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eltámadt a hűvös őszi szél. A természet
bohém virgonckodása egyre csak lanyhul,
bágyadt fakó tógába bújva fedi el üdezöld
köntösét. A fülledt nyáresti tücsökzenét,
lassan-lassan a fagyos csend váltja fel. A szabadságot a
monoton szürkeség szorítja ismét gúzsba, a fokok lassú
süllyedése egyre inkább a négy fal közé szorítja lényünket.
A természet hamarosan ismét meghal egy kicsit, elveszti
mindazt, ami gyönyörködésre méltó. A csendesség
időszaka jő, mely mélyből előtörő merengések
kivirágzásához nyújt táptalajt. Merüljünk hát el most pár
sor erejéig súlyos gondolatokban…
Születésünk pillanatában jegyet váltottunk egy
gyorsvonatra, mely észrevétlenül, száguldó iramban
kezdte meg fogyasztani a kilométereket s csak egy-egy
nagyobb állomásnál eszmélünk rá; Istenem! de sok időt is
hagytunk magunk mögött, szinte öntudatlan, a modern
világ
pergő
fergetegében.
Mennyi
lehetőséget
szalasztottunk el, míg bámultuk a változó tájat, hallgatva a
sínek keltette monoton zakatolást. Sokszor talán át is
aludtunk egy-egy szakaszt, öntudatlan hagyva el mindazt,
ami talán jobbá tette volna életünk. Ugyanakkor nem csak
a táj változik. Talán észre sem vesszük a mindeközbeni
testi és lelki változások sorozatát. Testünk megöregszik,
az élet tapasztalatai bölcsebbé tesznek. Bölcsességünk ára,
éveink fogyása. Hogy jó lenne-e előre látnunk dolgokat,
melyek pozitív irányba terelnék sorsunkat? Lehet. Ezzel
azonban létünk spontaneitása vesztené el varázsát. Hogy
van-e kijelölt utunk, előre megírt sorsunk, mely
elkerülhetetlenül beteljesíti végzetünket? Biztosan. A
mérföldköveinket már jó előre lerakták, mikor azonban
odaérünk, nekünk kell eldönteni, hogy merre is tovább.
Minden döntés a saját kezünkben van, minden
döntésünkkel járó felelősség a mi vállunkat nyomja. Hogy
könnyebb út-e az egyszerűbb? Nem mindig. Az élet rögös
ösvényei számos csapdával vannak kirakva, arra várva
mikor esünk bele. Eltévedni igen könnyű,

visszatalálni a helyes ösvényre annál nehezebb. Próbálkozni
persze lehet, mindeközben azonban „a vonat nem vár”, csak
irgalmatlan sebességgel falja a talpfákat, a végállomás pedig
csak egyre közeledik.
Becsüljünk hát meg minden egyes percet, melyet a
Mindenható ránk mért ki, hogyha majdan bevégezzük földi
létünk, jó szívvel, tetteink helyességében megnyugodva
hajthassuk fejünk örök álomra!
Végezetül Madách Imre máig ható soraival zárom
gondolataimat:
„Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Nem az idő halad: mi változunk,
Egy század, egy nap szinte egyre megy.
Ne félj, betöltöd célodat te is,
Csak azt ne hidd, hogy e sártestbe van
Szorítva az ember egyénisége.
Látád a hangyát és a méherajt:
Ezer munkás jár dőrén össze-vissza
Vakon cselekszik, téved, elbukik,
De az egész, mint állandó egyén,
Együttleges szellemben él, cselekszik,
Kitűzött tervét bizton létesíti,
Mig eljön a vég, s az egész eláll. Portested is széthulland így, igaz,
De száz alakban újolag felélsz,
És nem kell újra semmit kezdened:
Ha vétkezél, fiadban bűnhödöl,
Köszvényedet őbenne folytatod,
Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.”
Kovács Krisztián

A ludányi hősi emlékmű
A Nagy Háború 100 éves évfordulója apropóján pályázati pénzből és önerő ráfordításával megújult
mind a ludányi, mind a halászi hősi emlékmű. A ludányi Hősök emlékszobrát 1938. március 15-én
leplezték le. A szobor Keviczky Hugó alkotása, a mű összesen 2500 pengőbe került. Érdekesség, hogy
a leleplezésről filmfelvétel is készült. Az emlékmű az I. világháborúban hősi halált halt 34-, valamint a
II. világégésben elesett 16 községbelinek állít emléket. Reméljük a jövőben az emlékmű lépcsőzetét és
a kerítést is sikerül felújítani.
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Közhírré tétetik
A Képviselő-testület ülésein történt
A Képviselő-testület az április 29-én megtartott rendes ülésén módosította a 2013. évi költségvetési-, valamint a
közterület használatáról szóló rendeleteket. Elfogadta a 2013. évben az önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről szóló
beszámolót, a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésére és tevékenységére vonatkozó
beszámolót valamint módosította a Közös Hivatal alapító okiratát. A május 15-ei ülésen a képviselők elfogadták a
Gyermekjóléti Szolgálat-, és a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról-, valamint az önkormányzat 2013. évi
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. Megtárgyalták a falunappal kapcsolatos teendőket. Május
19-én rendkívüli ülés keretében fogadták el az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás (EGTC) alapszabályát. Június 26-án rendes ülés keretében a Testület határozatban nyilvánította ki
szándékát, hogy testvértelepülési kapcsolatot alakítson ki a szlovákiai Ipolykérrel. Elfogadta a Polgárőrség- és a
Sportegyesület 2013. évi tevékenységéről-, valamint a Mesekert Óvoda működéséről szóló beszámolót. Megtárgyalták a
B-Alert Bt. kérelmét a védőnői szolgálatra kötött megállapodás felmondására, valamint elfogadták az EGTC
együttműködési megállapodást.

Óvodai hírek
A nyári leállás beköszöntével elkezdődött óvodánk felújítása. A tető- és nyílászárók cseréje már most látványos változást
mutatnak az épületen. Továbbá megtörtént a bejárat térkövezése, akadálymentesítése s jelenleg még folyamatban van a
külső hőszigetelés és színezés. Reményeink szerint a külső felújítás után belső változtatásokra is számíthatunk a jövő
évben.
A köznevelési törvény értelmében szeptember 1-étől 3 éves kortól kötelező az óvoda, jelenleg községünk minden 3 éves
gyermeke már óvodás.
Az új nevelési évet 2 vegyes csoporttal indítjuk. A gyermekek száma 41, melyhez még folyamatosan érkeznek majd a
kicsik.
Az új év kezdetén kívánok sok erőt, kitartást kollégáimnak és minden pedagógusnak.
Ádámné Nagy Tíme
óvodavezető

Iskolai hírek
2014. szeptember 1-től a Ludányhalászi Ráday Gedeon Általános Iskola új telephellyel bővült, miután a nógrádszakáli
tagiskolát intézményünkhöz csatolták. Ennek következtében a szakali felső tagozatosok a ludányhalászi iskolába fognak
járni, míg az alsósok oktatása az ottani intézményben lesz megoldva, ahol a szakali tanító kollégák önálló munkatervvel
fognak dolgozni.
Október 3-án fogjuk megtartani a Ráday napot, ekkor kerül sor az első évesek, valamint a nógrádszakáli alsós és felsős
diákok avatására, mellyel hivatalosan is „Rádays” diákok lesznek. Erre az alkalomra az elsősök műsorral készülnek,
majd pedig diáksport napot tartunk; közösen mozgunk 120 percet, valamint lefutunk 2014 métert.
Október 18-án – szombaton – tanítási nap, az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., majd a tanítás
november 3-ától folytatódik.
Kovács Klára
igazgató

Szemétszállítás változás!
2014. IV. negyedévében ismételten kéthetente (páros heteken) történik a
szemétszállítás!
Rövid sarok
- Az I. világháború kitörésének centenáriuma aprópóján augusztus 31-ig felújításra kerültek mind a ludányi
mind a halászi hősi emlékművek, melyek már méltón hirdethetik a hősi halált halt falubeliek emlékét.
- 2014. szeptember 27-én kerül sor az idei szüreti felvonulásra és bálra. A korábbi éveknek megfelelően, a
menet a horkai falurészen kezdi el menetelését, majd a szokásos megállóknál (Horkai buszmegálló, „Miki”
söröző, polgármesteri hivatal, halászi üzlet, halászi külső buszmegálló) az erre az alkalomra betanult táncot
mutatják be a helyi fiatalok. A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!
- 2014. augusztus 22. és 25. között ludányi delegáció tett látogatást a lengyelországi Tyczyn településen. A
látogatás alkalmával a résztvevők megismerték Tyczynt és környékét, valamint részt vettek a helyi arató
ünnepségen.
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Önkormányzati Választás 2014

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás
A 2014. október 12. napjára kiírt helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választás jelöltjei:

L u d á n y h a l á s z i s z a v a z ó kö r e i
Szavazókör
sorszáma
1

Általános Iskola

2

Művelődési ház

P o l g á r me s t e r j e l ö l t e k

Szavazókör címe

Jelölt neve
Kovács Imre

Jelölő szervezet
Független

Képviselő jelöltek

Jelölt neve
Bódiné Fenyvesi Mónika
Bárczi Gergely József
Sutor Csaba
Lukács Péter
Véghné Puszta Beáta
Ádám Norbert
Baranyi Márton
Brunda József
Erki Péter
Végh Imre Gergely
Szeles Marianna

Jelölő szervezet
Független
Független
Független
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
Független
Független
Független
Független
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
Független
Független

Helyi Választási Iroda

Ludányhalászi Hírmondó

-4-

Önkormányzati Választás 2014

Nemzetiségi önkormányzati választás
Ludányhalászi településen a Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a roma nemzetiségi
települési önkormányzati képviselő választást, mivel a 2011. évi népszámlálás adatai
alapján több mint 25 személy vallotta magát a roma nemzetiséghez tartozónak.
A 2014. október 12. napjára kiírt nemzetiségi önkormányzati képviselő választás
jelöltjei:

Szavazókör
sorszáma
1

Szavazókör címe
Általános Iskola

Képviselő jelöltek

Jelölt neve
Oláh Mihály
Oláh Mónika
Oláh Petra
Rácz Róbert

Jelölő szervezet
„Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Roma Polgári Tömörülés
„Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
„Lungo Drom” Országos Cigány
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

A megválasztható roma nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán az a választópolgár
gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szeptember 26-án 16 óráig kéri, hogy a
nemzetiségi névjegyzékbe felvegyék.
A települési nemzeti önkormányzati képviselő választással egyidejűleg sor kerül a
területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is.

Helyi Választási Iroda
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Mit kell tudni a szavazásról?
-

-

Szavazni csak személyesen reggel 6 órától esete 7 óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles
ellenőrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében
lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia.
A szavazat titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X)
Ha ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobás
előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy
alkalommal kicseréli.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével:
a.) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz régi típusú
személyi igazolvány)
b.) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét
követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély, ezek azonban csak
érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatóak el.
A választópolgár az önkormányzati választásra eldöntheti, hogy lakóhelye
vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat
megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti
polgármesterre, önkormányzatra akar szavazni, az átjelentkezhet. Az
átjelentkezés iránti kérelem mind a helyi önkormányzati, mind - a
nemzetiségi választópolgár esetén – a nemzetiség választásra kiterjed.
Mit kel tudnia a szavazás helyéről?
Ön lakóhelye szerint kijelölt, az értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásban akadályozva van (például egészségi állapota folytán),
úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két tagja fogja önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát legvégső esetben a szavazás napján kérhet a szavazatszámláló
bizottságtól.
Lakónépesség nyilvántartás figyelembevételével Ludányhalászi településen: 6
fő képviselő testületi tag választható, a szavazó lapon feltüntetett listából. Ha
több személy van megjelölve a szavazat érvénytelen.
Helyi Választási Iroda
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Négy év margójára
Az elmúlt négy év mérlege
(Beszélgetés Kovács Imre Polgármester Úrral)
2014. a választások éve, tavasszal volt már parlamenti és Európa parlamenti választás, most október
12-én lesznek az önkormányzati választások. Kovács Imre polgármester második ciklusát zárja ekkor.
Szerkesztőségünk kérésére mérlegelte az elmúlt négy esztendőt, értékelte a ciklus feladatait és
megoldását.
- Elemezze az önkormányzat elmúlt négy évi gazdálkodását és költségvetését!
- A 2010-es választások ideje alatt nem volt hitele az önkormányzatnak, mint ahogy azóta sem.
Minden évet pozitív mérleggel zártunk. Mindig a szigorú költségvetés híve voltam, igyekeztem, hogy
a mérleg nyelve ne billenjen át a null szaldó alá.
2014-ben az állam segítséget nyújtott azoknak a településeknek, akik kimaradtak az adósság
konszolidációból. Kaptunk már 20 millió forintot, s remélem a jövőben megkapjuk a másik 20 milliót
is.
2013-ban az iskolákat átvette az állam, a fenntartójuk a KLIK lett. A tulajdonosok továbbra is mi
maradtunk, így az épület állagának megőrzése a mi feladatunk, de a munkabérek, a rezsi és a dologi
kiadások nem minket terhelnek. A költségvetési fő összeg nagyságrendileg az iskola államosítása
miatt nem változott, mert a közmunka-program terhei és feladatai újabb kiadást és bevételt is
eredményezett a költségvetésnek. A START-munkaprogram három évvel ezelőtt kezdődött. Először
csak növénytermesztéssel, tavalytól pedig állattartással is foglalkozunk. A húst teljes egészében az
óvoda konyhája dolgozza fel. A termett növények jó része is az óvodába került, de juttatunk belőle a
szociálisan rászorulóknak és nyugdíjasoknak is (öregek napján kapott burgonya). A növény és
állattartáshoz pályázaton nyert 8 millió forintból traktort, pótkocsit, kiegészítő gépeket, fűkaszát
vásároltunk, amelyeknek nemcsak a mezőgazdasági munkáknál, hanem a községben folyó
felújításoknál is hasznát vesszük.
- Ha már a felújítást említette, nem lehet nem észrevenni, hogy a községben szinte minden
közintézmény megszépült. Vegyük ezeket sorba!
- Négy évvel ezelőtt a vállalásaim között szerepelt az iskola rendbetétele. Ehhez nyertünk pályázaton
50 millió forintot. Ebből valósult meg a külső nyílászárók cseréje, a homlokzat hőszigetelése és
színezése, a külső csapadék elvezetése és átemelése az iskolát körül vevő védőgáton, az
akadálymentes mosdó kiépítése, a főbejárat kőburkolása és akadálymentes parkoló építése. Saját
forrásból 15 milliót fordítottunk még a teljes vizesblokk építészeti és gépészeti felújítására, a bádogos
munkára, a tető héjazatának 75%-os cseréjére, az aula burkolatának cseréjére, a folyosó komplett
festésére és járdaépítésre.
Pályázati pénzből újult meg a Tűzoltószertár. A 6 millió forintos beruházásnak köszönhetően, most
már alkalmas az önkormányzati gépjárművek tárolására.
Saját erőből indítottuk a polgármesteri hivatal felújítását, s közben érkezett az állami támogatás,
amelyet a konszolidációból kimaradt települések kaptak. Így 10 millió forint önerőből és 9 milliós
pályázati pénzből valósult meg a hivatal komplett építészeti, tetőfedési, gépészeti, elektromos
felújítása, kiegészítve a mozgáskorlátozottaknak alkalmas mosdóval, irattároló helységgel és új belső
berendezéssel, bútorokkal.
2010-ben vállaltam, hogy újabb négy önkormányzati utat állítunk helyre, hát ebből hét lett. Az
államtól kapott 11 millió forintból újult meg a Bajcsy-Zsilinszky út és a Víg út. Önerőből – 8 millió
forintból – kapott új aszfaltburkolatot a Dankó út, a Ráday út, a Radnóti út és a temetők – halászi és
horkai – ravatalozóig vezető útjai.
Részbeni felújítást kapott a Kossuth út közelében üresen álló hullaház, amely így állattartásra lett
alkalmas, illetve itt lett felállítva két nagy fóliasátor a növénytermesztéshez. Ehhez szintén pályázati
pénzből 2 millió forintot használtunk fel.
Ez év nyarán kezdődött az óvoda rekonstrukciója. Saját erőből 13 millió forintból valósult meg a tető
héjazatának cseréje, a bádogos munkák, a külső nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, színezés és a
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bejárati rész térkő burkolása. Így most már méltóképpen várja a kicsiket az épület is, nemcsak az óvó
nénik.
- A környékbeli településekhez képest igen gazdag a község kulturális élete. Számos külföldi
testvértelepüléssel gazdagodtunk az elmúlt négy évben. Mesélne erről egy kicsit!
- Kezdeném a külföldi kapcsolatokkal. 2011-ben volt a Testvértelepülési- találkozó. Ekkor 4 szlovák –
Béna, Csalár, Szécsénykovácsi, Vilke – és 1 erdélyi településsel – Csikszentlélek – kötöttünk
szerződést. Csalárral ez egy régebbi megállapodás megerősítése volt. Azóta bővült a paletta. Sikerült
felvenni a kapcsolatot a lengyelországi Tyczyn-nel. Illetve a nyáron keresett meg minket a szlovákiai
Ipolykér képviselő-testülete, hogy jelezze szándékát, hogy testvértelepülésünk szeretne lenni. Miért is
fontosak ezek a kapcsolatok? Elsősorban azért, hogy megismerjük egymás nemzeti, gazdasági és
kulturális életét azzal, hogy ellátogatunk egymáshoz, részt veszünk a helyi rendezvényeken,
eszmecseréken. Másrészt az Unió nagyon támogatja a több országon átnyúló kapcsolatokat,
természetesen anyagilag. Háromszor nyertünk így pályázaton, illetve egy negyedikből is részesedtünk
összesen 82.000 eurós összegben. Ezek nagy része a kulturális rendezvényekre fordítódott, de a
szigorú költségvetésnek köszönhetően jutott pénz ebből a beruházásokra is, így sikerült önerőt képezni
a pályázati milliók mellé.
A kulturális rendezvényeink évszakonként visszatérőek, már-már hagyományteremtők. Téli
programjaink az Öregek napja, a Karácsonyváró est, egy-egy bál, amelyeken mindig tele van a
Művelődési ház, és izgatottan készülnek rá kicsik és nagyok. Az idő függvényében van szánkó és
korcsolyaverseny.
Tavasszal a Nemzeti Ünnepünk tiszteletére rendezett emlékműsor és koszorúzás. Időtől függően társul
hozzá egy kerékpártúra, ahol eddig a felvidéket kerekeztük be. Jártunk már Galábocs – Óvár – Zobor –
Busa vonalon, majd a két hidat érintve Alsósztregován. 2013-ban Füleken, s az idén Zsélyben.
Májusban ünnepeljük a Munka ünnepét egy kis bográcsozással és az Anyák napját, ahol az óvoda és
az iskola diákjai adnak műsort. Ebben az évben elmaradt, de ilyenkor szoktunk a nyugdíjasokkal
kirándulni.
A nyár egyetlen, de legnagyobb és legköltségesebb programja a falunap. Ez az elmúlt négy évben
bizony több napos volt. Említettem már a testvér-települési találkozót, aztán 2012-ben volt a II.
Elszármazottak találkozója és az 50 osztály találkozója. 2013-ban „Az EU jövője és alapértékei”
falunap, és az idén a „Közösen a jövőért Európában” címmel falunap, amely kiegészült a Járási
Horgász és Vadász Találkozóval. Számtalan külföldi vendégünk volt és megannyi magyar híresség
lépett fel a ludányi színpadon.
Az ősz a betakarítások, a szüret ünnepe. Igen népes tábor szokott végigvonulni a ludányi 5 km-es úton,
ahova minden évben ellátogatnak már a testvértelepülések képviselői is. Novemberben van a
Falugyűlés, ahol a résztvevők elmondhatják észrevételüket, ötleteiket.
- Mi a véleménye a képviselő-testület elmúlt négy éves munkájáról.
- Munkájukat és hozzáállásukat 80-85% megelégedési fokra tudnám értékelni. Ez az eredmény akkor
válik igen naggyá, ha hozzáteszem, hogy több munkájuk volt, mint az előző ciklusban és most
kevesebben voltak három fővel. Gondolok itt az önkormányzati rendezvényekre, ahol a legtöbb
munkát végezték, illetve a felmérésekre, közvélemény-kutatásokra.
- S végül mit üzen az olvasóknak, a község lakóinak?
- Megköszönöm minden ludányhalászi állampolgárnak, az önkormányzati intézmények dolgozóinak
és a képviselő-testület tagjainak a segítségét és munkáját, amelyet az elmúlt négy évben végeztek.
Véleményünk szerint ez siker, s ezt senki nem vitathatja, hanem büszkének kell lennünk, hogy a község
az elmúlt négy évben ilyen sikeresen fejlődött.
Tisztelt Polgármester Úr! A Hírmondó Szerkesztősége és a község lakosai nevében is szeretnénk
köszönetet mondani az elmúlt négy év áldozatos és sikeres munkájáért, véget nem érő ötleteiért és a
mérleg nyelve valóban pozitív: 4 év 134 milliós beruházás – 47 millió önerő, 87 millió pályázat. ezek
megvalósításáért.
Szerkesztőség
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A Keresztút sikere
Pártalan élményben volt részem a minap, amikor is ellátogattam újra Némethné Jancsi Ilonához. Történt
ugyanis, hogy pár héttel ezelőtt a Facebook-on barangolva egy képre lettem figyelmes, Varga Mihály
gazdasági miniszter a mi Incinknek gratulált. Furdalt a kíváncsiság, hogy mit keres ő a nagy Budapesten.
Egy kis böngészés után rátaláltam a válaszra.
Elkészült a várva várt Keresztút gobelin
kivitelezésben, amelyért a MAGYAR KÉZMŰVES
REMEK címmel jutalmazták az alkotót.
Gondoltam, ezt nekem is látnom kell. Felvettem hát
a kapcsolatot Incivel, s szerencsére több hónapos
kiállítások után haza került a remekmű-sorozat, így
saját szememmel csodálhattam meg.
Nem túlzok, ha azt mondom lélegzetelállító élmény
volt. A 14 stáció mindegyike élethűen mutatja
Jézust a keresztre feszítéstől a halálig. Messziről
nézve, szinte festménynek gondolná az ember, ám
közelebbről látni lehet az öltések ezreit. Egyetlen
képet több mint 81 ezer öltés mintáz meg, egy kis
matekozással kiszámítható, hogy a 14 kép több mint
egymillió tűgobelin öltést tartalmaz. Szinte hihetetlen, de ez a világon egyedülálló műalkotás-sorozat –
amelyet elfogadott az egyház is, és egyedi szerzői jogvédelmet is kapott – két éven keresztül készült. Inci
minden szabadidejét, álmatlan éjszakáját ezzel töltötte. Belevarrta minden örömét és bánatát, s a hatás és a
siker nem maradt el. Nem vagyok egy nagy művészethez értő ember, de ami szép, az szép. A színek
kavalkádja magával ragadó, a rengeteg
árnyalat egybeforrása az alkotót dicséri. A
sorozat a ludányi templomban sajnos csak pár
napig volt látható, ezután Balassagyarmaton,
majd Salgótarjánban és utána Budapesten volt
kiállítva, hogy műértő és kevésbé műértő
emberek is megcsodálhassák. Most pedig Inci
otthonát díszíti. A lakása amúgy is olyan, mint
egy galéria. Megannyi gobelin díszíti a
falakat, illetve újabban tojással és fával is
dolgozik. Hiába a művész minden anyagban
meglátja a csodát. A falakat továbbá elismerő
oklevelek, plakettek ékesítik, amelyből nem
kevés van.
Méltán lehetünk büszkék Incire, aki országos
elismerést ért el, s ezzel Ludányhalászit is
népszerűsíti. Készültek vele interjúk újságokban és televízióban is, munkái láthatók könyvekben. Talán
méltánytalanul, de a községben kevésszer lehet látni munkáit. Úgy gondolom, hogy ő, aki az országban
bekerült abba a szűk csoportba, – 38 ember – akik megkapták a „Magyar Kézműves Remek” címet,
megérdemelné szülőhelyén is a nagyobb figyelmet és az elismerést.
Inci én szívből gratulálok neked, további szép sikereket kívánok. Remélem, eljön a nap, amikor a
Keresztút a Bazilika falait díszíti és „Kézműves műhely” keretében sikerül oktatni erre a gyönyörű
munkára kicsiket és nagyokat, s egyszer gratulálhatok az „Inci galériához”.
Bódiné Fenyvesi Mónika
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Gondolatok a VIII. Ludányhalászi Falunapról
Ültem a papírjaim felett, s azon
gondolkodtam,
mit
is
írhatnék
visszatekintőben a VIII. Ludányhalászi
Falunapról. Ami először eszembe jutott:
„Büszkék lehetünk magunkra, nyolcadszor is
megcsináltuk.” A második: „Ha esőt és szelet
akarsz nyáron, csinálj Ludányban falunapot.”
A harmadik: „Mennyi mosolygós, vidám
embert láttam – főleg Gabikaét, amiért
megnyerte a tombola fődíját - már csak ezért
is megérte. S az utolsó: „Mennyi segítőkész
ember áldozta rá munkáját, energiáját,
szabadidejét, anyagi javait, hogy e rendezvény
nagyszerűen sikerüljön.” Nekik szeretnék köszönetet mondani ezen az alkalomból, hiszen még vannak
emberek, csoportok, akik képesek segíteni minden anyagi megfontolás nélkül. Ebben az elszürkült
világban vannak még csodák, ezt jól mutatja az ő munkájuk, akik végigdolgozták az előtte levő
heteket, napokat, s azt az időt, amíg mások szórakoztak. Azon gondolkoztam, hogy azért még messze
vagyunk a nyugati gondolkodásmódtól, ahol presztízsnek számít az önkéntesség, a felajánlás és a
támogatás. Mitől mások ott az emberek, ahol nem csak a tehetősek, a híresek, hanem az egyszerű
hétköznapi emberek is így gondolkoznak. Talán azért, mert nem csak önös érdekeiket nézik, hanem
egy közösségét is.
A helyi önkormányzat Képviselő-testületének és a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőéért Kiemelten
Közhasznú Alapítvány nevében szeretnék köszönetet mondani annak a több mint száz személynek,
akik segédkeztek a rendezvényen (természetesen nem név szerint, hanem megpróbálom, csoportokba
szedni őket.
Mivel az idei falunap is Uniós pályázati pénzből – 23000 euróból - valósult meg, így köszönjük a
Kalonda Polgári Társulásnak a sikeres pályázatírást. Reméljük a jövőre is a további sikeres
együttműködést.
Köszönjük a helyi közmunkásoknak az áldozatos
munkájukat, akik napokkal előtte és utána is sokat
dolgoztak. Sátort, színpadot állítottak, segédkeztek a főzési
előkészületekben, a vendégek elszállásolásában, ügyeltek a
tisztaságra. Engedjék meg, hogy emlékezzek egy emberre,
aki éveken át oszlopos tagja volt a falunapi
készülődéseknek. Józsa Karcsi, nyugodj békében!
A rendezvény legnagyobb feladata mindig a főzés, hogy az
idelátogatók ne maradjanak éhen – köztudott a magyar
ember szeret enni. Ilyenkor több száz főre kell készülni. Már
nyolc éve, hogy Végh Karcsi bácsi és baráti csapata vállalja
ezt a nem könnyű feladatot, s emellett még két birkát is
felajánlott. Nagyon szépen köszönjük. Mivel külföldi
vendégeink több napon át itt vendégeskedtek, ezek ellátását
az óvoda konyhája és az óvodai alkalmazottak vállalták
magukra. Négy napon át sütöttek, főztek, terítettek,
mosogattak. Minden elismerésünk az övéké.
Köszönet a helyi Általános Iskolának és az Ápoló- Gondozó
Intézetnek, akik helyet biztosítottak a vendégek
elszállásolásában és ellátásában. A két Rita tanárnőnek
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dicséret a színvonalas műsorért.
Köszönjük a Polgárőröknek, hogy 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.
Sokan voltak az önkéntesek, akik
gáztűzhelyt, katlant ajánlottak fel a
főzéshez
vagy
ajándékkal
gazdagították a tombolát. Köszönet a
hölgyeknek,
akik
süteménnyel
kedveskedtek, segítettek a főzési
előkészületekben,
ágyaztak
az
iskolában, árulták a tombolát.
Felejthetetlen lesz sokunk számára
Zsolt atya többnyelvű szentmiséje,
amelyben a lengyel kórussal
páratlant alkotott. Óriási élményt
nyújtott külföldi vendégeinknek
Süllei László helynök a Mátyás
templomban, hiszen olyan helyekre
is betekintést nyerhettek, ahova a turisták egyébként nem mehetnek be. Isten fizesse meg segítségüket,
pozitív hozzászólásukat.
Köszönjük külföldi vendéginknek, hogy elhozták magukkal településeik népdal- és néptánc
csoportjaikat, hogy ízelítőt kapjunk az ő kultúrájukból. Megköszönjük a szlovák barátainknak, hogy
segítettek tolmácsolni a csehekkel és Halinának, hogy szót tudtunk érteni a lengyelek népes
csapatával.
Köszönet a Vadász-társaságoknak és a Horgász egyesületnek, hogy néhány napra felajánlották „féltve
őrzött kincseiket” a kiállításra.
Nem sokat pihentek Miklós Péter vállalkozó emberei sem, hiszen szombat-vasárnap is folyt a munka,
hogy időre elkészüljön a nagy napra a Polgármesteri Hivatal. Az eredmény magáért beszél.
Vannak helyi fiatalok, akik nem csak szórakozni járnak a falunapra, hanem segíteni is, nekik a Bursaösztöndíjasoknak is köszönjük munkájukat.
Köszönet Bárczi Gergőnek és a Timi-tanya Lovardának, hogy az átadás időpontját összhangba hozták
a falunappal és segédkeztek a program
szervezésében.
S végül köszönjük a polgármesteri
hivatal dolgozóinak, a Képviselő-testület
tagjainak és a Polgármester Úrnak a több
hónapos szervező munkát.
Ha valaki mégis kimaradt a felsorolásból
szíves elnézését kérem.
Remélem mindenki nagyon jól érezte
magát a Falunapon. Szeretnénk még
több ilyen emlékezetes eseménnyel
gazdagítani a jövőben a község
kulturális életét. Találkozunk jövőre a
IX. Ludányhalászi Falunapon.
Bódiné Fenyvesi Mónika
Ludányhalásziért Múltjáért és
Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány Elnöke
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MEGJELENT!
Megjelent és még korlátozott példányban kapható az egykori
Szécsényhalászi családjainak történetét feldolgozó genealógiai
munka. Amint azt előző lapszámunkban is jeleztük; a munka három
nagy fejezetből áll; az első részben 12 tősgyökeres halászi család
(Bucskó, Bujáki, Debrei, Galó, Gyebnár, Krista, Mester, Nagy, Sútor,
Szeles, Végh, Zsigmond) története kerül bemutatásra, az egyes
családokhoz kapcsolódó leszármazási táblákkal egyetemben. A
második részben egy adatbázist teszünk közzé, mely a felsőludányi-,
szécsényi és egyéb környező települések anyakönyvi adatait dolgozza
fel 1694 és 1914 között. Az adatbázis segítségével (mely egy odavissza hivatkozású rendszeren alapul) pár perc alatt komplett
családfák állíthatóak össze. A harmadik rész egy paraszti levelestárat
tartalmaz, melyben olyan ritka iratokat gyűjtöttünk össze, melyek az
egykori halászi lakosokra vonatkoznak (többek között halászi XVI.
századi török deftere – mely a legelső lakosságnévsort őrizte meg; a
Végh család osztálya a XIX. századból, Ráday [III.] Pál engedélye a Mester család számára
1805-ből, a Krista had genealógiája 1790-ből etc.).
A könyv kapható a szerzőnél! Előkészületben a ludányi családok hasonló módú feldolgozása.

A családtörténeti munka margójára…
Ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget egy kérdés… vajon mi célból is teremtettünk-e világra?
Van-e egyáltalán célja röpke itt létünknek az élet szerves körforgásában való részvételen kívül?
És vajon előre megvagyon-e írva sorsunk egy „nagykönyvben”, vagy mindenki a „maga
szerencséjének kovácsa”? Kérdés, kérdés hátán, melyeket mind költőinek aposztrofálhatunk. Egy
azonban biztos; minden embernek célja van a földön, és célja volt mindazon elődöknek is
akiknek fizikai létünk köszönhetjük. Lehet, hogy csak egy egyszerű napszámos, vagy cseléd volt
az, kinek hajtásából kisarjadtunk, a lényeg, hogy ezernyi szálon függő sorsunk évszázadokkal
ezelőtt kezdődött el íródni, mikor ősapáink és anyáink egymásra találtak. Milliónyi apró
momentum, véletlen és szerencsés egybeesés volt, mely meghatározta azt, hogy épp mi jöttünk-e
világra.
Hogy mit is köszönhetünk elődeinknek? MINDENT! A világot, amiben élünk; a szabadságot,
melynek állapotában létezhetünk, és nem utolsó sorban életünk, azt hogy most és itt jelen
lehetünk.
Őseink megérdemlik hát, hogy emléket állítsunk számukra; hogy felidézzük a rég letűnt korokat,
a küzdelmes évszázadokat, melyben minden falat kenyérért
vért és verejtéket kellett hullatni. A győzelmes és
Ludányhalászi
Hírmondó
viszontagságokkal teli időket, mikor fiúk tuccatjait temették
messzi idegenben az anyai szívek nagy bánatára. Emlékeznünk
Kiadja és előállítja:
Ludányhalászi Község Önkormányzata
kötelesség, ha nem akarjuk azt, hogy évszázadok kincsei az
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
enyészetté váljanak; hisz csak az hal meg igazán, akit
Tel: (32) 556-020
elfelejtenek!
Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika,
Okuljunk hát elődeink sorsából, és olykor adózzunk életük
Brunda József, Kovács Krisztián, Lelovics
Tamás, Végh Imre, Végh Tamás
előtt, hogy ha majd egyszer a mi sorsunk is bevégződik, joggal
várhassuk el utódainktól emlékünk megőrzését!
Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo
Kovács Krisztián
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Tabellák 2014
2014/2015-ös bajnokság őszi fordulóinak meccsei
Hazai

Vendég

vasárnap

17:00

LUDÁNYHALÁSZI SE

- SZONDY SE HONT

vasárnap

16:00

KÉTBODONY SE

- LUDÁNYHALÁSZI SE

vasárnap

16:30

LUDÁNYHALÁSZI SE

- IPOLYTARNÓC SE

vasárnap

16:30

IPOLYSZÖGI SE

- LUDÁNYHALÁSZI SE

vasárnap

16:00

LUDÁNYHALÁSZI SE

- SZÉCSÉNY VSE II

vasárnap

16:00

LUDÁNYHALÁSZI SE

- UNICUM FC MOHORA

szombat

15:00

IPOLYVECE TE

- LUDÁNYHALÁSZI SE

vasárnap

15:00

LUDÁNYHALÁSZI SE

- NÓGRÁDMARCAL SE

szombat

14:30

SZENT IMRE DSE BALASSAGYARMAT

- LUDÁNYHALÁSZI SE

vasárnap

14:30

LUDÁNYHALÁSZI SE

vasárnap

13:30

CSITÁR SE

1. forduló
2014.08.24
2. forduló
2014.08.31
3. forduló
2014.09.07
4. forduló
2014.09.14
5. forduló
2014.09.21
6. forduló
2014.09.28
7. forduló
2014.10.04
8. forduló
2014.10.12
9. forduló
2014.10.18
10. forduló
2014.10.26

- DOBOSKÚT SK
NÓGRÁDSIPEK

11. forduló
2014.11.02

- LUDÁNYHALÁSZI SE

A forduló eddigi eredményei
forduló dátum

idő

hazai csapat

- vendég csapat

eredmény pontok

1 2014.08.24 17:00 LUDÁNYHALÁSZI SE

- SZONDY SE HONT

2-2

(1-1)

2 2014.08.31 16:00 KÉTBODONY SE

- LUDÁNYHALÁSZI SE

3 2014.09.07 16:30 LUDÁNYHALÁSZI SE

- IPOLYTARNÓC SE

5-0
1-8

(3-0)
(0-3)

hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

1.
2.
3.

UNICUM FC MOHORA
IPOLYTARNÓC SE
KÉTBODONY SE

3
3
3

3
3
3

0
0
0

0
0
0

11
12
9

1
3
2

10
9
7

9
9
9

4.

DOBOSKÚT SK NÓGRÁDSIPEK

3

2

0

1

14

2

12

6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

IPOLYVECE TE
SZONDY SE HONT
CSITÁR SE
SZÉCSÉNY VSE II
SZENT IMRE DSE BGYARMAT
LUDÁNYHALÁSZI SE
IPOLYSZÖG SE
NÓGRÁDMARCAL SE

3
3
3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

1
1
2
2
2
2
3
3

10
6
14
8
2
3
4
3

6
8
7
3
8
15
19
22

4
-2
7
5
-6
-12
-15
-19

6
4
3
3
3
1
0
0

