IX.évfolyam 2. szám

2006. szeptember

A 2006. október 1. napjára kiírt helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választás jelöltjei:
LUDÁNYHALÁSZI szavazókörei
Szavazókör
Szavazókör címe
sorszáma
1
ISKOLA
2
POLGÁRMESTERI HIVATAL
3
GAMESZ

Polgármester jelöltek:
Jelölt neve

Kovács Imre
Szeles Marianna
Szigeti László

Jelölő szervezet
Független
Független
Független

Képviselő jelöltek:
Jelölt neve

Baranyi Márton
Bódiné Fenyvesi Mónika
Brunda József
Eitler Rudolfné
Galó Gáborné
Kalos Istvánné
Kovács Gáborné
Kovács Imre
Miklós Lajos
Mosó Zoltán
Rigó János
Szeles Marianna
Szép Katalin
Végh Imre Gergely

Jelölő szervezet
Független
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP
Független

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

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 bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, akkor az „Igazolás a tartózkodási
helyen történő szavazáshoz” megnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a
szavazókörbe.
Javasoljuk, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának
megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.
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.

Lakónépesség nyilvántartás figyelembevételével Ludányhalászi településen:
9 fő
képviselő testületi tag választható, a szavazó lapon feltüntetett listából. Ha több
személy van megjelölve a szavazat érvénytelen.
Helyi Választási Iroda
Ludányhalászi

Tisztelt Olvasó!
Tollat ragadtam, hogy arról írjak, amiről senki sem akar se írni,se
beszélni! Felelősséget vállalni meg aztán végképen nem!- No,ne!
Nem az én dolgom! Különben is mi közöm hozzá!- hallom lelki
füleimmel a különböző képen megfogalmazott,de mondanivalójában szóról-szóra megegyező véleményeket.
Most, hogy a balassagyarmati kórház Intenzív osztályán, egy újabb fiatal élet megmentésén
küzdenek orvosok és nővérek vállvetve,s ez a fiatalember szűkebb pátriánk-községünk polgára,
végérvényesen eldöntöttem: IRNI FOGOK!
Írni arról, amit közérthetően úgy hívunk: Mindannyiunk felelőssége!- Mert igenis felelősek
vagyunk nem csak magunkért és családunkért, hanem embertársainkért is!
Tudjuk, hogy a közlekedés veszélyes üzem! Mindenki aki részt vesz benne, a reá vonatkozó
mértékig tisztában kell,hogy legyen szabályaival, s azok betartásával. Sajnos a fiatalok túlnyomó
része – életkoránál fogva is – nem annyira megfontolt, átgondolt, körültekintő, sőt még
veszélyérzetük sincs, amely bizony minden baj forrása lehet. S ha ehhez a társadalom, a szűkebb
környezet, valamint a család részéről nem társul egy szigorú kontroll, annak sajnálatosan
beláthatatlan következményei lehetnek. A lap terjedelme határt szab , hogy részletezzem ki és hol
hibázik. Ki és miért,s mely mértékben felellős. Azonban higgyék el, a jelenlegi strucc-politika„homokba dugott fej”- amely községünket jellemzi, nem a megoldás, annál inkább a helyzet
további romlása felé vezet!
Falunk földrajzi adottságai: a település előtti és utáni és a belterületen lévő több km hosszú egyenes
útszakaszok, a sóderbánya tavakat körülvevő ugrató-buktató kocsi, és szakadékos gyalog utak,
valamint az alig járt réti és erdei utak, vadcsapások szinte vonzzák a sebesség megszállottjait, és a
„most megmutatom” pillanat embereit.
Ha tovább nézzük az érem másik oldalát, bizony a csupasz valóság az, hogy : a félelem érzet és a
belátási képesség pillanatnyi hiánya sokszor nem csak a saját, hanem a közlekedés más , vétlen
résztvevőinek az életét is veszélybe sodorja! Pedig a baj-sajnos ezek nélkül is egy pillanat alatt
bekövetkezhet. S még mielőtt bárki, bárkit is védelmébe vesz, s elkezd szitkozódni, had jegyezzem
meg: én is apa vagyok! De ! Hány fiatal élet tört derékba, veszett el, csak itt nálunk az elmúlt pár év
alatt?- Megint csak azt kell Leírnom: Sajnos!!- nem egy, és nem is kettő! Pedig az egy is rengeteg!
Vallom, hogy az egyén felelősség érzetét nagyban befolyásolja az őt körülvevő társadalom
felelősség érzete, és ez bizony,- Magyarországon- évről-évre csak romlik!
De mint a folyó közepén folyamatosan növekvő homokpad, miért nem lehetne a mi községünk egy
„saját értékrenddel” bíró kis sziget?- Hiszen szigetek vannak!- Csak akarat kérdése az egész! A
recept egyszerű! Kell hozzá egy – eleinte lehet, hogy nem mindenki által kedvelt,- rendet
következetesen betartó, s betartató polgármester és képviselő testület, valamint egymásra jobban
figyelő, segítő kész polgárok!
Az eredmény: Egy sokkal nyugodtabb , csendesebb község, melyben természetessé válik a
közlekedési szabályok betartása, s minden úton lévő polgárának fülében cseng: Minket családunk,
és községünk is haza vár!
De azért véssük jól észbe, s lebegjen mindig előttünk, hogy életünkért, egészségünkért sorsunk
alakulásáért mi magunk tehetjük a legtöbbet, amit csak ember megtehet! – Segítséget adni hozzá
viszont nem lehetőség, hanem kötelesség.
Gondolatait lejegyezte:: Brunda József

Önkormányzatiság tükrében
Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

A ludányhalászi polgár a világban itt az ország északi szegletében az Ipoly folyó
teraszán kis falunkban érzi magát otthon, pedig nehezebben él, mint ahogyan az ország
számos pontján boldogulhatna.
Nehezebben él, de ez a szülőföldje, ide kötik az emlékek, a megélt sikerek és átélt
kudarcok. Itt éled benne a reménysugár, ami a szebb és jobb jövőben vetett hitet
erősíti. Bízik azokban, akiknek bizalmat szavazott, hogy képviseljék érdekeit, hogy
közéleti munkájuk során megtesznek mindent azért, hogy a XXI század elején itt
Nógrádban, a megyén belül, szűkebb környezetében a lakóhelyén európai módon
tudjon élni és boldogulni.

Az önkormányzatiság kezdete óta – a képviselőtestületek tagjai nevében is
nyugodt szívvel állíthatom, hogy amikor jelöltettük magunkat erre a megtisztelő
szolgálatra ismertük választóink velünk szemben támasztott elvárásait.
Világosan láttuk, hogy Ludányhalászi boldogulásának alapját a lakossági
infrastruktúra ( a közművek) létezése jelenti. E nélkül nincs munkahelyteremtés,
nincs idegenforgalom és nincs előrehaladás. El kell ismernünk, hogy a
közműellátásban a falu és a város közötti szakadék, a rendszerváltás utáni
időszakban kezdett el nagy léptekkel csökkenni, hiszen ami még a 80-as évek
közepén is álomszerűnek tűnt, ma már valósággá vált.
A falunkban van:
Vezetékes víz,
Földgáz,
Szennyvízcsatorna hálózat,

-

Korszerű közvilágítás (emlékezzünk csak vissza az új lámpatestek
felszerelése előtt a közvilágítás javítását végző villanyszerelők még el sem
hagyták a falunkat, az már részben újból meghibásodott.)
Természetessé vált, hogy telefonon egy percen belül, akár a kontinens
tengerentúli részén élőket is elérheti az egyszerű falusi halandó.

A képviselőtestületeink azt tartották mindig szem előtt, - hogy a vonatra akkor kell
felszállni, - amikor az állomáson van. Vagyis, ha az állam vezetékes víz építését
támogatja, akkor arra kell pályázni, amikor a gázhálózat valósítható meg, - akkor
annak elnyeréséért kell munkálkodni. Amikor az Európai Unió a szennyvízkezelés és
elhelyezés fontosságát hangsúlyozta – arra kell még időben a pályázatok kiírása előtt
– a terveket elkészíttetni.
Ennek köszönhető, hogy az önkormányzatunk – a célul tűzött feladatok
megvalósításához közel 1 milliárd forint állami támogatáshoz jutott. Természetesen
ez az összeg az Önök lakossági hozzájárulásával, - az önkormányzat önerejével, - a
többszörösére növekedett és ezzel a falunk és polgárai gyarapodtak.
Természetesen ezek a feladatok az anyagi eszközeink jelentős hányadát éveken
keresztül lekötötték. Lekötötték –de ennek ellenére kellő hangsúlyt kapott az
intézményeink zavartalan működtetése is.

Sokat léptünk előre az úthálózat korszerűsítésében, hiszen az utak 75 % - a
aszfaltozott, 20 % - a portalanított. A hosszúra nyúlt falunkban öt - a falunkon
átutazók által is szemet gyönyörködtetőnek mondott - fából készült buszvárót
építettünk. Rendbetettük az orvosi rendelőt és hozzátartozó lakást.
Megszépült a kultúrház külső része, minden intézményünk be lett kapcsolva a
gázrendszerbe.
Támogattuk a fiatalok törekvéseit, az ifjúsági klub létrehozásában és annak
felszerelésében. Működtetünk egy teleházat, ahol mindenki számára biztosítunk
internet hozzáférési lehetőséget.
Régi igényüket elégítettük ki polgárainknak, hiszen – befejezés előtt áll egy kiváló
műszaki paraméterekkel rendelkező kábeltelevíziós hálózat – már a próbaüzem
folyik, a műszaki átadás megtörtént.
Az eredményeink mérhetőek és láthatóak és ami igen nagy öröm számunkra –
segítettük a faluban élőket, hogy itt érezzék magukat otthon. Természetesen nem
festhetnék pozitív képeket az önkormányzatunk munkájáról akkor, ha nem értették és
támogatták volna a ludányhalászi polgárok azt az őszinte szándékot és lelkesedést, ami
a képviselőtestületeink tagjait, az intézményeink dolgozóit és a polgármesteri hivatal
kollektíváját egy emberként jellemezte, - ha nem alakult volna ki együttműködő baráti
kapcsolat az egyházzal, - ha nem tartottuk volna egyenrangú partnernek egymást a
területünkön működő gazdaságok, intézmények vezetőivel, munkatársaival.

- Ha a sok éves múltra visszatekintő kapcsolatokra épülő főhatósági és
minisztériumi szervek munkatársai nem támogatták volna szándékainkat.
De ez a sok-sok segítség is kevés lett volna, ha nem ösztönzött volna bennünket az a
felelősség, amit a választók a szavazás napján vállunkra tettek.
A képviselőtestületek , a leköszönő kérviselő testület tagjai (Brunda József , Csonka
Jánosné, Eitler Rudolfné, Kalos Istvánné, Kelemen Károl,y, Kovács Imre, Miklós Lajos,
Mosó Zoltán, Végh Imre Gergely ), és a magam nevében bizalmukat tisztelettel

megköszönöm:
Szigeti László
polgármester

Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus
Ifjúságáért Alapítvány nyilvántatásba vétele megtörtént, Az alapítvány bejegyzése jogerős.
Az alapítvány célja: az egyház és használatában álló ingatlanok – templomok, plébániaépületek, egyéb
épületek – karbantartásához, időszakos felújításához, korszerűsítéséhez, valamint fenntartásukhoz
anyagi eszközök, támogatások felkutatásával, igénylésével, megpályázásával segítség nyújtása, valamint
az Egyházközség fiataljainak részére szabadidős, kulturális programok, nyári táborok szervezése,
szervezésükhöz anyagi és egyéb támogatások nyújtása, illetve a hátrányos szociális helyzetű gyermekek
részvételéhez anyagi támogatás nyújtása. A kuratórium elnöke: Végh Imre Gergely, titkára: Demus
Ottó Józsefné , Pénztárosa: Puszta Zsolt , tagjai: Oravecz Alfonz , Mosó Ferenc .
Az alapítvány számláját a Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet kirendeltsége Ludányhalászi
kezeli. Befizetéseket a Takarékszövetkezetben lehet megtenni, melyről az alapítvány igazolása alapján a
befizetett összeg 20 %-a az adóból leírható.

Az alapítvány számlaszáma: 75700506-10000568

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
PÁLYÁZATOT HIRDET

Házi szociális gondozó
munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
Szakirányú szakképzettség
- Szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló, ápolói
végzettség, ápolási asszisztens, ÖNO és házi szociális gondozó
Szakirányú szakképzettség hiányában

- Szociális asszisztens, egészségügyi
csecsemő és gyermekgondozó

gyermekotthoni

gondozó,

B kategóriás jogosítvány

Pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Szakképesítést igazoló okiratok másolatát
- Erkölcsi bizonyítványt.
Előnyt jelent a gépjárművezetésben szerzett gyakorlat.
A pályázatokat az önkormányzat polgármesteréhez Ludányhalászi, Rákóczi út
69. sz. lehet benyújtani.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Rövidhírek:
- A Ludányhalászit – Endrefalvával összekötő úgynevezett ” szőlők alatti” út rohamos
állapot romlásának következtében kezdeményeztük a Nógrád Volán Zrt.-vel közösen a
Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatójánál a fent nevezett útra súlykorlátozás
bevezetését, az útállapotának rendbetételét, a kátyúzás elvégzését. Folyó hó. 26-án a Kht.
főmérnöke telefonon jelezte a munkálatokat október 5-ig elvégzik. A súlykorlátozás
lehetőségének bevezetését megvizsgálják.

- „CUM DEO EGYÜTT ISTENNEL „ írták viharos, válságos időkben zászlóinkra őseink
Mátraverebély-Szentkút Egyházmegyei gyalogos Zarándoklat 2006 október 8..
a Magyarok Nagyasszonya ünnepén. (A részletekről a sekrestyékben kaphatnak
felvilágosítást az érdeklődők).

Az ünnepi szentmisét 16 órakor Dr. Beer Miklós püspök atya mutatja be.

