
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A képviselő-testület ülésein történt 
 

A képviselő-testület 2022. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalta: 

• A horkai temető kerítésnek cseréjére az elnyert pályázati összegen felül 1.000.000,-Ft-ot fogadtak 

el. 

• A testvértelepülési megállapodások és partneri együttműködések megerősítésének időpontjának 

2022. június 10-t tűzték ki. 

• Felhatalmazták a polgármestert, hogy a közterületi fűnyírás elvégeztetésre tárgyalásokat 

kezdeményezzen vállalkozókkal. 

• Felhatalmazták a polgármestert, hogy a pályázatban elnyert mobil színpadhoz táncszőnyeg 

beszerzését kezdeményezze. 

• A testület 3 havi tiszteletdíját, a polgármester ezen összeg dupláját felajánlotta a 800. éves 

emlékmű megvalósulására. 

• A hivatal épületének felújítására 1.000.000,-Ft-ot csoportosítottak át a 2022. évi költségvetésben 

rendezvényekre tervezett összegből. 
 

2022. április 28-án tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen az 

alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 

• Elfogadták a Polgárőr Egyesület 2021. évi beszámolóját. 

• Elfogadták a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

• A közművelődési referens képzésére 300.000,-Ft-ot fogadtak el. 
 

2022. május 12-én ismét rendkívüli ülést tartott a testület. Az ülésen az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalták: 

• Rendeletet alkottak a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól. 

• Az Előd úti árok megszüntetésére elfogadták a GREEN GOES Kft. ajánlatát. 
 

A képviselő-testület 2022. május 26-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 

• Elfogadásra került a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Volent Lajos Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2021. évi munkájukról. 

• Elfogadták a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolót. 

• Jóváhagyták a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosítását. 

• Elfogadták a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

• Módosították a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését. 

• Rendeletet alkottak az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról. 

• Előzetes vezetékjogi hozzájárulást adtak az Opus TIGÁZ Zrt. részére a Ludányhalászi, Rákóczi 

út 884 hrsz-ú kivett beépítetlen terület használata kapcsán vezetékjog bejegyeztetéséhez. 
 

2022. június 28-án tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen az 

alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 

• Elfogadták a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófav-

édelmi Kirendeltség és Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

• Elfogadásra került a Szécsényi Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról készült beszámoló. 

• Elfogadta a testület a Ráday Gedeon Általános Iskola beszámolóját a 2021-2022-es tanévről. 

• Szintén elfogadták a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2021-2022. nevelési évről készült 

beszámolót. 

• Módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. 

• Hatályon kívül helyezésre kerültek a már végrehajtott, illetve elavult rendeletek 

Közhírré tétetik 
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Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V.13.) önkormányzati rendelete a 

közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 

 

• Ludányhalászi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében – 

figyelemmel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény (továbbiakban Szabs.) 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja: 

 

• 1. Értelmező rendelkezések 

• 1. § 

• E rendelet alkalmazásában: 

• a) közterület: a Szabs. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterület, a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától 

függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek 

mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt 

részét is; 

• b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja alapján minden alkohol tartalmú ital, 

kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 

1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat; 

• c) alkalmi rendezvény: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

28. § a) pontja szerint az olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény - ide 

nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat 

-, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a 

rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti 

alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást; 

 

2. A rendelet célja, hatálya 

• 2. § 

• (1) A rendelet célja a közterületen való szeszes ital fogyasztás korlátozásával kapcsolatos szabályok megalkotása, amelyek 

segítik a település közterületein a használat rendjének megőrzését és a közterületek tisztántartását az alkoholfogyasztási 

szokások befolyásolásával, valamint hozzájárul a közterületi rendbontások, garázda cselekmények és rendzavarások 

megelőzéséhez. 

• (2) A rendelet területi hatálya Ludányhalászi település közigazgatási területére terjed ki. 

• (3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdés szerinti település közterületén bármilyen jogcímen tartózkodó természetes 

személyre terjed ki. 

 

• 3. Közterületi szeszes ital fogyasztás korlátozás szabályai 

• 3. § 

• (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó közterületen szeszesital fogyasztása tilos. 

• (2) Közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma alól kivételt képeznek: 

• a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező és szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátóipari üzlet 

által használt közterületen tartózkodó vendégek; 

• b) az engedéllyel szervezett és közterület-használati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények résztvevői; 

• c) minden év első és utolsó napja. 

• 4. Záró rendelkezés 

• 4. § 

• Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Ludányhalászi, 2022. május 12 

 

 Kovács Imre Németh Ilona 

 polgármester jegyző 

 

Rendelet kihirdetve! 

 

Ludányhalászi, 2022. május 13. 

 

 Németh Ilona 

 jegyző 
 

Közhírré tétetik 
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Kora nyár a Mesekert Óvodában 
 

Május legszebb ünnepét, az Anyák napját a hagyományok szerint 

a Művelődési házban ünnepeltük meg. Versekkel, dalokkal, 

körjátékkal köszöntötték óvodásaink az anyukákat, nagymamákat. 

Gyereknapon meglepetés műsorral és játékos feladatokkal 

szórakoztattuk a gyerekeket, jó hangulatban telt a nap. 

Június 3-án tartottuk az évzárót és a nagycsoportosok ballagását. 

A meghívott vendégek láthattak cowboy táncot, népi - és angol 

dalosjátékokat. 4 gyermeket búcsúztattunk el, reméljük, hogy 

batyujukban a pogácsa, só és homok mellett sok szép óvodai 

emléket is magukkal visznek. Mindannyian a helyi általános 

iskolában kezdik meg tanulmányaikat. 

Két elnyert pályázattal is tudtuk bővíteni tárgyi feltételeinket. A 

Gyurmavilág pályázaton 36 kg gyurmát nyertünk, a meseíró 

Bartos Erika által meghirdetett Bogyó és Babóca gyereknapi 

pályázatán társasjátékokat és mesekönyveket kaptunk. 

A konyha leállás nélkül dolgozik egész nyáron, a szünidei 

gyermekétkeztetés az óvodában történik. 

Idén ismét elbúcsúzunk óvodánk egy oszlopos tagjától, Véghné Papp Erzsébet dajkától, Erzsi nénitől. Július 

végéig a nők kedvezményes nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti. Ezúton is köszönjük a sok éves 

munkáját, jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk Neki! 

Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 
 

Mi történt a 

,,Malomban”? 
 

2021-ben megnyitotta kapuit a 

Volent Lajos Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat, ahol a 

családsegítésen és az alternatív 

gyermekek ellátását biztosító 

szolgáltatáson kívül, a kulturális 

rendezvényeknek is színvonalas 

helyszínt nyújt a régi, új külsőbe 

varázsolt kultúrház épülete. 

 Május első vasárnapja az 

édesanyáké, amely az idén egybe 

esett a majálissal. Az épület belső 

átriumában még a sátor is felállításra került. Huszár János főzte a babgulyást, ami mellé a csapolt sör dukált. 

Baráti és családi társaságok vehették volna igénybe a közösségi teret. A pedagógusok és az óvónénik 

gondoskodtak arról, hogy méltón legyenek köszöntve az édesanyák, a gyerekek a színpadon szívhez szóló 

műsorral készültek. Az ovisok és az iskolás gyerekek először köszönthették anyák napján az anyukákat és a 

nagymamákat a megújult színház teremben. Potyogtak az anyukák örömkönnyei, de volt nevetés is…például 

akkor, amikor az ovis kisfiú ismerőst vélt felfedezni a csikós pólóban. 

  Május 9-én a Petőfi teremben Petőfi Sándor emlékestet tartott a Bársony Művészeti Kör. Petőfi 

mellszobrának koszorúzásával kezdődött a műsor. A reformkor meghatározó költőjének verseiből szavaltak a 

résztvevők. A szervezők ropogtatni valóval és Végh Józsi bácsi által készített borral, gitáros énekléssel tették 

emlékezetessé az estet. Bemutatásra került a ludányi főkötő porcelánbabákon, illetve a vállalkozó asszonyok 

magukra is öltötték a helyi viseletet.   

Óvodai hírek / Helyi érték 
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Volent Lajos se gondolta volna, hogy 

a Szegedi Pinceszínház előadásában 

az elátkozott malom színhelye pont 

az ő malma lesz. Kemény Henrik: 

Vitéz László és az elátkozott malom 

című gyermekelőadásra június első 

napjaiban került sor. Vitéz László 

világot akart látni, ekkor találkozott a 

bajba jutott molnárral, aki nem tudta 

a gabonát megőrölni a malomban, 

mert az el volt átkozva. A malomban 

lakott az ördög és a szellemek, akiket 

a csaplárosné báli legyezőjével, a 

palacsintasütővel jól elagyabugyált a 

főszereplő, így malom megszabadult 

az átoktól. Ha itt voltál ,,Pajtikám!” 

láthattad a nagyszerű előadást és azt is, hogy zsúfolásig megtelt a nézőtér, sőt még be kellett fogni 

székeket, hogy mindenki láthassa az élőbáb előadást. Vendégül láttuk a helyi ovisokat és az iskolásokat, 

a nógrádszakáli ovisokat és a pilinyi gyerekeket is, akiket a falubusszal jutottak el a meseelőadásra. 

 

Este a felnőtteknek Csokonai Vitéz 

Mihály: Az özvegy Karnyúné, s két 

szeleburdiak című előadása került 

bemutatásra. Csokonai 220 évvel 

ezelőtt írta abszurd darabját. 

Karnyúnénak, az öregedő 

kereskedőnek két úriember is adta a 

szépet. Az agyafúrt Tipptopp és a 

széptevő Lipittlotty. Mindkét úr csak a 

vagyonára pályázott, nem riadva vissza 

az aljas megtévesztéstől sem. Az 

emberi kapcsolatok őszinte és 

bevállalós bemutatása, poénos és 

fanyar szójátékkal tűzdelt darab 

elgondolkodásra késztette a nézőt. Az 

előadásra Karancsságból, Pilinyből, 

Nógrádszakálból és Szécsényből is 

érkeztek a színházi élményre vágyók, 

de így is nagyon elenyésző volt a nézők 

száma. 

 

A gyermek és a felnőtt előadás is 

ingyenesen volt megtekinthető, mert a Déryné vándorszínház program keretén belül sikeresen történt a 

pályázás.  

A Déryné program lehetőséget nyújt, hogy ne kelljen a kultúráért messzire menni, az előadásokat bárki 

ingyenesen tekintheti meg. A gyermek előadások az iskola és az óvoda segítségével mindig nagy örömöt 

szerez a gyerekeknek. A kultúra befogadására való igény gyermekkorban alakul ki, szeretnénk a 

településen élőknek a megfelelő színházi műfajt helybe hozni. Ezért szeretnénk sokakat megfertőzni a 

színház különlegese világával, ami örök igénnyé válik a jövőben, ha te is akarod! 

 

Farkasné Tapodó Edit  

Helyi érték 
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Összetartozás napja 
 

A Trianoni békediktátum 102. évfordulójának, 

azaz az összetartozás napjának előestéjén 

megemlékezés és koszorúzás történt az épület 

mellett található emlékműnél. Az évfordulón 

beszédet mondott Kovács Imre polgármester és 

Brunda József alpolgármester, akik kiemelték, 

hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 

megszűnésével Magyarország, mint utódállam 

területeinek 2/3 részét, lakosságának túlnyomó 

többségét az országhatárokon kívülre 

rekesztették.  Az emlékezés koszorúit az óvoda 

és a képviselő testület tagjai helyezték el. 

 

Farkasné Tapodó Edit 

 

 

Nyugdíjasok kirándulása 

A polgármester úr kezdeményezésére 

május 28-án nyugdíjas kirándulásra 

került sor. Az előző napok esős 

időszaka után reménykedtünk a szép, 

napsütéses kiránduló időben. 

Örültünk, hogy esernyőt nem kellett 

használni, az égiek kegyesek voltak 

hozzánk. Az úti cél Diósgyőr, 

Lillafüred volt. 6.00-kor indult útnak a 

három kisbusz a 20 főt számláló lelkes 

társasággal. Félúton rövid pihenőt 

tartva megreggeliztünk, kávéztunk. Az 

út hátralévő része olyan gyorsan eltelt, 

és máris Miskolcra érkeztünk, 

ahonnan kisvasúttal utaztunk Lilla-

füredre csodás erdei környezetben. Egy rövid séta megtétele után a Szent István-barlanghoz értünk. 10 

órától idegenvezető kíséretében barangoltuk be a különleges formájú cseppkövek birodalmának egy 

részét. A látogatás végeztével az idegenvezető kérésére közös énekléssel győződhettünk meg a barlang 

csodás akusztikájáról.  Ezután a Lillafüredi Libegő felé vettük az irányt. Miskolc új látványossága 2016-

ban nyitotta meg kapuit. A festői Szinva patak völgyében egy több mint ezer méteres pálya vezet az alsó 

állomástól a felsőig. A 303 méteres tengerszint feletti magasságból induló felvonón egyszerre akár 180 fő 

gyönyörködhet a táj szépségében. E program után „ szabadfoglalkozás” keretében ellátogattunk a méltán 

híres Palotaszállóhoz és ámulattal néztük Magyarország legnagyobb esésű vízesését. Aki megéhezett, 

finom pisztrángot, (vagy amit szeretett volna) ebédelt. Utunk utolsó állomása a kb. 200 pincét számláló 

Szépasszonyvölgy, Eger egyik leglátogatottabb része. Finom borokat kóstoltunk, és gondoltunk az itthon 

maradt családtagokra. Nekik is hoztunk „kóstolót”. Köszönjük a szervezésért, a remek programokat! A 

biztonságos utaztatásunkról Kovácsné Obrecsány Klára, Kovács Imre és Huszár Jani gondoskodott. 

Derűs, vidám, jó hangulatú, élményekben gazdag napot töltöttünk együtt! Köszönet a kirándulók nevében:  

Brundáné Szalai Mariann 

Helyi érték 
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Sátorépítés, avagy csináljunk együtt 

valamit… 

  A három napos ünnepi rendezvény előkészítése a 

sátorépítéssel kezdődött a falu lakói számára. A közös 

munkára! 

Június 4-én, szombaton, amikor a sátorépítésre került 

a sor, tetemes mennyiségű eső esett. A hadra fogható 

férfisereg a zuhogó esőben látott neki a munkának. 

A sátrak és színpad építése alatt előbukkant a napocska 

is. Rekkenő és fullasztó meleg izzasztotta meg a 

munkásokat. A padok és asztalok felállításának ideje 

egybeesett az asszonyok megjelenésével. 

Mindezt, azért tudom elmesélni, mert én is a pályára keveredtem. Az uramat akartam haza invitálni. 

Ekkor a rongyokkal, vödrökkel felszerelkezett asszonyok befogtak egy kis munkára. Az idő és a munka nagyon jól 

telt velük. Egész idő alatt be nem állt a szájuk, meséltek és nevettek egymás történetein és közben minden elkészült. 

Többek között a pörkölt is, a szakácsok bele adták a szívüket-lelküket. 

Nem mellékesen, megtanultam sört csapolni és most már tudom mi a ludányi átok… -Nőjön fű a kertedben! 

 Farkasné Tapodó Edit 

 

800 év margójára 
 

Úgy gondolom büszkék lehetünk 

településünk hosszú évszázadokra 

visszanyúló múltjára! Mi pedig hálásak 

lehetünk Kovács Imre polgármester 

úrnak, hogy lokál-patrióta mivoltát nem 

hazudtolta meg, és ünnepélyes módon 

megemlékezett a falunk fennállásának, 

legalábbis első írásos említésének, 800. 

évfordulójáról.  

A gyökerek fontosan az ember 

életében, ebből merítünk mindanynyian 

amikor nehézségek, vagy legalábbis 

válaszutak elé érünk. De ide térünk 

vissza akkor is, amikor békességre vagy 

kellemes emlékekre vágyunk. A gyökér 

éltet, táplál, felvirágoztat, gyümölcsöt 

ad. Ha él… Ezért fontos, hogy a gyökereket tápláljuk, locsoljuk. De hogy is néz ez ki, ha a saját életünkre 

vonatkoztatjuk ezt a képet? 

Gyökereinket táplálni annyit jelent, hogy ápoljuk a hagyományainkat, a régi korok emlékeit, az ősök anekdotáit. 

Emléket állítunk ezeknek, továbbadjuk, hogy életben maradjanak. Ez az ünnepség is ezért jött létre, hogy 

emlékezzünk, hogy hálát adjunk és hogy tovább éltessük a gyökereinket. Ezt a célt szolgálta az emlékmű felállítása, 

az ünnepség sorozat, a faluról szóló könyv létrehozása. De ezt jelképezte a három, régi parasztház felújítása és új 

funkcióval való felruházása. A vendégházak reméljük sok innen elszármazott és hazavágyó hazafi, valamint 

turisztikai céllal megszálló vendégeink megelégedésére és örömére szolgálnak majd. A vendégházak a helyi 

horgászparadicsomra asszociálva halfajtákról kapták a nevüket: Harcsa, Csuka, Süllő. A házak átadása 2022.06.10.-

én ünnepélyes keretek között történt, Réthy Pál, helyettes államtitkár adta át a Belügyminisztérium képviseletében. 

Az ünnepségen részt vett még Balla Mihály országgyűlési képviselő úr, valamint a projekt létrehozásában aktívan 

résztvevők, a testvértelepülések képviselői, valamint a környező települések polgármesterei, további meghívott 

vendégek. A vendégházak, valamint a szoboravató ünnepségre meghívást kaptak a településen élők, minden 

háztartás kapott meghívót, de sajnos a faluból alig jöttek el páran, ami számomra nagyon szívbemarkoló volt, hiszen 

mindez értünk lett, rólunk szól. 

 

Helyi érték 
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Többen feltették azt a kérdést, hogy miért pénteken történt a hivatalos ceremónia, mert ha nem így lett volna itt 

lettek volna. A válasz: a Belügyminisztérium, akitől a támogatás érkezett a vendégházak létrehozásához, 

ragaszkodott ahhoz, hogy az átadás munkanap történjen, hogy ők is képviseltetni tudják magukat e jeles alkalmon. 

Így tehát hozzájuk kellett alkalmazkodni minden egyéb programelemnek.  

Ha nem péntek lett volna valóban többen lettünk volna helybéliek? Ezt nem tudhatjuk, de a lényeg, hogy éltetnünk 

kell a gyökereinket! Büszkének kell lennünk arra, hogy ludányhalásziak vagyunk, hogy itt élünk, hogy vannak 

hagyományaink, hogy vannak emberek, akik nem engedik, hogy ez a gyökér kiszáradjon.  

A déli harangszó koronázta meg az ünnepség hivatalos részét: a Halászi templom harangja ütötte el a delet 

egyenesen a Kossuth rádióból közvetítve. A MI harangunkat hallhatta egész Magyarország ezen a napon. Ezt 

követte Tóth Dávid szobrászművész ezen jeles ünnepre készült alkotásának a felavatása, mely stílusosan az Élet 

fája nevet kapta. A szobor a korábbi faluk, falurészek összefonódását, a magyarság, illetve a falu jellegzetességeit 

is szimbolizálja, törekedve az egység megjelenítésére. 

Az egységet, az összetartozást 

szimbolizálta az is, hogy a szobor 4,2 

milliós bekerülési értékének több mint 

50%-át adományból, a falubéliek, a 

faluban dolgozó vállalkozások adták 

össze, fontosnak tartva az együvé 

tartozást, aminek ezzel is hangot 

akartak adni. Hála és köszönet 

mindenkinek, akik fontosnak tartották 

ezt a kezdeményezést! A szobor 

mögötti táblán feltüntetésre kerültek 

azon támogatók nevei, akik ezt kérték, 

ezzel is köszönetünket kifejezve 

nagyvonalú támogatásukért. Viszont 

voltak sokan olyanok, akik nem 

szerették volna, hogy fény derüljön 

kilétükre. Máté evangéliumának szavai 

jutnak eszembe, hogy „te úgy adj 

alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, 

mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban 

marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,3-4) Istennek ezt a nagy, megígért jutalmát kívánom 

minden rejtekben adakozónak! 

Ezen ceremónia keretében átadásra került a vendégházak melletti területen létrehozott műfüves pálya, a Templom 

tér felújított útja és vízelvezető árka, valamint a Rákóczi és Kossuth úti részleges járdafelújításának produktumai. 

A vendégházak, valamint a műfüves pálya bérlésének részletei az újság további lapjain találhatóak. 

A pénteki nap zárásaként a testvértelepülésekkel – Lyski, Darkovice, Tyczyn, Béna, Óvár, Ipolykér valamint 

Csalár– korábban kötött testvértelepülési megállapodások megújítása is megtörtént, ami a további gyümölcsöző és 

baráti kapcsolatok ápolásának is egyik záloga.  

Úgy gondolom, hogy méltó megemlékezés volt ez a nap a falu múltjáról. Hála és köszönet az ötletgazdának, a 

szervezőknek, a projektben résztvevőknek, és azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a falut és eljöttek 

ünnepelni, megemlékezni! 

Zombori Tímea Zsuzsanna 
 

Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában, Ludányhalásziban 

A Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja keretében Önkormányzatunk több mint 221,5 millió 

forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Belügyminisztériumtól turisztikai fejlesztésre. 

A program keretében három palóc jellegű házat, valamint egy melléképületet újítottunk fel, valamint a turisztikai 

szolgáltatásokhoz szükséges eszközöket szerezhettük be. Az összesen 18 férőhelyes horgászbarát vendégházak 

mellett igénybe vehetők horgász- és családbarát szolgáltatások eszközei, valamint kerékpárok bérelhetőek. Két 

vendégház közötti területen 50-70 fő befogadására alkalmas, kemencével felszerelt fedett szín épült a kisebb 

rendezvények helyszínéül. 

A szolgáltatóegység működtetése két fő piaci alapon történő foglalkoztatásával valósul meg.  

Helyi érték 
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XV. Ludányhalászi Falunap 
 

A 800 éves rendezvénysorozat második napján, június 

11-i szombaton tartottuk meg az immáron 

hagyományosnak mondható Falunapot. Mivel a 

sátorépítés során már bőségesen kijutott a „Ludányi 

átokból”, azaz az esős-szeles időjárásból, úgy látszik 

ezúttal az égiek kegyesek voltak hozzánk, hiszen 

kellemes, meleg időnk volt. 

A napot a Rimóci Rezesbanda zenés ébresztője nyitotta.  

Az ünnepi szentmisét Süllei László mesterkanonok, a 

Budavári Nagyboldogasszony templom (közismerten a 

Mátyás templom) plébánosa, falunk szülötte mutatta be. 

A meghívott külföldi vendégeink, a falunkból 

elszármazottak, a falunk lakói a megszokottól eltérően 

teljesen megtöltötték az ünnepi díszben pompázó templomunkat. Süllei atya érzelmekkel átitatott hozzánk szóló 

szavait mindenki figyelmesen hallgatta, a prédikációja közben többször is elcsukló hangon emlékezett vissza 

gyermekkorára, iskolai éveire, barátaira. Szülei köszöntése könnyeket csalt a szemekbe. 

Köszönjük a pólókat, köszönjük, hogy megtisztelte és 

ünnepélyesebbé tette szombati rendezvényünket. Isten 

áldása kísérje további munkáját. 

A délelőtt további része, most is a sportról szólt. A 

horgászverseny az Öreg tónál és a kispályás labdarúgó 

bajnokság a sportpályán elmaradhatatlan része a napnak.  

 

A kulturális programok mellett a nap csúcspontja a 40 

osztály találkozója volt délután kettőkor. A nagy sátor alatt 

minden osztálynak külön-külön asztalt állítottak fel. A régi 

ismerősök, diáktársak ezután véget nem érő beszélgetésbe 

kezdtek. A viszontlátás örömének kissé felborult a tervezett  

menetrend. Brunda József alpolgármester ünnepélyes köszöntőjét elnyomta a zsibongás.  Szép számmal eljöttek 

azok a pedagógusok is, akik valaha az intézményben tanítottak. Az osztályoknak lehetőségük volt ellátogatni az 

iskolába, benézhettek az osztálytermekbe, régi fotók és tablók között 

böngészhettek és eleveníthették fel a régmúltat. Nagy számban fogadták 

el továbbá meghívásunkat a településünkről elszármazottak is. 

A színpadon Ádámné Nagy Tímea óvodavezető köszöntötte az óvoda 

dajkáját, Véghné Papp Erzsébetet, azaz Erzsi nénit, aki az aktív óvodai 

munkának búcsút intve, nyugdíjas éveire készül. A továbbiakban 

megerősítésre került testvértelepülési együttműködésünk Ipolykér 

községgel. 

 

A rendezvény teljes ideje alatt látogatható volt Némethné Jancsi Ilona 

„Inci néni” gobelin és textilszobor, Péter Piroska Jenőné Tiffany üveg, 

Ádám Róbertné ludányi főkötő és Deák Annamária porcelánbaba 

kiállítása. Az érdeklődők Kovácsné Obrecsány Klára archívumából 

származó fotókkal teli tablókat láthattak falunk életének elmúlt 

évtizedéből. Ezúton is köszönjük neki a rengeteg fotóanyagot, melyet 

rendelkezésünkre bocsájtott a tablókhoz, az ünnepi kiadványunkhoz, 

valamint a Hírmondóhoz is. 

A késő délután és az este a szórakozás és a zene jegyében telt. A helyi 

Timi-Tanya tartott lovasbemutatóval szórakoztatta az egybegyűlteket. 

A táncok kedvelőinek a Havanna Táncstúdió latin-, valamint a Vitalitas 

SE modern táncelőadása nyújtott minőségi szórakozást. 

 

 

 

Helyi érték 
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A zene szerelmesei ezúttal is többféle 

műfajból válogathattak. A meghívott lengyel 

testvértelepülésünk, Tyczyn kórusának majd 

Egri József nótaénekes fellépése után az est 

sztárvendége, az Apostol együttes élő 

koncertje szórakoztatta a nagyérdeműt, akik 

régi slágereiket és újonnan szerzett dalaikat is 

egyaránt előadták. A napot a Pedrofon 

Zenekar rockabilly rock and roll előadása 

zárta. 

 

A nagyszerű nap lebonyolításárét köszönettel 

tartozunk többtucat önkéntesnek, valamint 

szervezetnek. Köszönjük tehát Oravecz 

Péternek, hogy idén is a tőle megszokott 

színvonalon vezette a műsort. Köszönjük a 

maroknyi közmunkás-csapatnak, akik 

ügyeltek a tisztaságra. Ugyancsak köszönet 

illeti a Ludányhalászi Mesekert Óvoda személyzetét az új színpadi dekorációért. Köszönet a helyi Ráday Gedeon 

Általános Iskola felkészítő tanárainak az osztálytalálkozók szervezésénél nyújtott segítségért. Köszönjük a 

Polgárőrségnek, hogy idén is lelkiismeretesen, több napon keresztül őrizték a pályán felállított sátrakat és ügyeltek 

a rendre. Itt említeném meg a Rendőrség és a Mentősök jelenlétét, akiknek a segítségére szerencsére nem volt 

szükség. Szintén hálásak vagyunk az önkénteseknek, akik ezernyi apró de nélkülözhetetlen dologban segédkeztek.  

a szerkesztőség 

 

 

Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 

 Ludányhalászi Községi Önkormányzat sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 

Közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása (2022) című ( TTP-KP-1-

2022/1-000013 azonosítószámú pályázati kiírás keretében. 

Együttműködő partner: Ipolykér 

testvértelepülés 

Támogatási összeg: 1 000 000,-Ft 

A 2022.06.11-én fellépő Apostol 

zenekar fellépő díjának 

kiegyenlítésére használt fel az 

Önkormányzat. 

 
 

Leader pályázat 

Magyarország Kormányának felhívása az Ipolymenti Palócok térségfejlesztő Egyesülete (HACS) illetékességi 

területén működő önkormányzatok, nonprofit szervezetek támogatása keretén belül a Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat 2022.04.25-i dátummal Leaderes pályázatott nyújtott be: 

 

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-47-9-22 

Együttműködő partnerek: Ludányhalászi Községi Önkormányzat és 

Jó Palócok Egyesülete (Hollókő) 

A támogatási összeg:  

2 853 360,-Ft ebből a Ludányhalászira eső rész 1 353 360,-Ft 

A remélhetőleg sikeres pályázat esetén a 2022.06.11. Falunapi 

rendezvény fellépők tiszteletdíjai kerülnek elszámolásra, továbbá 

2022.06.04-2022.06.06 között megrendezésre kerülő Pünkösdölés Hollókőn elnevezésű rendezvénysorozat 

ellenértéke is szerepelni fog a pályázati elszámolás során. 

Helyi érték 
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V. Zenei Délután és Est 
 

2022.06.12-én Ludányhalászi, 

Sportpályán került 

megrendezésre az V. Zenei 

Délután és Est rendezvény. 

 

A rendezvényt 11.00-kor 

szentmise nyitotta meg, 

amelynek bemutatására Spányi 

Antalt, Székesfehérvári megyés 

püspököt kértük meg. A püspök 

úr örömmel 

 

 elfogadta meghívásunkat, 

hiszen nem idegenként jött, hanem ismert környezetbe, részben ismert emberek közé. Az ünnepi prédikációt 

áhítattal hallgattuk, a szentmiséről felemelő érzéssel távoztunk. 

A felújított művelődési házban, az óvoda konyhája által készített ünnepi ebéd mindenkinek nagyon ízlett, a Püspök 

úr külön áldásával köszönte az 

elkészítőknek. 

Az ebéd közben felelevenítettük az 

elmúlt 46 év történéseit, 

emlékeztünk az itt töltött kápláni 

évről, az élő és elhunyt közös 

ismerősökről. Nagyon sok közös 

élmény, történet felszínre került, 

megfiatalodtunk!  Spányi püspök úr 

nagyon jól érezte magát, szeretettel 

és új élményekben gazdagodva 

búcsúzott első éves papi 

szolgálatban töltött falujától. 

Reméljük még máskor is vendégül 

láthatjuk, és köszönhetjük püspöki 

áldását. Jó egészséget kívánunk, 

Isten áldja! 

 

14.00-kor megkezdődött a Zenei Est és Délután program sorozat olyan fellépőkkel, mint a Rock Forever együttes, 

az Omega Revival és zárásképpen az Inflagranti együttes 

a szerkesztőség 

 

Leader pályázat 

Magyarország Kormányának felhívása az Ipolymenti Palócok térségfejlesztő Egyesülete (HACS) 

illetékességi területén működő önkormányzatok, nonprofit szervezetek támogatása keretén belül 

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány 2022.04.25-i dátummal Leaderes pályázatott 

nyújtott be: 

A helyi felhívás kódszáma: VP6-19.2.1-47-9-22 

Együttműködő partnerek: Hollókő Község Önkormányzat és Ludányhalászi Múltjáért és Jövőért 

Alapítvány 

2 750 00,-Ft ebből a Ludányhalászira eső rész 1 250 000,-Ft  

A pályázat pozitív elbírálása után a 2022.06.12 Rockfesztivál rendezvény, valamint a 

2022.08.20-án Szent István napjára Hollókőben megrendezett eseményen résztvevő fellépők 

tiszteletdíjai kerülnek elszámolásra. 

A fent említett két pályázat utófinanszírozott, jelenleg a döntésre várunk és folynak a hiánypótlási munkálatok.  

Helyi érték 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3017367768483804&set=pcb.5117866831623209&__cft__%5b0%5d=AZUv1Oj-hQ50xzSK3uqasitgCwP7XOeJUbEcI6P49Z-81fVo14uGDETJys5TCyGIZqvAJ2eG78gDNr9oXzvM9rSDUVnPrGg-8-ewMQ41YC1bTkJVBKGRqPnkjUVju5-CmuSQgpHx4RaOoXXyURFyHzv945bDyVKE5UVLtgnaAuJcrJu12C4hp8x9wvHRlV9nnN4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3017367768483804&set=pcb.5117866831623209&__cft__%5b0%5d=AZUv1Oj-hQ50xzSK3uqasitgCwP7XOeJUbEcI6P49Z-81fVo14uGDETJys5TCyGIZqvAJ2eG78gDNr9oXzvM9rSDUVnPrGg-8-ewMQ41YC1bTkJVBKGRqPnkjUVju5-CmuSQgpHx4RaOoXXyURFyHzv945bDyVKE5UVLtgnaAuJcrJu12C4hp8x9wvHRlV9nnN4&__tn__=*bH-R
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Múlt és jelen visszhangjai 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egy nagyon szép ország. Annak is egy gyönyörű helyén lévő kis faluja, ahol 

az emberek szeretettek dolgozni, de a közügyei nem nagyon érdekelték Őket. Az szinte teljesen a 

tanácselnökre, majd később a polgármesterre és a képviselőkre maradt. 

Eljött a 2022-es év. Mely minden eddiginél nagyobb feladatot jelentett! Ugyanis a település ebben az 

évben ünnepli fennállásának 800. évfordulóját is, amelyet egyszerre tartottunk a falunappal, a soron 

következő Elszármazottak Találkozójával, és az idáig végzettek Osztálytalákozójával! 

A szervezők mindent elkövettek annak érdekében, hogy az ünnepsorozatra ellátogatók és a vendégek 

maradandó élményekkel térjenek haza. -Mi szerintünk, ez sikerült is! -Igaz, mint minden nagyobb 

rendezvényen, ezen sem sikerülhetett minden. Most is voltak gondok és problémák, amelyeket azonban 

szinte észrevétlenül megoldódtak. -Kivéve egyet, mely a tudtunk nélkül jött létre! 

A rendezvény iránt teljesen érdektelen, segíteni nem akaró, viszont annál jobban kritizáló személyek 

részéről, a facebook oldalain keresztül. Mondván a június 24-re, a rendezvényt segítők részére rendezett 

köszönővacsoraára, a közmunkások nem lettek meghívva, holott, Ők is kivették részüket a munkából! 

Természetesen, tették mindezt az elfogadhatótól a nyomdafestéket nem tűrő hangnemig, mindenféle 

stílusban. Volt ki odáig ment-igaz, megnevezés nélkül -hogy a polgármestert bírálta. -Hogy miért is??- 

Aztán azt is letámadták, aki javasolta, hogy talán meg kellene kérdezni az illetékeseket, illetve szót emelt 

a megengedhetetlen hangnem miatt, és kinyilvánította azon véleményét, hogy nem a facebook az, ahol 

ezeket így, és ilyen formában kellene kitárgyalni! 

Igaz, egyből megváltozott a ,,néphangulat” alpolgármesterünk bejelentése után. aki mind a 8 fő 

közmunkással kapcsolatban leírta, hogy kik lettek meghívva és kik nem, s miért! Majd feltette a kérdést, 

hogy miért nem segítettek- legalább egy kicsit- annak a 132 embernek, akik egy „köszönöm szépen”-ért, 

vagy éppen egy „Isten fizesse meg”-ért dolgoztak?! Ahelyett, hogy igaztalanul vádaskodnak! Majd a 

véleményének is hangot adott, hogy hol és mi módon kellene megkérdezni, megvitatni bármit is, ha 

kételyek merülnek fel a községgel kapcsolatosan. 

Nem szeretnénk tovább folytatni azon gondolatok sorát- pedig lehetne- melyeket, -ott és akkor- 

alpogármesterünk megfogalmazott! Azonban álljon itt még egy levél azok közül, melyeket elszármazottak 

fogalmaztak meg e ünnepségsorozat végén, innen hazatérve és melegséget érezve szívünkben, a 

gyarapodó és tovább szépülő szülőföld iránt. 

 

,,Kedves Imre! 

Szívből gratulálok Neked és Csaptatódnak a hétvégén megtartott ünnepség-sorozat megszerzéséért, 

lebonyolításáért! Szívet melengető, lélekemelő volt a szentmiséken részt venni. Gyönyörű volt a templom 

díszítés, nagyon szépek voltak a népviseletbe öltözött lányok-asszonyok. Az osztálytalálkozón való 

fogadás, a színpadi műsor mind mind élményekkel teli volt. A felújított régi házak és környezetük, az ott 

felállított emlékfa csodálatos harmóniában vannak. 

A könyvet már olvasom és sok régi szép emléket felidéz. 

Sok dicsérő szót tudnék még mondani. 

Köszönöm, hogy részese lehettem ennek az élménynek. 

További munkádhoz a Jó Isten adjon sok erőt, kitartást, jó egészséget! 

Torma Erika 

Kolontár” 

 

Zárásul, még két mondat kikívánkozik e tollból: 

A stílus, maga az ember!- A második, Arany János egyik gondolata: ,, A 

legnagyobb boldogság itt e földi létben, Embernek lenni minden 

körülményben.” 
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