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Történeti visszatekintés Falunk múltjába,statisztikai adatok:
Ludányhalászi község 1947-ben egyesült két önnálló községből. A két helység egyike
Szécsényhalászi (azelőtt Halászi, amelyhez hozzátartozott a középkor óta nemesi helységnek
titulált Pösténypuszta is) a másik Ludány (azelőtt Nógrád – Ludány, és Alsó illetve Felsőludány)
volt. Bár az egyesülés 1947-ben történt, a Ludányhalászi nevet csak 1948-ban vették fel.
Halászi nevét már 1222-ben az Aranybulla kiadásának évében említik a történet írók.
Szent András apostol tiszteletére 1760- 61-ben templomot emeltek,1927-ben bővítették és
átalakították, a lakosok döntő többsége római katolikus.
Ludányhalászi jelentős természeti értékeként tartják számon a falut körülvevő tórendszert,amelynek állat és növényvilága rendkívül gazdag.
Statisztikai adatok:
Lakosok száma: 1602
Lakások száma: 457 - ebből önkormányzati: 9
Vezetékes vízzel ellátott lakások: 397
Vezetékes gázzal ellátott lakások: 244
Telefonnal ellátott lakások aránya: 51.8%
Burkolt (portalanított) utak: 90.3%
Egyéni vállalkozók száma: 25
Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások: 6
Szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások: 20
Munkanélküliség aránya: 5,1 %
Mezőgazdasági – élelmiszeri tevékenységet folytató vállalkozások: 5
Intézmények: 1 óvoda, 1 általános iskola, 2 templom, 1 háziorvosi szolgálat
Ludányhalászi Hírmondó . Kiadja és előállítja: a Ludányhalászi Önkormányzat
Felelős kiadó: Szigeti László polgármester Tel: (32) 456-127
Felelős szerkesztő: Végh Imre Megjelenik: negyedévente

Községünk tervezett címere:
-

Egyszarvú ló / ezüst színű/ a Ráday család címeréből, aki
Ludányhalásziban élt.
A felső rész alapszíne zöld, a falu mezőgazdasági jellegét
mutatja.
A címert kettéosztó hullámos vonal /ezüst színű/ az Ipolyt
szimbolizálja.
A címer alsó része kék, a hallal együtt Ludányhalászi felszíni
vizeiben lévő gazdagságát jelzi.

-

SEGÉLYBEN RÉSZESÜLTEK:
A február 11. -én megtartott testületi ülésen a
segélykérelmek elbírálásra kerültek.
- 2 főnek a segélykérelme elutasításra került.
- 4 fő közgyógyellátásban
- 8 fő rendkívüli segélyben részesült.

Falugazdász fogadó napja,
Ludányhalászi polgármesteri hivatalban:

Hétfő:

8.00 – 16.00 –ig
Nagy András Róbert
falugaszdász

Ebtartók figyelmébe
Egyre növekszik azon állampolgáraink száma, akik felháborodva keresik fel a polgármesteri hivatalt és
elpanaszolják, hogy a közterületen támadta meg őket egy /vagy több/ kóbor kutya.
Bizonyára hallottak róla, hogy idős embert vagy gyermeket mart halálra az utcán vagy parkban
kóborló eb.Ki ne hallott volna olyan esetről is hogy súlyos közlekedési baleset okozója volt egy
felügyelet nélkül hagyott kutya.
Előzzük meg a bajt! Ne engedjük ki közterületre a házőrző ebünket.Az Önkormányzat kezében
van kényszerítő eszköz is. Az állattartásról szóló rendelet alapján a büntetést csak a legvégső esetben
akarjuk kiróni,de ha szükséges, kénytelenek leszünk ehhez az eszközhöz nyúlni

Szécsény Város 1999. évi vásárnaptára
Vásár helye:
Szécsény
Szécsény
Szécsény
Szécsény
Szécsény
Szécsény
Szécsény

Vásár időpontja:
április negyedik hétfő
május ötödik hétfő
június negyedik hétfő
augusztus negyedik hétfő
szeptember negyedik hétfő
október negyedik hétfő
november negyedik hétfő

oák.= országos állat és kirakodó vásár

Vásár jellege:
április 26.
május 31.
június 28.
augusztus 23.
szeptember 27.
október 25.
november 22.
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oák.
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oák.
oák.
oák.
oák.

Törődjön többet értékeivel,
Gondoljon SZEMÉLYE ÉS OTTHONA biztonságára
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Állás ajánlat

Bejárati ajtaját és kapuját akkor is zárja be, ha csupán rövid időre távozik el otthonról.
Zárja a pincéje, padlása, kamrája és garázsa ajtaját is.
Kertje irányából ne lehessen akadály nélkül az udvarba jutni.
Tartson kutyát!
Szereltessen biztonsági zárat, belül biztonsági láncot.Miután az ajtót belülről bezárta,
tegye helyére a biztonsági láncot is.
Ha kopogtatnak vagy csöngetnek, előbb az ajtórésen vagy ablakon nézzen ki.
Hivatalosnak mondott személytől kérje igazolványait.Rosszullétre hivatkozva ne
engedjen be idegent. Ne engedjen be árusokat, vásároljon inkább az úton tőlük.
Soha ne közölje idegenekkel mikor távozik hosszabb időre otthonából. Ilyenkor bízza
meg szomszédját lakása szemmeltartásával. Beszéljék meg miben tudnak ilyenkor
egymás segítségére lenni. Hosszabb távollét esetén csengőjét kapcsolja ki.
Kapujában, ajtajában soha ne hagyja a kulcsot.Azt ne rejtse el lakása közelében lábtörlő
vagy virágcserép alatt. Lakása kulcsait ne hagyja gépkocsijában vagy a ruhatárban
leadott kabátjában. Ha elveszíti vagy ellopják, zárait sürgősen cseréltesse ki.
Gépkocsiját soha ne hagyja el járó motorral. Mindig zárja be és lehetőleg parkoljon jól
látható helyen. Ne hagyjon az ülésen kabátot, csomagot egyéb tárgyakat.
Nagyobb mennyiségű készpénzt pénzintézetben tartson.Vásárlásra, szórakozásra csak
annyit tartson magánál, amennyit előreláthatólag költeni fog. Szórakozó helyen ne adjon
lehetőséget pénztárcájába beletekinteni.
Hölgyek soha ne sétáljanak egyedül késő éjszaka. Sötétedés után lehetőleg ne
stoppoljon, ne üljön annak gépkocsijába akiben nem feltétlenül bízik.
A szülők szabjanak kimaradási időpontot szórakozni induló gyermeküknek.
Ha betörést vagy más bűncselekményt észlel, hívjon segítséget vagy értesítse a
rendőrséget. Jegyezzen meg minden fontosnak tűnő dolgot: gépkocsi forgalmi
rendszáma, személyleírás, stb.
Ha ezek ellenére betörnek Önhöz vagy megtámadják, a látható túlerővel ne szálljon
szembe. Mérlegeljen. Legfontosabb a személyi biztonsága.Támadóját ne ingerelje.
Próbáljon meg nyugodt maradni és őt is nyugtassa.
Polgárőr szervezetünk a fent leírtakat ajánlja figyelmébe a nagyobb biztonsága
érdekében. Tagjaink éjszakánként gyalogos és gépkocsizó szolgálattal járőröznek.
Amennyiben tanácsra van szüksége, vagy információval szeretne szolgálni, forduljon
hozzán bizalommal.
Tevékenységünk társadalmi jellegű, azonban kissebb költséggel járó.
Ezért kérjük Önt, amennyiben aktivistáink felkeresik, lehetőségéhez mérten
adományával támogassa munkánkat.
Jó egészséget és kármentes évet kíván a
Polgárőrség minden tagja.

Szigeti László
polgármester

-

Jó kereseti lehetőség
Gyors előre menetel
Biztos megélhetés

Jöjjön üzletkötőnek a
GARANCIA
BIZTOSÍTÓHOZ
Feltétel:
-

érettségi
jó kommunikációs
készség

Jelentkezését várja:
Perczéné Gerhát Mária
üzletág vezető
Szécsény OTP fiók

Árvízveszély
Március 3 – 8 között a nagy
esőzések miatt árvízveszély
fenyegette településünket.
A gyarmati tűzoltóság
kocsijai a Rákóczi úti kis
csatornánál szivattyúzták a
vizet. A polgármester és
Pityi Barnabás irányításával
a közmunkások és jövedelempótló támogatáson lévők
bevonásával,homokzsákokat,
homokot helyeztek el a falu
több pontján ahol növekedett
az árvízveszély.
Munkájukat segítették a
környező településen élők is
szállítójárművekkel, a vízmű
markolóval.
Köszönjük!

Kereszti Imréné
jegyző

Tisztelt Kerékpárosok!

Mindannyian szívesen használjuk kétkerekű járműveinket uticélunk eléréséhez, vagy esetleges
szabadidőnk eltöltéséhez. Ezekkel a járművekkel nagyobb odafigyeléssel, „óvatosabban” kell
közlekedni, mivel közlekedésbiztonsági szempontból sokkal veszélyesebb a kerékpár, mint más jármű.
Kérjük Önöket, hogy magatartásukkal, a szabályokhoz való fokozott alkalmazkodással járuljanak hozzá
a balesetmentes közlekedéshez.
Főbb tudnivalók:
Kerékpárral a kerékpárúton vagy kerékpársávon, ezek hiányában a leállósávon vagy – ha kerékpározásra
alkalmas – az útpadkán, ahol nincs, szorosan az úttest szélén kell közlekedni, és csak egy sorban szabad
haladni.
Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, 10 éven aluli gyermeket szállíthat. A
kerékpárral történő személyszállítás esetén a gyermeket úgy kell elhelyezni a pótülésen, hogy a vezetőt
ne akadályozza a vezetésben, és korlátozott látási viszonyok esetén ne takarja el a kerékpár lámpáit.
A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között előre fehér vagy kadminiumsárga, hátra piros
fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságból látható helyzetjelző lámpával kell
kivilágítani.
A kerékpárt ezenkívül fel kell szerelni:
- két egymástól függetlenül működtető fékszerkezettel,
- hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
- hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett piros színű fényvisszaverővel,
- legalább az első keréken, minimum 1 db borostyánsárga színű küllőprizmával.
Tilos:
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni,
- elengedett kormánnyal kerékpározni,
- kerékpárhoz oldalkocsit, vagy egyéb vontatványt kapcsolni,
- kerékpárt más járművel, illetve állattal vontatni,
- kerékpárral állatot vezetni,
- a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani.
Külön gond a kivilágítás – a látás és láttatás- rendszeres hiánya. A kerékpárosok az út szélén
közlekedésnél nem veszik figyelembe, hogy éjszakai látási viszonyok mellett nehezen, alig láthatóak.
Abban a tudatban vannak, hogy a gépjárművezető ugyanúgy látja őket, mint ahogy ők látják a világító
járművet. Mindezek „eredménye”, hogy az éjszakai balesetek rendszerint súlyosabbak.
A kivilágítatlanul, vagy helytelenül kivilágított kerékpárral közlekedőket a rendőr figyelmeztetheti,
helyszínbírsággal súlythatja, illetve feljelentheti a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
miatt.

Biztonságunk és minden közlekedő biztonsága érdekében mutassunk pozitív példát,
tartsuk be a közlekedés szabályait!
A szabályokhoz való fokozott alkalmazkodással, a láthatóság növelésével a tragédiák megelőzhetők,
elkerülhetők.

Továbbra is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
Nagy Imre
Rendőr alezredes

