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NÉGY ESZTENDŐ TÜKRÉBEN
„ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
Ez a Tamási Áron gondolat motiválta a Képviselő-testületünk tagjait, amikor telve
tettvággyal, négy esztendővel ez előtt számba vette azt az erőt, amelyből az előtte
álló ciklusban meríthet.
Számba vette a helyi forrásokat, az állam által támogatott célokat és megjelölte azt
az utat, amit négy esztendőn keresztül követendőnek tart. Ma már a megbízatásunk
utolsó óráiban nyugodt lelkiismerettel lehet mondani, a kiválasztott út helyes volt.
Megállapításomat bizonyítja az-az eredmény, amely négy év tükrében elénk tárul.
Szerénytelenség nélkül állíthatom, falunk eddigi életének legeredményesebb
szakaszát hagytuk magunk mögött.
Az eredmények mérhetőek, láthatóak és ami az igazi öröm számunkra, segíti abban
a falunkban élőket, hogy itt Ludányhalásziban érezzék magukat otthon.
Természetesen nem festhetnék pozitív képet a négy esztendőről, ha egy emberként
nem vett volna részt munkánkban az önkormányzati intézményeink valamennyi
dolgozója, a polgármesteri hivatal kollektívája, ha nem alakult volna ki olyan
együttműködő baráti kapcsolat az egyházzal, ha nem tartottuk volna partnernek
egymást a területünkön működő gazdaságok, intézmények vezetőivel,
munkatársaival, ha nem segítettek volna bennünket a megyei és főhatósági,
minisztériumi szervek.
De ez a sok – sok segítség is kevés lett volna, ha nem ösztönzött volna bennünket az
a felelősség, amit négy esztendővel ezelőtt a választás napján a vállunkra tettek.
A bizalmukat tisztelettel megköszönjük:
Brunda József , Csonka Jánosné, Eitler Rudolfné, Kovács Imre, Miklós Lajos
Mosó Zoltán, Nagy István, Romhányi Olga, Végh Imre képviselő testületi tagok, és

Szigeti László
polgármester

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

Pályázatok
Az elmúlt négy esztendőben figyelemmel kísértük a kiírt pályázatokat. A
beadott pályázatok közül 21 pályázatunkat fogadták el.
2000. évben
- a szociális étkeztetés bővítésére:

1.293.000 Ft.

- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által kiírt pályázaton a művelődési ház
újjáépítésére és újjászervezésére:

2.000.000 Ft.

- Ehhez kapcsolódóan 2001-ben ugyancsak
a művelődési ház felszereltségének támogatására:

550.000 Ft.

- Az Ifjúság és Sportminisztérium által kiírt
pályázaton az iskola tornatermének
padlóburkolat cseréjére kapott támogatás:

870.000 Ft.

- A Szécsény és térsége térinformatikai rendszer
keretében az önkormányzat

1 db. Számítógépet kapott.

- Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő forráshiányos önkormányzatok
támogatására:
2000. évben
2001. évben
2002. évben
- Az általános iskolai pályázaton nyert
támogatások az oktatási feltételek javítására:

- 2001. évben a Belügyminisztérium és
a Környezetvédelmi Minisztérium által
kiírt pályázat szennyvízhálózat építésre:

8.114.000 Ft.
4.060.000 Ft.
8.350.000 Ft.

3.269.760 Ft.

470.043.000 Ft.

2002-2003. évben –út aszfaltozására elnyert pályázat:
Köztársaság út, Kárpát út,
Vezér út és Templom tér aszfaltozására

11.719.000 Ft.

Ludányhalászi település
rendezési terv kötelezően előírt készítésére

2.987.000 Ft.

Eredményes pályázataink alapján 513.255.760 forint az - az ötszáztizenhárommilliókettőszázötvenötezer-hétszázhatvan forint plusz támogatáshoz jutottunk, melyet az
előbbiekben felsorolt célok megvalósítására fordítottunk.

Zászlónk és címere van a falunknak
Úgy gondoltuk, hogy ne csak saját ünnepe legyen falunknak, hanem legyen zászlója és címere is.

Zászlónk
zöld (mezőgazdasági jellege miatt)
fehér (a béke színe)
kék ( tavainkat, vizeinket jelképezi)

Címerünk fele zöld, fele pedig kék, a hullámos
elválasztó vonal az Ipoly folyó. Felül a Ráday család
címerében található egyszarvú ló, a kék mezőben
pedig a hal. (a falunk neve (halászi) is a halbőségre utal.

Jelképeink megáldására a millenniumi zászló-átadási ünnepségen került sor.
Felújításra került a halászi kiskápolna, a világháborús emlékmű és a ravatalozó is .

A múlt! jelen! jövő!
A hetvenes évek közepén falunkat Szécsény térségében az elmaradott települések közé
sorolták az akkori politikusok. Az évtized második felétől azonban egy permanens fejlődés
jellemezte Ludányhalászit , ami a mai napig tart. A hanyatlás éve egész pontosan a vezetékes
vízhálózat és a hozzá tartozó törpe vízmű megépítésével egy-időben következett be. Szécsény
után, elsőként büszkélkedhetünk vezetékes vízhálózattal. Ma már a faluban élő embertársaink
jelentős része el sem tudná képzelni az életét a naponta meghibásodó „ BAJAI „ szivattyú
által adott vízzel.
Ami ebben az időszakban még utópisztikusnak tűnt a kilencvenes évek elején valósággá vált.
A falunk határába ért a földgázvezeték, melyet Lucfalvától -Szécsényig közösen, Szécsénytől
Ludányhalásziig pedig az önkormányzatunk építette. 1994-ben a téli napokban már sok
lakóházban nyújtotta a kényelmes meleget. A közel 50 millió forintos gázberuházás és a 94től 98-ig tartó szorító állami intézkedések kedvezőtlenül hatottak az önkormányzatunk
gazdálkodására is. Nehéz, csőd közeli helyzetbe kerültünk.
Amióta kilábaltunk belőle – ez köszönhető a lakosság megértésének, az akkori képviselőtestület racionális döntéseinek, az intézményeink és a hivatal takarékos gazdálkodásának, újabb feladatokat készítettünk elő és valósítottunk meg.
Elkészült a szennyvíz- hálózat és a tisztítómű tervpályázata. 1998-ban sajnos több
külső akadály következtében, még a pályázat beadásáig sem tudtunk eljutni.
2000. évben megtört a jég. Heves, Nógrád és Borsod megyéből beérkezett 66 pályázat közül
hat pályázatot bíráltak el kedvezően, közötte volt Ludányhalászi és mikro térségének a
pályázata is. Ludányhalászi gesztorságával tíz településen indulhatott el a szennyvíz-hálózat
kiépítése. Ezzel egy időben létesült sokak örömére a korszerű telefon-hálózat is.
Az írásban csak a négy legnagyobb és a falu további fejlődése szempontjából a legfontosabb
közmű beruházásokat emeltük ki. Ezek az infrastruktúrák, amelyek nélkül nem lenne
munkahelyteremtés, idegenforgalom, nem gyarapodna a falu, nem növekedhetne a lakóházak
forgalmi értéke, nem lenne lakosságmegtartó ereje Ludányhalászinak.
Szólhattunk volna sok-sok kisebb, de a falu számára igen fontos eseményről és eredményről.
Szólhattunk volna a sorházas megoldásban épült szolgálati lakásokról, az anya -és
gyermekvédelmi rendelő és a váró építéséről, a temetők ravatalozóinak társadalmi munkában
történő létesítéséről, házhelyek kialakításáról, az iskola és az óvoda korszerűsítéséről, a
halászi temető kerítésének megépítéséről. Folytathatnánk a felsorolást, de hely hiánya miatt
ezt nem tesszük.
Az eredményeink kézzel foghatóak, de nem lehetünk elégedettek. Sok- sok feladat van még
hátra. Igaz, ezek már kisebb léptékűek. Javarészük a falunk megjelenését, esztétikáját, az
utazó számára Ludányhalászi vizuális megítélését hozza majd kedvező helyzetbe.

Szennyvíz beruházás indítása

Horkai település részen folyó munkálatok

Buszmegálló
Aki még nem látta győződjön meg
róla milyen kellemes külsejű buszváró
épült a ludányi központban.
Ilyet tervezünk a többi buszmegállóba is.

Közvilágítás
Ki ne emlékezne, amikor a hagyományos égőt (60 Wattosat) a szerelő még alig hogy
betekerte a foglalatba már ki is égett. Ennek a bosszankodásnak már vége, hiszen a
mellékutcákban is korszerű, energiatakarékos lámpák adják a fényt.
2001-ben a falu teljes közvilágosítása korszerűsítését végeztette el az önkormányzat. Részben
önkormányzati forrásból, másrészt hitelből, mely visszafizetésének biztosítéka a
megtakarítás, amit a felszerelt új energiatakarékos lámpák képeznek. Van pályázatunk még
elbírálás alatt, a templomok külső reflektorokkal történő megvilágítására és három
közvilágítási lámpa bővítésére.

Utak
Az önkormányzati utak több mint 50 %-át az ősszel leaszfaltoztattuk. Csak a leghosszabb
utca a horkai Köztársaság út, közel 13 millió forintba került. Az összes költség meghaladta a
21 millió forintot. Természetesen, a nagy részét pályázat útján teremtettük elő. A többi
utunkra is pályázatok lettek benyújtva, melyek elbírálása a választás utáni időszakban
történik meg.

Óvoda konyhájának bővítése
Nagyon örülünk annak, hogy egyre több azoknak az
idősebb embertársainknak a száma, akik igénybe
veszik a kedvezményes étkezési lehetőséget. Az
ebédet - ha szükséges - házhoz is szállítjuk. A
növekvő igényhez hozzá kellett igazítanunk a
Újjászületett
a kultúra
háza
konyha kapacitását.
Pályázat
útján nyert korszerű
gázsütőket, konyhai eszközöket,
szerelvényeket és edényeket vásároltunk.
Az óvodai hírekhez tartozik az is, hogy több mint 6
millió forintért, gázzal működő központi fűtést
építettünk ki.

Kultúrotthon felújítása
Új köntöst kapott a kultúrotthon. Felújításra került a
belső helységek javarésze is. Otthonos lett az
ifjúsági klub, melynek a bútorzatát a fiatalok - az
önkormányzat által biztosított anyagokból – ízlésük
és igényük szerint alakították ki.
Elkészült a művelődési ház gázfűtésének a
kiépítése is. A munkák finanszírozását pályázaton
nyert forintokból és az önkormányzat saját erejéből
biztosította.
Annak ellenére, hogy az épület udvarát magas fallal
zártuk le, illetéktelenek a falon átmászva, már
lámpákat szereltek le és ablakokat rongáltak meg,
sőt az egyik helységben gyújtogatás jelei is
érzékelhetők voltak.
Az újonnan alakult polgárőrség a rendőrséggel
közösen mindent megtesz az elkövetők kézre
kerítéséért.

Fejlődött az iskolánk is
Pályázati segítséggel új burkolatot (sportpadlót)
kapott a tornaterem. Gázfűtés épült a tanműhelyben. Aszfalt burkolatot kap az udvar egy
része. Felújításra került a tetőszerkezet. Új
számítógépekkel és nyomtatókkal bővült a
oktatáshoz szükséges számítógéppark.

Kultúrált körülmények között tudják fogadni
az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban.
Felújításra került a polgármesteri hivatal tetőszerkezete és a belső tereinek nagy része.
Esztétikus tárgyaló és házasságkötő-terem lett kialakítva. Új burkolatot kapott a hivatal
folyosója. Kultúrált körülményeket teremtettünk a jegyző és a polgármester szobájában is.

IDŐSEK NAPJA
Minden esztendőben a Ludányhalászi Őszi Napok keretén belül - megrendeztük az Idősek Napját. A
kedves, meghitt ünnepségen a falunk reménységei az óvodás és az iskolás gyermekeink műsorral
kedveskedtek az idős vendégeinknek.
Szigeti László polgármester köszöntötte Őket. A finom ebédet az óvoda konyháján főzték, a
néniknek, bácsiknak a kiszolgálását a polgármesteri hivatal dolgozói, a házi-szociális gondozónk, a
pedagógusok vállalták.
Az ebéd után kötetlen, vidám beszélgetésre került sor.

FALUNK ÜNNEPEI
Felmerült a gondolat, hogy az állami és az egyházi ünnepek
mellett, legyen olyan nap, ami csak a mi falunk ünnepe.
Évszakként az őszt választottuk. Ma már hagyomány, az
egy napos falunap több napossá nőtte ki magát.
Rendeztünk már autó ügyességi versenyt, lovas díjugratást,
fogathajtó versenyt, szüreti bált és felvonulást, minden
esztendőben idősek napját.
A falunapból „LUDÁNYHALÁSZI ŐSZI NAPOK” lett.
Ez az ünnep már túllépte falunk határait.
Az őszi napok mellett a tó partján a tavaszt is ünnepeljük.
A „TÓPARTI TAVASZKÖSZÖNTŐ” – n főző és
borverseny, horgász óvoda, kispályás foci, kerékpár
ügyességi verseny közül választhattak az aktív részt vevők.
RÓMAIKATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL

LUDÁNYHALÁSZI

H – 3188, Rákóczi út 92.
tel.: +36/32/456-012

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Ludányhalászi Hírmondó-ba én is jelentkezhetek az
egyházközség, s a magam nevében. Azt hiszem a világon bármely társadalom, vagy annak része, legyen az
megye, város, vagy egy kis község, akkor tud igazán boldogulni, ha ott egyetértés és együvé tartozás van.
Ennek az együttműködésnek pedig, úgy gondolom jó példáját valósítottuk meg itt Ludányhalásziban, ahol
az egyház és a polgármesteri hivatal közös munkálkodása jó gyümölcsöt terem. Megragadva ezt az
alkalmat, ily módon is szeretném kifejezni köszönetünket és hálánkat a polgármesteri hivatal
munkatársainak, különösen pedig Szigeti László polgármester úrnak mindazokért a segítségekért, anyagi és
fizikai támogatásokért, melyekkel az egyházközséget, konkrétan a plébániai munkálatokat, a templomaink
környékének rendbetételét, valamint mindkét temető ravatalozójának felújítását, meszelését, és
karbantartását segítette. Bízom, s hiszek abban, hogy az a közös munka, amely „Isten dicsőségét, s az
emberek javát” egyidejűleg szolgálja, a jövőben is megvalósul, sőt fokozódik.
Tisztelettel, szeretettel:
Molnár Péter
Plébániai kormányzó

