
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. évfolyam 4. szám              2022. december 

Ünnepi gondolatok 

„Amíg van villanyunk, amely világít, amíg van fedél a fejünk felett, amíg van tüzelő, amit a 

kályhába rakunk, amíg van meleg ruhánk, mérhetetlenül gazdagok vagyunk.” 

(Bódiné Fenyvesi Mónika) 

 

Pár évvel ezelőtt azt hittem, életem legfájdalmasabb időszakát kell megélnünk a COVID miatt. 

De, sajnos, tévedtem! Az ország - különböző okoknál fogva - mély recesszióba süllyedt, amely 

minket sem kerülhetett el.  

E gondolatok és dolgok közepette értünk el 2022-nek majdnem a végére, s köszöntött reánk 

Advent – A várakozás és a szeretet időszaka! 

Mire kezükben tartják és a duruzsoló kályha mellett elkezdik olvasni e lapot, már mind a négy 

gyertya égni fog az adventi koszorún! Melyek már magukban is a fokozott készülődés jelei. S 

ha még valaki veszi magának a fáradságot, s otthona kellemes melegét hátrahagyva nem fél a 

csípős téli világtól, s végigmegy településünk útjain, egyre több háznál találkozhat 

díszkivilágítással. Sőt! Mint egy zenemű legszebb hangjai, úgy nyílnak sorban községünk 

szebbnél-szebb adventi ablakai. Hogy aztán mindegyikük teljes fényében várhassa Karácsony 

szent estéjét, Jézus születésének napját. Mert valljuk meg, ez az a nap amikor „Isten emberhez 

lehajló szeretete” minden embert megérint. 

Egyben ez az ünnep az, amely alkalmat ad a családok, barátok összejövetelére, egymás iránt 

érzett szeretetük újbóli kinyilvánítására. Arra, hogyha csak egy pillanatra is, de megállunk és 

kifújjuk magunkat e rohanó világban, hogy a béke kiűzze a gonoszt a lelkünkből. 

E gondolatok jegyében kívánok községünk Önkormányzatának és e lap szerkesztőségének 

nevében mindenkinek  

Áldott, Békés, Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és sokkal boldogabb új esztendőt! 

Brunda József 

alpolgármester 
 

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, 

jó egészséget és sikerekben gazdag, 

Boldog Új Évet kíván a 

Ludányhalászi Községi 

Önkormányzat, a Képviselő-testület 

tagjai, valamint az Önkormányzat 

intézményeinek dolgozói nevében 

    Kovács Imre     Németh Ilona 

   polgármester            jegyző  
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Színes programok az óvodában 

Az elmúlt őszvégi és tél eleji időszakban nagy örömünkre 

szolgált, hogy két alkalommal is meghívást kaptunk a 

Művelődési ház gyermek előadásaira. A Paramisi társulat 

Égig érő fa című mesejátékát, majd a Ribizli bohóc interaktív 

műsorát tekinthettük meg. 

Idősek napján 18 kisgyermek tisztelte meg az ünnepelteket 

szívből jövő, lelkes műsorukkal. A nagycsoportos gyerekek 

cowboy táncot, a kiscsoportosok pedig Márton naphoz 

kapcsolódóan, libás népi játékokat mutattak be. Ezúton is 

köszönöm a szülőknek, hogy elhozták gyermeküket a 

rendezvényre. A finom ünnepi ebédet az óvoda konyhai 

dolgozói készítették. 

A Mikulás hírnökeként, Áprily Géza előadó látogatta meg 

óvodánkat, gitárjával és mikulásváró műsorával 

szórakoztatta a kicsiket. December 6-án megérkezett a 

Mikulás, akit már nagy izgalommal vártak a gyerekek. Jutott 

is ajándék mindenkinek bőven a puttonyból. A kedves 

vendéget versekkel és dalokkal köszöntöttük. 

Karácsony hetében több programot is kínálunk még a gyerekeknek. Közös mézeskalács sütéssel, dalok 

és betlehemes játék tanulásával készülünk 

karácsony ünnepére, melyet december 19-

én tartottunk az óvodában. A karácsony-

váró esten is bemutatják műsorukat 

nagycsoportosaink. Majd az idei év 

zárásaként, december 21-én egy zenés, 

meglepetés előadásban vehetnek részt 

óvodásaink a Művelődési házban. 

Az óvoda december 23-áig tart nyitva, az új 

esztendőben január 2-án várjuk a 

gyermekeket. 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánok 

magam és az óvoda dolgozói nevében! 

 

Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 

 

Adventi Ablakok 

December 1-jén kezdetét vette a Világító Adventi Ablakok kezdeményezésünk, örömünkre szolgált, 

hogy nagy népszerűségnek örvendett a felhívás, hamar gazdára talált mind a 24 ablak. Bízunk benne, 

hogy egy csodás közösséget összeboronáló, gyönyörű hagyományt teremtünk. 

A 24 jelentkező között véletlenszerűen sorsoltuk ki a napokat, melyről mindenki külön-külön értesítőt 

kapott. 

A résztvevőket arra kértük az adott napon díszítsék fel valamelyik jól látható, utcára néző ablakukat, és 

a dekorációban helyezzék el a kapott számot majd lehetőség szerint szürkületkor/ sötétedéskor 

világítsák is ki, hogy mindenki jól láthassa. Az ablakok díszítésével kapcsolatban semmi megkötésünk 

nem volt. Mindenki a saját ízlése, kreativitása alapján készíti a dekorációját. 

Karácsony közeledtével pedig napról napra több ház ablaka öltözik majd díszbe és fénybe, így 

hangolódva az ünnepekre.  

Ádám-Nagy Andrea  

Óvodai hírek / Helyi érték 
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A képviselő-testület ülésein történt 

 
A képviselő-testület a 2022. október 14-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi 

pontokat tárgyalta: 
 

• Szakvélemény alapján döntöttek a Horkai temető megmaradt fenyőfa sorának ritkításáról 

• A Szent András plébánia templom orgonájának felújítására maximum 350.000,-Ft pénzeszköz 

átadást fogadtak el. 
 

2022. október 27-én tartotta munkarend szerinti következő ülését a képviselő-testület. Az ülésen 

az alábbi napirendi pontok tárgyalására került sor: 
 

• Döntöttek a víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő átadásáról. 

• Rendeletet alkottak a nyugdíjasok karácsonyi csomag támogatásának helyi szabályozásáról. 

• Rendeletet alkottak a szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól. 

• Módosították a Horgászbarát Vendégházak szolgáltatási árainak szabályait tartalmazó 

47/2022.(VI.28.) határozatot. 

• A hivatal épületének részleges tetőcseréjére 700.000,-Ft-ot fogadtak el. 

• Meghatározták a novemberi közmeghallgatás napirendjét, mely a következő: Községünkben 

lévő közélethez, közfeladatokhoz való hozzáállás. 

• Meghirdették az Élő Adventi Kalendáriumot. 

• Módosították a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 

A képviselő-testület 2022. november 24-én megtartott soros ülésén az alábbi napirendi pontok 

tárgyalására került sor: 
 

• Elfogadásra került a háziorvos beszámolója a település egészségügyi helyzetéről. 

• Módosították a helyi adókról szóló 10/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletet, bevezetve ezzel 

a településen az idegenforgalmi adót. 

• Elfogadták az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervét. 

• Döntést hoztak arról, hogy 2022. évben az önkormányzat anyagi helyzetére és a magas 

energiaárak (továbbá a fel-és leszerelési díjak) miatt a karácsonyi díszkivilágítástól eltekintenek. 

• Igazgatási szünetet engedélyeztek a Hivatalban 2022. december 27-30-ig. Ez idő alatt kizárólag 

az esetleges halálesetek anyakönyveztetésére lesz lehetőség. 

• Zárt ülés keretén belül döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázatok elbírálásáról. 

 

Ezen ülés keretén belül a 

Képviselő-testület közmeg-

hallgatást tartott, melynek 

napirendje a „Községünkben 

lévő közélethez, közfelada-

tokhoz való hozzáállás” volt. 

A közmeghallgatás elején a 

Nógrád Táncegyüttes 

lehengerlő előadását tekint-

hette meg az a közel 35 fő, 

aki elfáradt a Volent Lajos 

Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat épületébe. 
  

Közhírré tétetik 
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Évértékelés, visszatekintés a 2022-es évre 

Interjú Kovács Imre polgármester Úrral 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” (Tamási Áron) 

Az esztendő végéhez közeledve mérlegeljük, hogyan sikerült ez az év, számvetést készítünk: 

mit tettünk jól, mit rosszul. Tervezzük a jövőt, és reméljük a legjobbat. A koronavírus 

visszaszoruló tendenciát mutatott, életünk lassan visszatérhetett a megszokott kerékvágásba. 

Településünk 800 éves fennállásának megünneplése izgalmas kihívások elé állított kicsiket, 

nagyokat egyaránt. Hagyományainkhoz híven megszólaltattuk községünk első emberét, Kovács 

Imre polgármestert, aki az alábbiak szerint értékelte a búcsúzó 2022-es évet. 

Ezt az évet több tekintetben sikeres, vagy talán mondhatom, magam és a község is a 

legsikeresebb évének tekintheti az utóbbi 15 évben. Ha abból indulunk ki, hogy mi minden 

valósult meg ebben az évben, nehéz végig sorolni. A megvalósult beruházások értékét figyelmen 

kívül hagyva, időrendben az alábbiak voltak: Elsőnek került átadásra a játszótér bővítése, 

felújítása. A falunapi rendezvénysorozat keretében új műfüves pályát avattunk. Szintén a 

rendezvény keretében kerültek átadásra a Belügyminisztérium által finanszírozott, teljesen 

újjávarázsolt szálláshelyek, épületek a Templom tér 2. és 8. szám alatt. Felújításra került a 

Templom tér úthálózata, árokrendszere, megvalósításra került a vízelvezetés. Részlegesen 

felújítottuk a Rákóczi és Kossuth utak járdáit. Az őszi időszakra pedig a horkai temetőben 

sikerült új kerítést megépíteni, kéréseknek megfelelően a temető területén a sírok között 

veszélyesnek ítélt, túl méretes fenyőfákat kivágatni. Értéküket tekintve ez évben községünkbe 

érkezett beruházások összege közel 283 millió forint volt. Hozzávetőleg játszótér felújításra 4,9 

millió forint, sportpálya kialakítására 13,2 millió forint, vendégházak és hozzájuk kapcsolódó 

épületek felújítására 230 millió forint, Templom téri út és vízelvezető rendszer felújítása 15 

millió forint, járdák felújítása 4,8 millió forint, temető kerítés megépítésére, veszélyes fák 

kivágatására 5,7 millió forint, szociális tűzifa beszerzésére 3,4 millió forint, rendezvények 

színvonalas megrendezésére 6,6 millió forint támogatást kaptunk. Mindezen beruházásokhoz 

önkormányzatunk 16 millió forint önerővel járult hozzá. A Rákóczi út – Kossuth út sarkán pedig, 

közel 5 millió forint saját erőből finanszírozottan megvalósult az új ’56-os emlékmű helye, új 

kerítéssel, parkkal.  

Gazdálkodásunkat összegezve elmondható, hogy egész évben megfelelően tudtunk működni, a 

beruházásokat és rendezvényeket finanszírozni. 

Ezek mellett mind eszmeileg, mind érzelmileg szintén nagyon lényeges a 4,2 millió forintért 

elkészült emlékmű. A bekerülési érték közel 60%-a a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért 

Alapítványon keresztül gyűjtésből került finanszírozásra. Megítélésem szerint ennek a 

megvalósítása megmozdította vállalatoknak és magánszemélyeknek az adakozó készségét. 

Legtöbbjük nem kérte, egyesek meg is tiltották, hogy a nevük szerepeljen az adakozók 

emléktábláján. Rendezvényeink sorát a fánksütő és pálinkakóstoló verseny nyitotta meg a 

farsangi időszakban. Ez volt az első közös együttlét a felújított Művelődési Házban, hisz az 

átadás óta a covid járvány ezekre az együtt töltött estékre nem adott lehetőséget. A március 15-

i nemzeti ünnepünket együtt a polgármester kollégáimmal nálunk ünnepeltük. Megtartottuk az 

Anyák napi ünnepséget. Sikeres kirándulást szerveztünk a nyugdíjasoknak Lillafüred, Eger 

útvonalon. Az év leglényegesebb ünnepség sorozata a falunappal egybekötött 800 éves 

évforduló megünneplése volt. A három napos rendezvény sorozatot a Templom téri ingatlanok 

átadásával kezdtük, és Spányi Antal püspök úr ünnepi szentmiséjével zártuk. Lényeges, hogy a 

Interjú 
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rendezvénysorozathoz két kiadvány is megjelent. Egy színes, falunkat több nyelven ismertető 

füzet, valamint településünk történetét, az ide kötődő elhunyt, illetve jelenleg is élő kiemelkedő, 

falunkért sokat tevő és egyéb különleges személyeket bemutató könyv Kovács Krisztián 

szerkesztésében. Továbbá ezúton is köszönetet mondok minden segítő társszerkesztőnek, aki a 

könyv megvalósításában részt vett. Az ősz folyamán megvalósult a szüreti felvonulásunk, igaz 

kicsit kisebb létszámmal, mint a korábbiak. Remélem, hogy a jövő évi időszakban újra a régi, 

száz fő fölötti létszámmal tudunk végig vonulni községünkön. Megemlékeztünk október 23-ról, 

és november utolsó hétvégéjén megtartottuk az idősek napi rendezvényünket. 

Sikereink mellett gondjaink is adódtak. Az év utolsó negyedévében jelentős működési 

nehézségünk akadt, ami valamilyen szinten megvolt egész évben. Ez abból adódott, hogy 

nagyon sok utófinanszírozott megvalósított pályázat valósult meg részben ebben az évben, 

nagyobb részt a múlt évben, amelynek az anyagi visszajuttatását az interreges pályázatok révén 

sajnos még visszatartanak. Ez nem önkormányzatunk hibája, hiszen ezek az interreges 

pályázatok a szlovák-magyar együttműködés alapján kerültek kiírásra, így a szlovák ügymenet 

is befolyásolja a kifizetéseket. Elhúzódik szlovák testvértelepülés ellenőrzése, akikkel ezeket a 

beruházásokat, rendezvényeket együtt valósítottuk meg. Előre nem tervezhető gazdasági 

nehézségeink az utolsó negyedévben már hatványozottan jelentkeztek. Nem akarunk drasztikus 

lépéseket meghozni, de nagy valószínűséggel januártól már nagyságrendekkel emeltebb 

árszinten kapjuk a gázt és az áramot. Ezért például a Művelődési ház nyitvatartását módosítani 

szükséges. Nagyon remélem, arra nem kell sort keríteni, hogy a közvilágításba is beavatkozzunk. 

Ez év elején még ilyen drasztikus kényszerekre álmunkban sem mertünk gondolni, de most azt 

kell mondjam, hogy ezek a gondok előtérbe kerültek, ami ezt az évet negatívan érinti. 

Ez évben is nagy probléma volt a közfoglalkoztatottak létszámhiánya, ami nagymértékben 

befolyásolta az elvégzendő feladatokat is. Ami a leglátványosabb, az a községünk adottságából 

adódóan nagy területű közterületek, amelyek fűnyírása mindig megpróbáltatás. A legnagyobb 

gond nem a finanszírozás, hanem egyszerűen alkalmi munkában sem tudtunk embereket találni, 

akik vállalták volna a fűnyírást. Ezért volt, hogy segítséget kellett kérni más településtől. Tartok 

tőle, ez jövőre sem fog változni. Bárcsak tévednék! 

Jövő évi tervezésünkben túlságosan bátrak nem merünk lenni. A visszafogott támogatási 

lehetőségek, és a sokkal kevesebb kiírt pályázat nem nagyon engedi meg, hogy olyan 

lehetőségekben gondolkozzunk, mint az előző években. Hacsak magára a falunapi 

rendezvényekre gondolok, az utóbbi tíz évben nem volt falunapi rendezvény, amit valamilyen 

pályázati forrásból ne tudtunk volna finanszírozni, vagy legalább is kiegészíteni. Jövőre ezt nem 

látom biztosítottnak, és nagyon valószínű, hogy azt a megszokott előadói színvonalat, ami 

jellemezte ezeket a rendezvényeket, nem fogjuk tudni biztosítani. Talán lehet, hogy többen 

jobban is örülnek neki, hogyha családiasabb falunapot sikerül rendezni. A kisebb anyagi 

befektetést igénylő rendezvényeinket reményeim szerint meg tudjuk valósítani. 

Köszönöm az értékelést! A tervek, feladatok megvalósításához sok sikert, jó egészséget, 

kitartást, lelkesedést, pozitív gondolkodást, megfontolt pénzügyi érzéket kívánok! A jó Isten 

adjon mindezekhez sok erőt! 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd 

az ünnepekre.” (József Attila) 

A kedves olvasóknak áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket, sikeres, boldog 2023-as 

esztendőt kívánok! 

Brundáné Szalai Marianna  

Interjú 
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Október 23-i 

ünnepség 
 

2022. október 23-án 

vasárnap településünk 

lakói megemlékezhettek 

az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőseiről. 

Az eseményre a Rákóczi 

és Kossuth út sarkán 

kialakított parkban, az 

ifjú ellenálló szobránál 

került sor. 

A Himnusz és Kovács 

Imre polgármester úr 

beszéde után a 

megjelentek egy rövid 

ünnepi műsort láthattak, 

melyben közreműködött: Farkasné Tapodó Edit, Farkas Róbert, ifj. Farkas Róbert, Oláh Fanni, Berki 

Amanda és Abonyi Gabriella. 

A műsor részeként a forradalomról megemlékező irodalmi művek hangoztak el. Ezután Brunda József 

és Végh Imre képviselő urak a Ludányhalászi Községi Önkormányzat és az egész település nevében 

rótták le tiszteletüket, majd Kovács Gábor Károlyné igazgatóhelyettes asszony a Ráday Gedeon 

Általános Iskola, Ádámné Nagy Tímea óvodavezető pedig a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 

képviseletében helyezte el koszorúját az emlékművön. 

Ádám-Nagy Andrea 

 

Őszi kulturális napok a Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
 

Az őszi kulturális rendezvényeink első előadása a Három muzsikus című interaktív gyermek műsor volt, 

a Paramisi Társulat előadásában. A mesejátékot közel 170 érdeklődő tekintette meg. Miután a három 

muzsikus rálelt édes-kedves feleségére, a néző sereg a lakodalomban érezhette magát. Akinek kedve 

tartotta énekelt és táncolt, amíg a cipő talpa el nem kopott.  

Következő kulturális élményt a Szabad Ötletek Színháza nyújtotta a Karinthy Örök című műsorával. 

Karinthy Frigyes műveiből hangoztak el a születéstől az elmúlásig részletek. Az összeállítás a Tanár úr 

kérem, Görbe tükör, Rájöttem valamire és a Betegek és bolondok című műveiből hangzottak el. Gyürki 

István a Magyar Arany Érdemkereszt színművésze is fellépett Ludányhalászi pódiumán.  

Az őszi programot Tormás Attila, Ribizlibohóc folytatta. A zenés-verses színház új élményhez juttatta 

a gyerekeket. Sokan először találkozhattak bohóccal. 

Az őszi kulturális rendezvényeket a Nógrád Táncegyüttes OTT-HON című műsora zárta. Szabó János, 

aki egyebek közt ,,a bajúszkirály” is, életvezetési tanácsokat adott a bemutatott táncok mellé, hogy 

miként legyünk egészségesek és boldogok ebben a rohanó világban.  

Az előadásokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár térítésmentesen biztosítja a település számára. Óriási 

lehetőség Ludányhalászi számára, hogy a felújított művelődési ház otthont nyújt a színvonalas kulturális 

produkcióknak. Így helyben megtekinthetőek az előadások, amelyek ingyenesek.   

December 16-án 17 órai kezdettel volt megtekinthető, békéscsabai színészek előadásában: Miska a 

Déryné Program szervezésében. A Schéner Mihály életét és munkásságát feldolgozó előadás, a művész 

egyéni látásmódját és világát játékos formában tárta elénk, sok vidámsággal, derűvel és reménnyel.  

 

        Farkasné Tapodó Edit 

  

Helyi érték 

Fotó: Kovácsné Obrecsány Klára       
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Idősek napja – 2022. 

november 26. 
 

Az eddigi szokásoktól 

eltérően, az idén nem 

december első, hanem 

november utolsó szombatján -  

november 26-án - került sor 

arra, hogy településünkön kö-

szöntsük az időseket, a 

nyugdíjasokat.  

A művelődési házat élettel 

töltötte meg a sok vendég, 

szeretettel üdvözölték egymást 

közeli s távoli ismerősök, 

barátok, szomszédok, 

falubeliek. A vendég-

fogadásról Kovács Imre polgármester gondoskodott, szívélyesen kínálgatta a betérőknek a kupica 

kontyalávalót, ezzel megalapozva, hogy jó hangulatban teljen a délután. A jó hangulathoz az is 

hozzájárult, hogy pontban délben az óvodások, az iskolások, valamint néhány közép- és felsőfokú 

tanulmányokat folytató tanuló verssel, tánccal, zenével, prózával kedveskedett a vendégeknek. Ezt a 

nagyérdemű kiadós tapssal jutalmazta. A gyerekek, fiatalok műsora után a már jól ismert szakácsok 

finomságai következtek: töltött káposzta, bacsa szelet burgonyapürével, valamint a desszertként 

felszolgált zserbó. A szomjoltásról az asztalon lévő zamatos borocska és az üdítők gondoskodtak. 

Mondhatni, hogy jó ebédhez szólt a nóta, mert a zenekar lendületesen húzta az étvágygerjesztéshez a 

szebbnél szebb dalokat. A rendezvény fénypontja az volt, amikor Csepregi Éva énekesnő a színpadra 

penderülve, táncolva – korát meghazudtolva - előadta a vendégek által jól ismert dallamokat. Csodás 

előadásával elvarázsolta a közönséget, akik sokszor együtt énekeltek a művésznővel. A hangulat a 

tetőfokára hágott, bizony nehéz volt búcsút inteni előadása végén az énekesnőnek. A tetszést nyilvánító 

vastaps sokáig tartott a közönség részéről. Ezután kötetlen beszélgetéssel folytatódott a rendezvény.  

Azt hiszem, a meghívott vendégek nevében is elmondhatom, hogy egy igazán jól sikerült délutánt 

tölthetett együtt a falu, ha nem is apraja, de a nagyja mindenképp! Köszönet érte a szervezőknek! 

 

Kovács Gábor Károlyné 

Beadott pályázat 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat közreműködésével a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Közhasznú 

Alapítvány pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Helyi és területi hatókörű 

civil szervezetek egyszerűsített 2023.” elnevezésű támogatására. /kódszám: NEAG-KP-1-2023/ 

Pályázati összeg: 350 000,-Ft 

Pályázati tevékenység:  

Irodaszerek beszerzése, marketing költségek finanszírozása a településen megszervezésre kerülő 

rendezvényekhez kapcsolódó meghívók gyártásához, plakátok nyomtatásához, egyéb kötelező arculati elemekkel 

ellátott kiadványok megjelentetéséhez. 

Jelenleg döntésre vár. 

 

Szabóné Dénes Valéria 

Helyi érték 

Fotó: Kovácsné Obrecsány Klára       
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Európai Területi Társulások-műhelytalálkozója 
 

A 2022-es év második Európai Területi Társulások (ETT-k) műhelytalálkozójának Budapest után 

Ludányhalászi adott otthont november 10-11 napján.  

A műhelytalálkozó nem csak a szakmai programnak adott teret, hanem az Ipoly-Völgye ETT ötödik 

születésnapjának megünneplésére is szolgált. A találkozón Nyíregyházától Szentgotthárdig számos 

hazai város társulása, valamint Románia, Szerbia és Horvátország ETT-jei is képviseltették magukat. A 

megjelenteket az Ipoly-völgye ETT leköszönő igazgatója, Kovács Imre, Ludányhalászi polgármestere 

köszöntötte, majd az ETT-k képviselői tartottak előadást a határokon átnyúló gazdasági és társadalmi 

fejlesztési együttműködésről, azok tanulságairól, valamint az előttük álló lehetőségekről és kihívásokról. 

A szakmai program 

folytatásaként a KKM 

Regionális és Határ Menti 

Fejlesztések Főosztálya 

tájékoztatást adott az ETT-

ket közvetlenül érintő 

pályázati forrásokról, majd 

az ETT-k számoltak be 

aktuális tevékenységeikről, 

főbb projektjeik helyze-

téről. 

A közös munkát az Ipoly-

Völgye ETT meghívására, 

egy közös vacsora, vala-

mint a helyi népviseletek 

megismerése és egy rövid néptánc bemutató zárta. 

A rendezvény szervezését és lebonyolítását a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány végezte. 

A felmerülő költségeket Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma biztosította. 

Kovács Imre 

 

Demográfia 2022. 

2021. decemberi hírmondó megjelenését követően elhunyt: 

Szomor István 

Végh Imréné (Kossuth út 31.) 
 

2022-ben elhunyt: 

Csámpai Lajos 

Oláh Pál  

Végh Imréné (Templom tér 26.) 

Németh Béla Ferenc 

Papp Lászlóné 

Kelemen János Imréné 

Oláh Béláné 

Mizser István 

Kereszti Bertalanné 

Puszta Jenő István 

Józsa Mihály 

Baranyi Csaba Lászlóné 

Oláh Jánosné 

Bujáki Valéria Anna 

Végh József Lászlóné 

Tóth Gyula 

 

2022-ben született: 

Oláh Dominik Benjámin  apja: Oláh Miklós  anyja: Botos Dominika 

Ruszó Marcell Viktor  apja: Ruszó István  anyja: Gazsi Alexandra 

Molnár Zoé    apja: Molnár József  anyja: Kelemen Nikolett 

Fazekas Alex   apja: Fazekas János  anyja: Gáspár Renáta 

Oláh Flóra    apja: Oláh Tamás  anyja: Benyák Mária 

Baranyi Flórián József  apja: Baranyi Csaba  anyja: Baranyi Georgina 
 

2022-ben házasságot kötött: 

Ispán Gabriella - Kovács János  

Helyi érték / Demográfia 
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Év végi visszatekintés az iskolai életre 

Amikor eljön az év vége, számot vetünk azzal, hogy mit értünk 

el, mi volt, ami jól sikerült, és mi az, amin változtatni kell.  

Az elmúlt egy évre visszatekintve elmondhatom, hogy 

temérdek munka van mögöttünk. Igyekszünk a gyerekeknek a 

lehető legtöbb tudást átadni, ami néha igen komoly 

akadályokba ütközik, mert erre nincs fogadókészség. A 

felmerülő problémák kezelésében a szülők legtöbbször 

partnerek, de olyan is van, amikor nem születik megnyugtató 

megegyezés a helyzet kezelésére. 

 Mégis mi az, ami erőt ad napról napra a munkánk 

folytatásához az iskolában?  

A gyerekek csillogó szeme, a kíváncsi pillantások, és a belőlük 

áradó szeretet. Együtt örülünk a rajzversenyeken elért 

sikereknek, a Bozsik Tornán elért járási első helyezésért, a 

lányok kérésére szerveződő kosárlabda csapat 

szárnybontogatásaiért, a táncos lábú lányok remek 

produkciójáért vagy éppen a házi versenyeinken való 

csodálatos vers- vagy próza előadásokért, és még sorolhatnám tovább. 

Cserébe igyekszünk a gyerekek iskolás éveit felejthetetlenné tenni, a színvonalas iskolai programokkal, 

a családias hangulatú tantermekkel és iskolai terekkel, a pillanatok megőrzésével. Szakmailag 

folyamatosan képezzük magunkat, hogy a gyerekek egyéni szintjének legmegfelelőbb módszereket, 

technikákat alkalmazva könnyítsük meg nekik az 

ismeretek elsajátítását. Viselkedésünkkel példát 

mutatunk, a társadalomban elfogadott normákat 

közvetítjük, és ezt várjuk el tanulóinktól is.  

Azt, hogy a holnap mit hoz, senki nem tudja. A 

tantestülettel együtt tanulunk a múltból, éljük a mai 

napot, és tervezzük a holnapot, hogy a lehető legjobb 

döntéseket hozzuk a gyerekek, a felnövekvő nemzedék 

érdekében. Mert a jövőt ők jelentik nekünk. 

A közelgő ünnepekre pihenést, egészséget és sok-sok 

boldog pillanatot kívánok a Ludányhalászi Hírmondó 

minden olvasójának a magam és a Ráday Iskola 

Közössége nevében. 

Kormány Zsoltné igazgató 

 

Mikulás 
 

Idén is meglátogatta a falu Mikulása településünk gyermekeit. A Timi -Tanya Kemencés 

Házban fogadták a hószakállút nagy szeretettel. A kicsik énekszavára kinyílt a puttonya és 

minden földi finomsággal ajándékozta meg őket. Az este során településünk útjain is felbukkant 

díszes hintója. Köszönjük a helyszín biztosítását, és a Télapó szolgálatában állók segítségét. 
Ádám-Nagy Andrea 

Várható farsangi programok 

 
2023. február 4.Óvodai jótékonysági farsangi bál 

2023. február 11. Fánksütő verseny és pálinkakóstoló 

a szerkesztőség 

Iskolai hírek / Helyi érték 
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Barsi Balázs szerzetes előadása 

Kantár Norbert plébános úr szerve-

zésében Ludányhalásziba látogatott 

Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences 

rendi szerzetes, hitszónok, teológiai 

tanár, aki október 21-én a Volent Lajos 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

nagytermében tartott előadást a 

keresztényi hit gyakorlásáról. 

Barsi Balázs atya lelkigyakorlatának 

mondani-valójában próbálta megértetni 

az Isten, emberek iránti végtelen, 

odaadó, elfogadó szeretetét. Példát 

állítva ezzel nekünk embereknek, a felebarátaink, társaink, családunk iránt tanúsított megértésünket, 

együttérzésünket, elfogadásunkat. 

„Talán a legnagyobb feladat egy igazán odaszánt életű keresztény számára, hogy felnőjön Isten 

türelméhez. Hogy ne csupán elfogadja Isten végtelen türelmét, hanem hogy ő maga is ennek a 

türelemnek élő hordozója legyen az emberek között. Türelmesnek lenni valakihez ezért mindenekelőtt 

azt jelenti, hogy csendben szenvedünk vele és érte. A tékozló fiát útnak engedő atya, illetve a megváltó 

Krisztus szenvedése ez. Nem is annyira azzal kell azonosulnunk tehát, akivel szemben türelmet 

gyakorolunk, hanem az irgalmas Atyával és Krisztussal, aki szánja és szereti őt, s életét adja érte. „ 

„Az Egyház jövője emberileg azon múlik, hogy meghalljuk-e és szívünkbe fogadjuk-e Jézus megtérésre 

szólító szavát.” 

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte az atyát! 

Puszta Csaba 

Ludányhalászi búcsú 

November 21-én ünnepelte egyházközösségünk a 

Szent András tiszteletére felszentelt plébánia-

templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét Marton 

Zsolt a Váci Egyházmegye püspöke celebrálta. A 

szentmise keretében meggyújtotta az adventi 

koszorú első gyertyáját, elindítva ezzel az új 

egyházi évet. 

Puszta Csaba 

Ludányhalászi  Hírmondó 

Kiadja és előállítja: 

Ludányhalászi Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 

 
Szerkesztőbizottság:  

Brunda József, Ádám-Nagy Andrea, Dér Judit, 

Farkasné Tapodó Edit, Szabóné Dénes Valéria, Kovács 

Gábor Károlyné, Puszta Csaba  

 

E-mail: 3188ludanyhalaszi@gmail.com 

  

Egyházi hírek / Demográfia 

              Ünnepi Miserend 

december 24. 21.30 éjféli szentmise  

(ludányi templom) 

december 25. 8.30 karácsonyi szentmise  

         (ludányi templom) 

december 31. 19.00 hálaadás (ludányi templom) 

január 1. 11.00 újévi szentmise (ludányi templom) 
 

 

Fotó: Kovácsné Obrecsány Klára       
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