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Nagy dolog ez egy falu életében, főleg a mostani nehéz helyzetet figyelembe véve, mikor
munkahelyek szűnnek meg az ország különböző részein, és ezáltal a családok fenntartása
válik bizonytalanná. Községünkben, elmondhatjuk a munkalehetőségek száma növekedett.
szerk.

Szigeti László
polgármester

Kereszti Imréné
jegyző

Ludányhalászi Hírmondó . Kiadja és előállítja: a Ludányhalászi Önkormányzat
Felelős kiadó: Szigeti László polgármester Tel: (32) 556-020
Felelős szerkesztő: Végh Imre Megjelenik: alkalmanként

Ilyen volt !

Ilyen lett !

Életképek a munkálatokról.

Tisztelt Ludányhalásziak,
Kedves Testvéreim!
Mindenekelőtt nagy szeretettel köszöntöm Kedves mindnyájukat, és egyben köszönetet
mondok az önkormányzatnak, hogy ebben a kiadványban is helyet kaphatunk. Sok minden
rosszról; bánatainkról, gondjainkról, a falu fogyásáról, az egyházközség nehéz helyzetéről is
„beszélhetnék” ezen a fórumon, de ebben a pár sorban mégis inkább az itt megtapasztalt
örömeimről szeretnék írni néhány gondolatot.
Amikor három évvel ezelőtt, - a ludányi Szent András plébánia-templom felújítására elkezdtünk „gyűjtögető-életmódot” folytatni, voltak akik (a nagy csalódottságtól féltve) óva
intettek, hogy itt sem adakozás, sem önzetlen segítség nem lesz a templom újjá-építéséhez. Hála
Istennek ezen aggályok nem bizonyultak valósnak, mert két év alatt több mint két millió
forintot adtak össze a hívek a plébánia-templom külső rekonstrukciójára. Az adakozás mellett a
munkakedv is igen aktívnak bizonyult, hiszen 2005 nyarának és őszének szinte minden
szombatján folyt a társadalmi munka, és az önzetlen segítségnek köszönhetően (volt olyan nap,
hogy 32-en voltunk) megvalósult a kitűzött cél, templomunk (a tornyot kivéve) új színben
pompázik.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer köszönetet mondjak mindazoknak,
akik anyagi segítségükkel, vagy/és fizikai munkájukkal segítették, hogy „Isten hajléka az
emberek között” (Jelenések könyve 21,3) méltó fényében pompázzon. Végezetül, - de nem
utolsó sorban, - hálás köszönetemet szeretném kifejezni Szigeti László Polgármester Úrnak,
valamint Ludányhalászi község önkormányzati tanácsának, hogy kerek 1.000.000.- Ft-al
támogatták a templomi munkálatokat. Egyben kérem minden nemes-lelkű mecénás további
adományát, hiszen a templom-körüli csatornarendszer kiépítése, és a torony festése még
előttünk áll.
Virágvasárnap előestéjén, Húsvét „küszöbén” pedig kívánok Kedves Testvéreimnek,
szeretett „lakos-társaimnak” kegyelemteli Húsvéti ünnepeket; kívánva, hogy az értünk
meghalt, és értünk feltámadt Krisztus öröme sugározzék mindig belőlünk – egymásra.
Tisztelettel, szeretettel:
Molnár Péter
Plébános
Itt szeretnénk köszönetet mondani Molnár Péter esperes Úrnak az áldozatos fáradhatatlan
munkájáért, melyet falunk templomának, plébániájának felújítása érdekében tett és tenni
fog. Az elmúl 20 - 30 évben nem fejlődött ennyit Egyházközségünk. Reméljük és bízunk
benne, hogy még sok évig segíti falunk életét.
Köszönettel:
Az Egyházközség Képviselő Testülete.

Kedves Választó!

A hétvégén és április23-án országgyűlési képviselő-választás lesz. Tisztelettel kérek
minden választásra jogosult polgárunkat, tegyen eleget kötelességének és jöjjön el
szavazni.
Jöjjön el szavazni, mert Önön is múlik, hogy ne sorvadjon el a településünk – ne
szűnjön meg az iskola – ne adósodjon tovább az önkormányzat – legyen több
munkahely – ne legyen a következő ciklusban is 16 nyeretlen pályázatunk. (Igaz négy
év alatt nyertünk négy pályázatot, ami nem érte el az ötmillió forintot.) Az előző
ciklusban (1998-2002 között) több mint fél milliárd forintot kapott pályázati pénzből a
településünk! Motiválja Önt a falunkért érzett aggódás és szeretet – jöjjön el és
voksoljon meggyőződése szerint!

Szigeti László
polgármester

2006. évi Országgyűlési Képviselőválasztás
Nógrád megye 3. számú választókerületének Fidesz
-KDNP képviselőjelöltje:

Dr. Nagy Andor

A 2004. évi szécsényi időközi választásokon szerzett képviselői mandátumot Dr Nagy
Andor. Megválasztása után az Országgyűlés jegyzője, majd a Parlament
Környezetvédelmi Bizottságának a tagja lett. A képviselő bár a fővárosban él, sokat
tartózkodik a választókörzetében. Ahogy ismerősei fogalmaznak: nem az a fontos hol
kel és fekszik a képviselő, hanem az: mit tett és mit fog tenni az itt élőkért. Arra a
kérdésre, hogy mi a legfontosabb dolog a számára a következőket felelte a
képviselőjelölt: „ A sok munka közepette a feleségem és a két kislányom szeretete,
ragaszkodása újra és újra figyelmeztet: a család a legfontosabb a világon”

Tisztelt Ludányhalásziak!
„Országgyűlési képviselőjelöltként sok szeretetet, támogatást, biztatást kaptam, amit
igyekszem meghálálni. Tanultam Németországban, Amerikában, Orbán Viktor
kabinetfőnökeként sokfelé jártam a világban. A szívem közepén mégis Szécsény, Hollókő,
Etes, Ludányhalászi, Szanda és a környék többi falva tölti ki.
Szeretem ezt a tájat a palóc embereket is. Az itt lakók is megérdemlik, hogy ugyanolyan
esélyeket kapjanak, mint az ország más tájain élők. Elmaradott térség ez
munkanélküliséggel terhelve, ahol a föld már régen nem jelenti a biztos megélhetést.
Éppen ezért változásra van szükség! Legfontosabb kérdés térségünk számára a munkahely
teremtés Ha az ember nem tud dolgozni nem lesz pénze és tartása sem. Az elmúlt 4 évben
sorra szűntek meg – a nem is olyan régen még nagy kapacitással dolgozó üzemek.
Elengedhetetlen, hogy a befektetők számára vonzóvá tegyük ezt a gyönyörű cserháti
tájegységet, ahol az emberek szeretnek és akarnak dolgozni. Örömömre szolgál, hogy
segítségemmel önöknél Ludányhalásziban és Sóshartyánban is rövid időn belül
megkezdi működését egy elektronikai hulladék-feldolgozó üzem, amelyben összesen 30
fő a térségben élő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor.
A másik kiemelten fontos feladat, hogy élni tudjunk a turizmus adta lehetőségekkel.
Hollókőre és Ipolytarnócra támaszkodva maradandót kell alkotni e téren, amely szintén
munkahelyeket teremthet az emberek számára.
A közutak állapotának javítása, fejlesztése nélkül a térség nem tud tovább lépni. E téren
rengeteg hiányosság található, és ezt mindenki tapasztalja…
Az elmúlt egy évben igyekeztem sok mindent tenni, de ellenzékben nehezebb bármit elérni,
mint kormánypárti képviselőként. A Fidesz nem hagyja magára a vidéket, válasszák a
Cselekvő Nemzet Programját, amely megsokszorozza az ország erejét, értékeit és
sikerét. Ehhez szükséges, hogy elmenjenek szavazni április 9-én és a szavazólapon a
Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjét és listáját támogassák. Ha újabb
négy évre bizalmat kapok, meg is fogom szolgálni azt.”

Dr. Nagy Andor
Lakossági tájékoztató
Tisztelt választópolgár!
Mit kell tudni a szavazásról?
- Szavazni csak személyesen reggel 6 órától este 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 szavazás 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
dobása 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 fogadhatók
el.
Ha lakhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor
az „Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz”
megnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe.
Ha a két forduló között lakóhelyet változtatott, vigye magával a
„Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban”
elnevezésű nyomtatványt.
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának
megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.
Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között?
Az első és a második választási forduló között lakóhelyet változtató
választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi
lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor
az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen
igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt
szavazóhelyiséget.
Mit kell 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.

Helyi Választási Iroda
Ludányhalászi

A MADÁRINFLUENZÁRÓL

7 kérdés

7 válasz

A Madárinfluenza vírus által okozott állatbetegség.
A kórokozó különböző vadon élő madárfajokat és a házi baromfi fajokat egyaránt
képes megbetegíteni, de a vírusfertőzés gyakran betegségre utaló tünetek nélkül is
előfordulhat.

Mi az influenza?
Erősen fertőző, gyorsan és tömegesen terjedő, vírus által okozott betegség, amely
általában lázzal, bágyadtsággal, légzőszervi panaszokkal (erős köhögéssel,
orrfolyással, kötőhártya-gyulladással) jár.

A madárinfluenza megbetegedés előfordulása
Madárinfluenza a különféle házi baromfiállományokban (elsősorban pulykákban,
gyöngytyúkokban, tyúkokban, vízimadarakban) világszerte előfordulhat. Fertőzöttek
lehetnek a vadon élő madárfajok, különösen a vízimadarak (vadkacsák, vadlibák,
hattyúk, gázlómadarak) Ezeknek a madaraknak főleg a bélcsatornájában szaporodik,
az ilyen állatok bélsarukkal fertőzik a vizeket és az odajáró – főleg vízibaromfi – fajok
egyedeit.

Mit jelent a H5 N1 vírus?
Az influenzavírusokat A, B és C típusokba sorolják. A madarak influenzáját az ún.
A típusú influenzavírusok okozzák. A vírusok H és N altípusokba sorolhatók.
Az elmúlt években Ázsiában, az utóbbi hónapokban Oroszországban, Törökországban,
Romániában és Görögországban észlelt madárinfluenzát a H5N1 altípusú
influenzavírusok okozták.

Milyen módon terjed a madarak között a madárinfluenza vírus?
Az influenzavírussal fertőzött madarak a vírusokat minden testváladékukkal és a
bélsarukkal (ürülékükkel) nagy tömegben ürítik.
Az állatok fertőződése
bekövetkezhet közvetlen egymás közötti érintkezéssel, a vírus belélegzésével,
testváladékokkal szennyezett takarmány felvételével, ivóvízzel, stb. A fertőzést
gyakran vadmadarak, főleg vándorló vízi szárnyasok és gázlómadarak különösen
gyakran vadkacsák közvetítik, elsősorban bélsaruk útján.
A vadon élő vándormadarak fertőzést terjesztő szerepét az is alátámasztja, hogy a
szabadban tartott házi baromfifajok (pulyka, kacsa) influenzás megbetegedése sokkal
gyakoribb, mint többnyire a zártan („ipari körülmények között”) tartott
csirkeállományoké.

Milyen tüneteket okoz a madarakban a madárinfluenza vírus?
Általában 1-3napos lappangási idő után a megbetegedett madarak bágyadtak,
elesettek, alig mozognak, nem repülnek, esetenként hasmenés alakul ki bennük és
sokszor még a légzőszervi panaszok megjelenése előtt elhullanak.
A légzőszervi tünetek orrfolyásban, kötőhártya-gyulladásban, tüsszögésben és gyakran
szemgödör alatti üregek gyulladásában jelentkeznek.
Esetenként a toroktájék és fejfüggelékek (taréj, lebernyeg) vizenyős duzzanata is
megfigyelhető.
Az emésztőszervi tünetek elsősorban hasmenésben nyilvánulnak meg. Főleg
kacsákban megfigyeltek az idegrendszer betegségére utaló tüneteket is.

Hogyan lehet kimutatni a madarak madárinfluenza vírusával való
fertőzöttségét?
A madárinfluenza megállapításához laboratóriumi vizsgálatok szükségesek. A
vírussal való fertőzöttség felderítéséhez a madarak vérsavójának vizsgálatával esetleg
torokváladékukból és végbélből vett tamponminták vizsgálatával tájékozódhatnak.

Milyen módon védekeznek a madárinfluenza terjedése ellen?
Nagyon fontosaz állattartás általános járványvédelmi szabályainak betartása, például
az állatállományok zárt tartása, az istállók betelepítése előtti alapos fertőtlenítés, a
vadmadarak távoltartása stb. A madárinfluenza hivatalos megállapításában és
leküzdésében az állami állategészségügyi szolgálat jogszabályok által előírt
hatósági intézkedéseinek van meghatározó jelentősége. A fertőzött állattartó
telepek, udvarok zárlat alá vonásával, a megbetegedett, illetve fertőzött
állatállományok hatósági rendelkezésre történő, állami kártalanítás melletti
leöletésével, az állati tetemek zárt láncú ártalmatlanná tételével, a ragályhordozó
tárgyak megsemmisítésével és a szigorú, több lépcsős fertőtlenítéssel a megbetegedés
helyhez köthető, majd megszüntethető.

Megbetegíti-e a madárinfluenza vírus az embert?
Általánosságban az a tapasztalat, hogy az állatok influenzavírusai közvetlenül nem
ragadnak át az emberre és fordítva sem. Kivételes körülmények között, például, ha
valaki folyamatosan és nagy mennyiségben lélegzi be madárinfluenza vírusát (is)
tartalmazó port, akkor kivételesen előfordulhat az, hogy emberben közvetlenül a
madárinfluenza vírusa okoz megbetegedést. Teljes bizonyossággal kimondható,
hogy a madárinfluenza vírusa emberről emberre nem képes átterjedni.
A hazánkban általában alkalmazott konyhatechnológiai műveletek (pl.: főzés,
párolás, sütés) az influenzavírusok elpusztulásához biztosan elegendőek.
A hazánkban közfogyasztásra forgalomba kerülő élelmiszerek, baromfihús
madárinfluenza vírussal való fertőzöttsége és főleg azok fertőzést terjesztő
szerepe kizártnak tekinthető.

Tisztelt Polgárok!
A nyolcvanas évek közepén szinte utópisztikusnak tűnt, hogy lesz a faluban földgáz,
szennyvízcsatorna hálózat, digitális telefon és Internet. Ma már ez mindenki számára
természetes és megszokott.
A héten egy újabb fejlesztés veszi kezdetét, a kábeltelevíziós rendszer kiépítése.
Előreláthatólag június hónapban a beruházás befejeződik és a lakosság igénybe veheti az
ajánlott csomagok valamelyikét.
Bízom benne, hogy a kábeltelevízió és az Internet szolgáltatás Önök megelégedésével fog
találkozni, melyet szívből kívánok.
Szigeti László
polgármester

Kábeltévé és Internet szolgáltatás
Ludányhalásziban
A településen a Gergi Háló Kft megkezdte a
kábeltévé és Internet hálózat kiépítését. A
szolgáltatás beindítására 2006. II. negyedévben kerül
sor az alábbi feltételekkel:
Kábeltévé szolgáltatás
Bekötési díj bruttó: 10.000.- Ft
Havi díjak:
Csomag
Alap
Bővített
Extra

Bruttó forint
800.1.480.3.190.-

Internet szolgáltatás
A Kábeltévé szolgáltatással egyidejűleg a Gergi Háló KFt. megkezdi az Internet szolgáltatását
is, az alábbi feltételekkel:
- nem szüksége hűségnyilatkozat
- korlátlan Internet hozzáférés, korlátlan havi adatforgalom
- előfizetési díjak 2006. december 31-ig változatlanok.
Bekötési díj: 10.000.- Ft (bruttó)
Havi előfizetési díjak:
Sávszélesség
I. (256/64 kbit/s)
II. csomag (384/128 kbit/s)
III. csomag (512/128 kbit/s)
IV. cssomag (1024/256 kbit/s)

Bruttó havi díj (Ft)
4.950.6.250.8.750.10.950.-

A modem letéti díja 12.000.- Ft, amelyből havonta 1.000.- Ft-ot árengedmény formájában
visszatérítünk.
Kedvezmények kábeltévé és Internet szolgáltatás egyidejű megrendelése esetén ( az „Alap”
kábeltévé csomag az Internet szolgáltatás része):
a.) nincs bekötési díj,
b.) kábeltévé „Extra” és Internet III. csomag együttes havi díja 11.000.- Ft,
c.) kábeltévé „Extra” és Internet IV. csomag együttes havi díja 13.200.- Ft.
A szerződés megkötéséről bővebb tájékoztatást adunk a 06-40/200-599 számon vagy
helyi megbízottunknál: Vas Katalin Önkormányzat

A kábeltévé és az Internet szolgáltatás által kínált csomagok leírása
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általános

13

C18

447,25

Euronews

francia

hír

14

C19

455,25

RTL

német

általános

15

C21

471,25

CNN

angol

hír

16

C22

479,25

SAT1

német

általános

17

C23

487,25

EUROSPORT

magyar/angol

sport

18

C24

495,25

BBC World

angol

hír

19

C25

503,25

3SAT

német

általános

20

C26

511,25

Cartoon/TCM

angol

rajzfilm

21

C27

519,25

Jetix

magyar/angol

rajzfilm

22

C28

527,25

VOX

német

általános

23

C29

535,25

Animal Planet

magyar/angol

állatvilág

24

C30

543,25

Discovery

magyar/angol

természet

25

C31

551,25

VIASAT 3

magyar

általános

26

C32

559,25

Romantica

magyar

szappanopera

27

C41

631,25

PAX TV

magyar

kulturális

28

C42

639,25

Sport1

magyar

sport

29

C43

647,25

HÍR TV

magyar

hír

30

C44

655,25

Cool TV

magyar

általános

31

C45

663,25

Film+

magyar

film

33

C46 671,25 Hustler TV

35
36

C48 687,25 Travel Channel
C49 695,25 Mezzo TV

magyar
francia

utazás
zene

37
38

C50 703,25 National Geographic
C51 711,25 Viasat History
C52 719,25 Spektrum

magyar
magyar

természet
történelem

magyar

természet

39

szex

Rádió műsorok: Kossuth, Petőfi, Bartók, Danubius, Juventus, Sláger minden csomagban

Havidíj: 3.190,- Ft (bruttó)

jelleg

Extra csomag

nyelv

Havidíj: 1.480,- Ft (bruttó)

műsor

Bővített csomag

Frekv.
Mhz

Havidíj: 800,- Ft (bttó)

Ssz. CH

Alap csomag

Csatornakiosztás és programcsomagok, 2006

