I.évfolyam 1. szám

1998. december

Előszó a Hírmondóhoz
-

-

A testület határozata alapján, negyedévente szeretnénk
megjelentetni újságunkat. Melyben híreket, érdekességeket a
falu lakóit széles körben érintő információkat közölnénk.
Szeretnénk bemutatni környezetünket, életünket a maga
valóságában.
Várjuk a község lakóinak javaslatait, hogy mit szeretnének
még olvasni, miről szeretnének információt kapni.
Fogadják szeretettel!!

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

Választás 98
1998. október 18.- án önkormányzati választás volt. Választott az ország , - választott a falunk is. A
szavazókörzetekben a választópolgárok 46.7 %-a élt állampolgári jogával. A polgármester és a képviselő jelöltek az
alábbi szavazatokat kapták:
Polgármester jelöltek: Szigeti László független jelölt 345 szavazat , Brunda József FIDESZ-FKGP-MDF-KDNPMDNP-MKDSZ jelölt 166 szavazat
Képviselő-testületi tag jelöltek: Csonka Jánosné /független 385/, Kovács Imre /független 275/, Miklós Lajos
/független 271/, Eitler Rudolfné /független 255/, Mosó Zoltán /független 228/,Brunda József /FIDESZ, stb 226/,
Nagy István József /független 219/, Végh Imre /MSZDP 211/, Romhányi Olga /független 210/,
Döbrei Tamás /független 185/, Liptayné Palotás Erika /független 157/, Végh József László /független 155/,
Mester Henrik Miklós /MSZDP 143 szavazatot kapott/

FELHÍVÁS A VESZÉLYEKRE
Még pár nap és elérkezik a várva várt téli szünet. Aminek a gyermekek minden korosztálya örül, hiszen ki – ki a neki
tetsző módon hódolhat a téli szenvedélyeinek. Az ünneprontás szándéka nélkül hívjuk fel a figyelmet néhány kerülendő
veszélyforrásra.A tavakat borító csillogó , vagy havas -jégtükrei csalogatók egy kis csúszkálásra vagy korcsolyázásra.
Ez a hívogatás azonban sok-sok veszélyt is rejt magában. Az enyhe napok miatt a jég elvékonyodott – könnyen
beszakadhat. Intő példa a magyarnándori eset, – hiszen nem is olyan régen két fiatal lelte halálat a víztározó jeges
vizében. Ne merészkedjetek a tavak jegére mert a beszakadt jég fogságából kiszabadulni lehetetlen !

Az ünnepnapok, a meghitt családi együttlét, a vendégvárás, a szórakozás, a szilveszteri bálozás napjai. Ahhoz, hogy az
ember jól érezze magát – különösen ha fiatal vagy gyermekkorú – nem szükséges a szeszesital, aminek hatása mindenkit
könnyelműbbé tesz, és megoldhatatlan lépésre késztet. Az ilyen cselekedet sokszor tragédiához vezet, amit ne akarjatok
sem szeretteiteknek, sem magatoknak. Sajnos ma már nyiltan kell beszélni arról, hogy országunkban is jelentős veszély
a kábítószer. Hála Istennek ez még a falunk fiatalságát ezidáig nem kisértette meg. Ezt az örömteli helyzetet meg kell
tartani. Elterjedését pedig meg kell előzni. Meg kell előzni, hiszen a kábítószer függőség kialakulása után a gyógyulás
esélyei igen csekélyek. A függőség igen korán egyes szereknél már az első fogyasztáskor kialakulhat. A terjesztőknek a
kábítószer ÜZLET a fogyasztóknak a kiszolgáltatottság, a nyomor és a halál. Kérjük kedves gyermekek és fiatalok, hogy
úgy mint ezideig, a jövőben is a drogoktól vagy az általatok nem ismert szerektől óvakodjatok.
Bizonyára ma már azok a fiatalok is ezt tennék, akik a kábítószer hatása alatt autójukkal 140 km/h-s sebességgel
száguldottak át egy discó után a másvilágba.
Azt kívánjuk a szeretet és a békesség ünnepe előtti várakozásban, hogy jövőre is mind ott üljetek a családotokkal az
ünnepi asztal körül egészségben, megértésben és boldogságban.

Kedves Választópolgárok!
Az önkormányzat és a megválasztott képviselő-testület
megbízásából tisztelettel megköszönöm azoknak a
választópolgároknak a bizalmát, akik éltek
választójogukkal és október 18.-án eljöttek szavazni, vagy
kérték a vándorurnát, hogy szavazhassanak.
Igérjük, hogy bizalmukra rászolgálunk és minden erőnkkel
és tudásunkkal azon leszünk, hogy elégedettek legyenek
az önkormányzatban végzett munkánkkal.
Természetesen ahhoz, hogy lakóhelyünk fejlődése,
gyarapodása és lakosságmegtartó ereje emelkedjék, a
falunk lakóinak a támogatására – ötleteire, az idősebb
embertársaink tapasztalatára és bölcsességére is szükség
van.
Tisztelettel kérjük és számítunk segítségükre, hogy együtt
örülhessünk sikereinknek.
A sikerélmény pedig a továbblépés biztosítéka – amely
újabb és újabb tettekre ösztönöz bennünket.
Szigeti László
polgármester

Ludányhalászi
önkormányzat felállása:
Szigeti László polgármester
Képviselő testület tagjai:
Kovács Imre alpolgármester
Brunda József
Csonka Jánosné
Eitler Rudolfné
Miklós Lajos
Mosó Zoltán
Nagy István
Romhányi Olga
Végh Imre

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR MISERENDJE:
dec. 24.-én
dec. 25.-én
/Karácsony napján/

dec. 26.-án
/Karácsony másnapján/

dec. 27.-én

24.00 órakor
8.00 órakor
¼ 12 órakor
8.00 órakor
¼ 12 órakor
15.00 órakor

a ludányi templomban éjféli szentmise (előtte pásztor játék, versek)
a halászi templomban
a ludányi templomban
a halászi templomban
a ludányi templomban
a Szociális Otthonban

Szentcsalád vasárnapján

8.00 órakor
a halászi templomban
¼ 12 órakor
a ludányi templomban
(Mindkét szentmisén a házaspárok fogadalom
megújítása és megáldásuk)

dec. 31.-én

Évvégi hálaadó szentmise

január 1.-én

Újév napja

18.00 órakor

a ludányi templomban

Szűz Mária Istenanyaságának Ünnepe (kötelező ünnep)
8.00 órakor
¼ 12 órakor

január 3.-án

a halászi templomban
a ludányi templomban

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

Lengyelné M.Etelka: Azt hirdeti...
Azt hirdeti a csillagfény:
Földre szállott a legszebb fény,
Jézuska megszületett,
És a világnak üdve lett.
Csöpp rózsabimbó égi fán,
Melengesd, őrizd,Szűzanyám!
Édes Jézuskánk légy velünk,
Szenteld meg a mi ünnepünk!

Egyházi képviselő testület
tagjai:
Kovács Imre világi elnök
Baranyi László
Gyulavári Tibor
Kovács Gábor
Lelovics Arnold
Mosó Ferenc
Nagy Endre
Nagy Gábor
Nagy István
Oravecz Alfonz
Puszta Endre
Puszta Károly
Puszta Zsolt
Sútor Csaba
Sútor Imre
Süllei László
Süllei Lászlóné
Végh Imre
Zöllei Béláné

Templom fűtés
Ludányban

SEGÉLY KÁRPÁTALJÁRA
- Meleg ruhaneműt és tartós élelmiszereket adományoztak a községbeliek az
árvízkárosultaknak. Az autónyi ruhaneműt, élelmet a szécsényi ferencesek vitték
Kárpátaljára, ezzel segítve a határainkon túli rászorultakat.
A faluvezetés köszönettel fogadta a lakosok és a szállítók támogatását.

SEGÉLYBEN RÉSZESÜLTEK:
A december 11.-án megtartott testületi ülésen a segélykérelmek elbírálásra
kerültek.
- 6 főnek a segélykérelme elutasításra került.
- 4 fő tüzifa utalványban
- 1 fő gyógyszertámogatásban
- 1 fő helyreállítási támogatásban
- 2 fő rendkívüli segélyben
- 1 fő tanév végéig ( 2 gyermekének ingyenes menzára történő befizetésében)
- 1 fő ápolási segélyben részesült.

Állás ajánlat
9 fő jelentkezését várjuk gépkezelő munkakörbe, 3 műszakra,heti
40 órás munkaidőbe.
Feltétel: legalább szakmai képesítés.
Munkabér: 140.-Ft/óra + 40 illetve 60% pótlék.
Érdeklődni személyesen telefonegyeztetés után .
Cím: Profilplaszt Kft. Ludányhalászi, Rákóczi út 38/a
Telefon: (32) 556-200
Fodrászat ünnepi nyitvatartása:
dec.

22.
kedd:
8.00 – 16.00 –ig
23.
szerda:
8.00 – 16.00 –ig
24.
csütörtök:
8.00 – 13.00 –ig
29.
kedd:
8.00 – 16.00 –ig
30.
szerda:
8.00 – 16.00 –ig
31.
csütörtök:
8.00 – 13.00 –ig
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kíván minden kedves
vendégének:
Szintai Sándorné
fodrász

Szigeti László
polgármester

Kereszti Imréné
jegyző

A közelmúltban készült el
a nagytemplomunk pad –
fűtése 890 ezer forint
bekerülési költséggel.
180 ezer forintot az
önkormányzat finanszíroz,
700 ezer forint a hívők
adományaiból gyűlt össze.

Ajándék a 70 éven
felülieknek
A község 70 éven felüli
lakói karácsonyi ajándék csomagot kaptak az
önkormányzattól.
A több mint 160 élelmiszer
csomagot személyesen a
polgármester szállította ki
és adta át az időseknek.

Fiókgyógyszertár
nyílik
Rövidesen fiókgyógyszertár nyílik a polgármesteri
hivatalban,a litkei gyógyszertár üzemeltetésében.
A tervek szerint heti 2
alkalommal fogadja a
vásárlókat.
Így az időseknek,
betegeknek nem kell
Szécsénybe utazniuk a
gyógyszerüket kiváltani.

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Ludányhalászi f.szöv. megállóhelyről
Érvényes: 1998. december 1-től.
HOVÁ
MUNKANAP
(hétfőtől-péntekig)

Egyházasgerge

10.13
20.10
Ipolytarnóc,f.szöv.
8.15
Litke,sz.ib.
4.33
10.13
15.31
20.10
Nógrádszakál,f.szöv.
4.33
8.15
11.50
15.31
17.55
Salgótarján,aut.
4.33
állomás /Litkén át/
11.13
17.15*

MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)

11.13 15.31 10.13
17.13
17.15 20.10 20.10
6.13 8.15 4.20
11.13 12.23 11.13
17.15 19.22 17.13
5.05
10.13
12.23
16.55
19.22
6.13
12.23
20.10

6.13
11.13
13.30
17.15
20.10
10.13
15.31

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)

11.13 15.31 12.20 13.29 20.10
20.10
20.10
6.13 10.13 4.20 12.20 13.29
12.20 15.31 19.32 20.10
19.22 20.10

4.20 6.13 8.15 4.20 12.20 13.29
10.13 11.13 12.20 19.32 20.10
13.30 15.31 16.55
17.13 19.22 20.10
4.20 6.13 10.13 4.20 12.20 13.29
11.13 12.20 15.31 20.10
17.13 20.10

17.15 * Litkén csatlakozás Salgótarján felé

HOVÁ
MUNKANAP
(hétfőtől-péntekig)

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

Szécsényfelfalu

6.10
6.02
20.49
4.26
20.31
5.47
4.26
20.31
4.30
7.05
15.38
4.30
6.57
10.25
14.10
16.08
22.10
4.26

MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)

6.10 12.25

6.10
6.02 6.10

6.10
6.10

5.47 12.26

4.26 5.47 12.26

4.26 12.26

20.26

20.31
5.47 12.26

5.47
4.26 5.47 12.26

4.26 12.26

20.26

5.25
7.32
23.40
5.25
7.05
11.36
14.50
18.00
23.15
5.47

8.15

6.02 6.02 7.29 15.43 15.43 23.38
12.25 23.38
6.02 6.02 6.57 7.29
7.32 10.12 14.10 15.42
12.25 18.12 22.05
15.42
20.49
23.40
5.47 12.26

6.00

8.15

22.05

4.26 12.26

20.26

Vasúti menetrend
Ludányhalászi vá. megállóhelyről
Érvényes:1998. december 1-től

HOVÁ
MUNKANAP
(hétfőtől-péntekig)

MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)

Ipolytarnóc

5.04 8.13 11.08 5.04 8.13 11.08
5.04 8.13 11.08
15.08 18.13 21.53 15.08 18.13 21.53 15.08 18.13 21.53

Balassagyarmat

4.44 6.14 9.26 4.44 6.14 9.26 4.44 6.14
12.18 16.46 19.58 12.18 16.46 19.58 12.18 16.46

Tájékoztató a helyközi és helyi autóbuszjáratok ünnepi
menetrendjéről:
1998. december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
1999. január
január
január
január

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

előírt menetrend szerint közlekednek.

munkanapra
munkaszüneti napra
munkanapra
munkanapra
munkanapra
szabadnapra
munkaszüneti napra
munkaszüneti napra
munkaszüneti napra
munkanapra
munkanapra
munkanapra
munkanapra
munkaszüneti napra
munkaszüneti napra
munkaszüneti napra
munkanapra

9.26
19.58

