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1999. december

Jubileum a PROFILPLASTBAN
1999. október 30-a jelentős állomás volt a PROFILPLAST KFT életében.10 éves születésnapot ünnepeltek. Az
ünnepség 14 órakor hálaadó szentmisével kezdődött. A szentmise után Kalácska Ferenc Plébános Úr felszentelte az új
üzemcsarnokot. A jubileumi megemlékezés köszöntőkkel folytatódott. A meghivottakat köszöntötte Bálint Andrásné
ügyvezető igazgató, aki beszédében felidézte az elmúlt időszak fontosabb mozzanatait, majd Herbert Hágen Úr a
Profilplast anyavállalatának a BOLTA cégnek az igazgatója emelkedett szólásra. Kiemelte, hogy milyen igényt
állitottak fel a KFT nyereségtervével kapcsolatosan. Ígéretet tett arra, hogy a képződött profitot visszaforgatják az üzem
további fejlesztésére. Az angol Holt Úr a tulajdonosok nevében gratulált a 10 év alatt elért eredményekhez.A köszöntők
sorát Szigeti László Polgármester beszéde zárta. A Polgármester Úr arról szólt, hogy ez az ünnep a falunk ünnepe is. Ez
az üzem gyökeret eresztett Ludányhalásziban, hiszen egyre több helybéli család boldogulását segíti azáltal, hogy
munkahelyet létesített és létesít a jövőben is számunkra. Felajánlotta az önkormányzat segítségét az elkövetkező
feladatok megvalósításához is. Köszöntője befejeztével az ország illetve a szűkebb pátriárkánk nógrád megyére
emlékeztető ajándékokkal kedveskedett az angol és a német vendégnek.A köszöntők után elismerések átadására került
sor.

Herbert Hágen Úr
Bálint Györgyné, Bakó Lajos, Galó Mihály,
Szeles Csaba, Szigeti Béla, Végh Györgyné,
Mészáros Zsolt, Nagy András Róbertné,
Galó Mihályné, Végh Györgynek
az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő
munkájuk elismeréseként nyújtott át
elismerő okleveleket.
Ezután gyárlátogatásra és egy kis kötetlen
beszélgetésre került sor.

Ludányhalászi Hírmondó . Kiadja és előállítja: a Ludányhalászi Önkormányzat
Felelős kiadó: Szigeti László polgármester Tel: (32) 456-127
Felelős szerkesztő: Végh Imre

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE:
dec. 24.-én

24.00 órakor
a ludányi templomban
éjféli szentmise (1/2 12-kor az iskolások betlehemes játéka)
dec. 25.-én
8.00 órakor
a halászi templomban
/Karácsony napján/
¼ 12 órakor
a ludányi templomban
dec. 26.-án
8.00 órakor
a halászi templomban
/Karácsony másnapján/ ¼ 12 órakor
a ludányi templomban
A házaspárok megújítják házassági fogadalmukat és áldásban részesülnek.

dec. 31.-én

Évvégi hálaadó szentmise
19.00 órakor

január 1.-én

8.00 órakor
¼ 12 órakor

január 2.-án

a ludányi templomban

Újév napja (kötelező ünnep)
a halászi templomban
a ludányi templomban

Vízkereszt ünnepe
8.00 órakor
a halászi templomban
¼ 12 órakor
a ludányi templomban
(délután házszentelés bejelentés alapján)

ÜNNEPI AUTÓBUSZ MENETREND
1999. december
december
december

17.-én (pénteken)
18.-án (szombaton)
19.-én (vasárnap)

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
2000. január
január

20.-án (hétfőn)
21.-én (kedden)
22.-én (szerdán)
23.-án (csütörtökön)
24.-én (pénteken)
25.-én (szombaton)
26.-án (vasárnap)
27.-én (hétfőn)
28.-án (kedden)
29.-én (szerdán)
30.-án (csütörtökön)
31.-én (pénteken)
1.-én (szombaton)
2.-án (vasárnap)

január

3.-án (hétfőn)

a hetek utolsó iskolai előadási napjára
tanszünetes munkanapra
a hetek első iskolai előadási napját
megelőző munkaszüneti napra
a hetek első iskolai előadási napjára
iskolai előadási napra
a hetek utolsó iskolai előadási napjára
tanszünetes munkanapra
szabadnapra
munkaszüneti napra
munkaszüneti napra
tanszünetes munkanapra
tanszünetes munkanapra
tanszünetes munkanapra
tanszünetes munkanapra
tanszünetes munkanapra
munkaszüneti napra
a hetek első iskolai előadási napját
megelőző munkaszüneti napra
a hetek első iskolai előadási napjára

előírt menetrend szerint közlekednek.

Emlékezzünk!
Puszta Istvánné – Agócs Aranka – tanitónőre, aki 1954-ben alig 18 évesen kezdte hivatását a ludányhalászi általános iskolában.
A gyerekek és a szülők rövid időn belül megszerették kedvességéért,
őszinteségéért és következetességéért.
Lelkiismeretes, odaadó oktató munkája mellett, készséggel vállalt különféle megbizatásokat is.
Volt igazgatóhelyettes, kultúrigazgató, Hazafias Népfront elnöke.
Minden megbizatásában képességei javát adta. Elnöki munkáját magas
kitüntetéssel ismerték el.
Sokan emlékezhetünk rá mint a rendezvények, kultúrműsorok fő szervezőjére, lebonyolitójára.
Felejthetetlenek maradnak mindannyiunk számára azok a szindarabok
melyeknek ő volt a rendezője. Hűséges maradt mindvégig iskolájához,
ahol 36 éven át megszakitás nélkül tanitott. Hűséges maradt falujához,
tetteit mindig a jobbitó szándék vezérelte. E hűség kötötte férjéhez, akit
betegségében nagy türelemmel ápolt.
Saját gyermeke nem lehetett, igy szive összes szeretetét tanitványaira
sugározta, rajongásig szerette az első osztályosokat, akik között anyai
szeretete kiteljesedhetett.
Az iskolában, mint kolléga is felejthetetlen marad, nemcsak következetes, pontos alkotómunkájával, hanem testet-lelket éltető humorával,melylyel a legnehezebb pillanatokban is erőt tudott sugározni.
1991-ben vonult nyugdijba, de a kapcsolatot volt munkatársaival továbbra is ápolta. Nyugdijas éveiben – szeretett nővére példája nyomán- teljes
lelki megnyugvást talált a hitben, visszatalált a gyökerekhez. Rendszeres
látogatója volt az istentiszteleteknek, a biblia körnek és a caritas szervezetének!
Itt is érvényre juttatta végtelen szeretetét az emberek iránt, ezt sugallja sirfelirata is:
„ Szeressük embertársunkat
vagy azért mert jó,
vagy azért, hogy jó legyen. „
Szt. A.

1999. december 2-án váratlanul ragadta el a kegyetlen halál.
Az egész falu nagy megdöbbenéssel és mély részvéttel vett róla tudomást. Egyénisége felejthetetlen.
Anekdótáival, humorával beragyogta az elszürkült hétköznapokat.
Minden szülői értekezleten a legfontosabb kérése ez volt a szülők felé:
„Hallgassátok meg gyermekeiteket, legyen időtök beszélgetni velük,
legyetek türelmesek, következetesek.”
Gondoljuk át a mi életünket is e mondat tükrében.
Élete fény volt a sötétben, temetése tavasz a télben. Még a természet is
tiszteletét adta.
Emlékét megőrizve nyugodjon békében!

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye,
Óhajt, remél, hisz és imádkozik. „

Arany János

Együtt érzéssel emlékezünk halottainkra.
Az 1999 évben születetteknek nagyon sok
1./ Kovács Lajos
11./ Nagy István
2./ Kelemen Ferenc
12./ Puszta Tibor
3./ Gyebnár György
13./ Kovács Lajosné
4./ Deák Ferenc
14./ Nagy János
5./ Puszta Ferenc
15./ Kovács Mihály
6./ Rubint Béláné
16./ Kilián Lajosné
7./ Huszár László
17./ Nagy Józsefné
8./ Puszta Istvánné
18./ Nagy Józsefné
9./ Nagy István
10./ Puszta Tiborné
Szociális otthonba meghaltak száma: 18 fő

szeretettel gratulálunk!

1./ Horváth Gabriella
2./ Szita Bianka
3./ Tóth Réka
4./ Mátyás Edina
5./ Gönczi Krisztofer
6./ Oláh Martin

7./ Gyöngyhalmi Mónika
8./ Kelecsényi Eszter
9./ Zöllei Ádám
10./ Debrei Hanna
12./ Dűz Mahmut Can

Kábeltelevízió lesz a jövő évtől Ludányhalásziban!
Mint arról már korábban hírt adtunk, Kábel TV hálózat épül a jövő év első felében falunkban.
A rácsatlakozás díja 8-12 ezer Ft. között lesz. Örvendetes, hogy a kivitelezésnek nem feltétele az,
hogy a szervezés során hányan jelzik rácsatlakozási szándékukat a rendszerre.
HAHOTA
Ráró

Ajándék a 70 éven felülieknek

A papa késő este idegesen
tudakolja a fiától:
Mit mondott anyád, mikor jön
haza a lovaglásból?
Azt nem tudom, hogy ő mikor jön,
de a ráró már régen itthon van.

A község 70 éven felüli lakói karácsonyi
ajándék -csomagot kaptak az önkormányzattól 1500 Ft. értékben

Kéz
Kovács késő éjjel, kissé becsípve
megy haza. A felesége dühében
pofon vágja. Kovács maga elé
bámul egy pillanatig, aztán így
szól:
- És ezt a kezet kértem én meg
valamikor…

Ejnye
A rendőr megállítja az autót, látja, hogy a vezető ittas.
-Ejnye, ejnye – csóválja a fejét –miért nem engedi a feleségét vezetni?
- Részeg vagyok, de bolond nem…

Szigeti László
polgármester

A több mint 160 élelmiszer csomagot a
polgármesteri hivatal dolgózói szállították
ki és adták át az időseknek.
A Polgármester Úr ezúton kér elnézést a
falu idős lakosaitól, hogy betegsége miatt
nem tudta személyesen átadni a hivatal
ájándékát.

Kereszti Imréné
jegyző

A hagyományos Ludányhalászi Őszi Napok
Keretén belül több rendezvény lebonyolítására került sor.
Az idősek napi ünnepséget, nem a müvelődési házban, hanem az iskola
tornatermében rendezték meg. Az ünnepség a Polgármester köszöntőjével
kezdődött, majd Surján László Országgyűlési Képviselőnk üdvözölte meleg szavakkal a szép
számmal megjelent idős embereket. A köszöntők után az óvodások és az iskolás tanulók kedves
műsorral szórakoztatták a néniket és a bácsikat. Ezt Kereszti Lacika még videóra is vette.Az
óvoda konyhájának dolgozói jóvoltából, nagyon finom ebédet fogyasztottak el. A kötetlen
beszélgetéshez Rácz István Magyargéci Önkormányzati képviselő játszotta a jobbnál jobb
magyarnótákat és népdalokat.Többen nótára is fakadtak. A rendezők nagy örömére az idős
embertársaink úgy búcsúztak el jövőre, ha Isten segít újból találkozunk.
Az időjárás nem volt kegyes az elsőízben – reméljük hagyományteremtő megrendezett
lovasnaphoz. Szemerkélő esőben mondta megnyitóját a Polgármester Úr. A zord idő és a gyenge
érdeklődés ellenére, a verseny óriási élményt nyújtott minden nézőnek.
Gratulálunk minden versenyzőnek- de nem feledkezhetünk meg azokról akik ezt a fáradságos
előkészítést igénylő rendezvényt megszervezték – és lebonyolították.
Ki kell emelni Végh Károlyt aki a lovasverseny ötletgazdája volt. Idejét, erejét , anyagi
lehetőségeit nem kímélve, mindent megtett a lovasnap sikeréért.Meg kell köszönni Kovács Imre
Alpolgármester Úrnak és nejének is azt a segítőkészséget, amit az előkészítés első percétől, a
befejezés utolsó pillanatáig tanusítottak.

Vasárnapra kegyes lett az idő falunk fiataljaihoz. A szüreti felvonulás amire példamutató
lelkesedéssel készültek, igencsak jóra kerekedett. Résztvettek a falunk legkisebbjeitől az
eladósorban lévőkig, sőt voltak közöttük fiatal házasok is. A felvonulás fényét emelte a
lovasiskola lovasai és a csikósok részvétele is. Sokat dolgozott a sikerért Szép Kati, és a
középkorosztályból Brunda Józsi is.
Gratulálunk minden résztvevőnek és segítőnek. A jól sikerült szüreti bált még szombaton
megtartották.
A Ludányhalászi Őszi Napok rendezvényeit az előbbiekben felsoroltakon
kívül támogatták:
-

Profilplast KFT
Filkor Márton vállalkozó
Vizmű KFT Szécsény
Tóth József vállalkozó
Miklós Lajos vállalkozó az idősek szállítását
biztosította.

2000-től Mezőőr vigyázza a falunk földjeinek
termését.
A rendszerváltás óta sokat emlegetett téma, hogy a mezőőr mennyire hiányzik a falunknak.
Különösen a betakarítás időszakában hallottunk igen sok panaszt a termelőktől. Milyen bosszantó ha a
külterületi kiskertünkben vagy a szőlőnkben, fárasztó munkával megtermelt termésünket , még a
betakarítás előtt megdézsmálják. Hát még milyen veszteség azoknak, akik a mezőgazdaságból szeretnék
családjuk megélhetését biztosítani. Sajnálatos módon ezzel a felsorolással még nem ért véget a károsultak
köre, hiszen egyre növekszik az erdei falopások száma. Ebben az az elkeserítő,-hogy nem néhány
gallyacskáról van szó- hanem a fa jelentős részét értékesítésre lopják. Valamit tenni kell! Ez volt az
Önkormányzat Képviselőtestületének az álláspontja. A lehetőség elérkezett, hiszen a Területfejlesztési és
Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád megyei FM Hivatalához pályázatot nyújthattunk be. A pályázat
kedvező elbírálásához nagymértékkel hozzájárult Dr. Döbrei Tamás Úr, aki az FM Hivatal helyettes
vezetője.A szolgálat létrehozásához és működtetéséhez szükséges költségek 50%-át az állam állja, a másik
50% előteremtése a mi feladatunk. Részben a földterülettel rendelkezők, részben az Önkormányzat
hozzájárulásából tudjuk előteremteni.
Bízunk benne, hogy ez az intézkedés megoldja a közel egy évtizedes gondunkat.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Ludányhalászi f.szöv. megállóhelyről
HOVÁ

Egyházasgerge
Ipolytarnóc,f.szöv.
Litke,sz.ib.

Nógrádszakál,f.szöv

Salgótarján,aut.
állomás /Litkén át/

Budapest, Árpád híd
Balassagyarmat,
aut.áll
Endrefalva,sz.ib.
Piliny,aut.vt.
Salgótarján,aut.áll.
/Endrefalván át
Szécsény
(Pösténypuszta,isk)
Szécsény,Fő tér

Szécsényfelfalu

MUNKANAP
(hétfőtől-péntekig)
10.13
11.13
15.31
20.10
8.15
17.15
20.10
4.33
6.13
8.15
10.13
11.13
12.23
15.31
17.15
19.20
20.10
4.33
5.05
6.13
8.15
10.13
11.13
11.50
12.23
13.30
15.31
16.55
17.15
17.55
19.20
20.10
4.33
6.13
10.13
11.13
12.23
15.31
20.10
6.10
4.42
12.25
4.26
20.31
5.47
4.26
20.31
4.30
7.05
15.38
4.30
6.10
7.32
12.25
15.42
20.49
23.40
4.26

MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)
10.13
11.13
15.31
17.13
20.10
20.10
4.20
6.13
10.13
11.13
12.20
15.31
17.13
19.20
20.10

12.20
20.10

13.29

6.13
11.13
15.31
19.20

8.15
12.20
16.55
20.10

4.20
19.30

12.20
20.10

13.29

4.20
11.13
17.13

6.13
12.20
20.10

10.13
15.31

4.20
20.10

12.20

13.29

6.10

6.10
6.02

6.10

12.26

4.26

5.47

20.31
5.47

12.26

5.47
4.26

6.02
12.25
6.02
7.05
11.36
14.50
18.00
23.11

5.47

20.10
4.20
19.30

4.20
10.13
13.30
17.13

6.02
20.49
5.47

5.25
7.32
23.40
5.25
6.57
10.25
14.10
16.08
22.10

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)
12.20
13.29
20.10

6.10
6.10

8.15

12.26

4.26

12.26

20.26

5.47

12.26

4.26

12.26

20.26

6.02
15.43

7.29
23.38

11.52

7.38

15.43

23.38

6.02
7.29
15.42

6.10
10.12
18.12

6.57
14.10
22.05

6.00
22.05

6.10

8.15

5.47

12.26

4.26

12.26

20.26

