
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. évfolyam 1. szám           2014. március 

 
Új év, új remények. 
Sok szép emléket hagytunk hátra a télnek! 
Megint egy évet adtunk át a múltnak. 
A hónapok szaladnak, rohannak, múlnak. 
A tavaszi óraátállításról se feledkezzünk 
meg! 
A nagymutatót előre eggyel, s az élet tovább 
mehet. 
Lesz farsangi bál, márciusban biciklitúra, 
a munka ünnepére estebéd, majd betakarítás 
újra meg újra. 
A veteményes, az árpa, a krumpli a búza, 
mind arra vár, hogy a gépből térjen 
nyugovóra. 
Júniusban megint lesz Falunap, 
mely vidám perceket okoz a falunak. 
Jönnek majd sztárok, kik messziről utaznak, 

szemükkel kíváncsian kutatnak! 
Kutatják a templomot, a tájat, 
az Ipoly mentén a lovakat, marhákat. 
Jöjj vihar, jöjj szél, jöjj napsütés! 
A nyári naplemente egyszerűen mesés! 
Szeptember végén szüreti felvonulás és bál, 
és itt megkapja mindenki, ami jár! 
Novemberben Mindenszentek. 
Itt emléket adunk a lelkeknek. 
Azokra, kik már nincsenek köztünk, 
egy szép mécsessel, koszorúval emlékezünk. 
Ezt követi az Öregek napja. 
Itt lesz ebéd, mulatság, híres vendég, tombola. 
Decemberben jön a karácsony, 
békesség lesz minden házon. 
 

Lelovics Tamás 
 
 

Ludány-Halászi világháborús hősei 
 

Az idei évben kezdődik a Nagy háború centenáriumi sorozata. Ennek apropóján a márciusi lapszámtól kezdődően 
emlékezünk mindazon egykori ludányi és halászi lakosra, aki részt vett a világháborúban. Negyedévente bemutatunk egy 
ludányi és egy halászi származású első világháborús hőst, aki 1914 és 1918 között embertelen körülmények között 
fegyverrel védte hazáját. 
 
Puszta Mihály (martinkó)  
1886. augusztus 10-én látta meg a napvilágot Felsőludányban; szülei: Mihály földműves és 
Debrei Erzsébet. Iskolái elvégzése után a szülői háznál a gazdálkodást tanulta. A 
világháborúban a losonci 25. közös gyalogezred kötelékében az orosz és olasz fronton teljesített 
szolgálatot, ahol két ízben megsebesült. A II. osztály ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi 
érem és a Kcsk. tulajdonosa. 1931-ben lépett a kereskedői pályára. 1938-tól a ludányi "Hangya" 
Szövetkezet üzletvezetője volt. Felesége: László Anna. Gyermekei: Margit, Anna és Erzsébet. 
1955. április 11-én hunyt el, sírja a felsőludányi (horkai) temetőben található. 

 
Végh János (dombi)  
Földműves. 1884. augusztus 13-án született Halásziban: István és a dolányi származású 
Krompacher Zsuzsanna gyermekeként. Bevonult 1915. augusztus 15-én a besztercebányai 16. 
honvéd gyalogezredhez. Ugyanezen év szeptemberében az orosz harctérre került, ahol 
megsebesült. Később az olasz hadszíntéren küzdött az összeomlásig, amikor olasz hadifogságba 
esett, ahonnan 1919 novemberben került haza. Első felesége Sternádel Mária fiatalon elhunyt, 
második nejétől Szeles Teréziától 8 gyermeke született. A háború után bányászként dolgozott. 
1965. október 8-án hunyt el, sírja a halászi temetőben található.   K.K. 
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A Képviselő-testület ülésein történt 
 

A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott ülésén elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójára beadott pályázatokat. Felülvizsgálta a hulladékgazdálkodási, valamint a helyi szociális rendeletet, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére rendeletet alkotott. Elfogadta az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint az UNIVERSAL AUDIT Kft. 2013. évi belső 
ellenőrzés feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlatát. Határozatot hozott a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Társulás megszüntetéséről, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő sóderbánya melletti területek értékesítéséről. 
 A tavalyi esztendő utolsó ülésére december 19-én került sor. A képviselők módosították a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló helyi-, valamint a önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról 
szóló rendeleteket. Elfogadták a testület 2014. évi munkatervét, valamint egy szándéknyilatkozatot az Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás létrehozására, és a társulásba való belépésre. 
 2014. január 9-én rendkívüli ülés keretében beszélték meg a polgármesteri hivatal felújításánál felmerülő 
problémákat.  
 A Képviselő-testület 2014-es év első rendes ülésére február 5-én került sor, amelyen megválasztották a szavazat 
számláló bizottság tagjait, meghatározták a Ráday Gedeon Általános Iskola felvételi körzetét, felülvizsgálták a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, valamint megtörtént a Ludányhalásziért kitüntető cím 
adományozásának előkészítése. 
 

 

Óvodai hírek 
A farsangi időszak nagy készülődéssel indult kicsik és nagyok számára egyaránt. Óvodánk február 8-án 

jótékonysági bált tartott a Művelődési Házban. A farsangi hangulat megalapozására két meglepetés műsor várta a 
vendégeket. Elsőként az ovis szülők tánca jelent meg a színpadon, melynek gyakorlására nem kíméltek időt és energiát. 
Majd ezt követte az óvodai dolgozók mesejelenete, mellyel életre kelt Hófehérke és a hét törpe, tréfás feldolgozásban. 
Mi is nagy lelkesedéssel és jókedvvel készültünk. Mindkét műsor nagy sikert aratott, majd kezdetét vette a hajnalig 
tartó mulatság, több mint 100 fővel. A bál bevételét az óvodai udvari játékok fejlesztésére, korszerűsítésére fordítjuk. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásaikkal, támogatói adományaikkal, valamint 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. 

Február 14-én került sor a gyerekek farsangi báljára, ahol a kicsik ötletes és színes jelmezekkel tették igazán 
farsangivá a hangulatot. 

Február közepén az elmúlt évekhez hasonlóan a nagycsoportosaink közös testnevelés órán vettek részt az 1. 
osztályosokkal az általános iskolában. 

A továbbiakban a helyi hagyományokat öregbítve várjuk óvodásainkkal a március 15-ei ünnepélyen való részvételt. 
Ádámné Nagy Tímea 

óvodavezető 
 

 

Rövid sarok 
- 2014. áprilisától kezdődően ismételten heti rendszerességgel kerül sor a szemét elszállítására 
- 2013. december 21-én községünkben ismét megrendezésre került a Karácsonyt váró est. Az ovisok, általános 

iskolások és a felnőtt énekkar előadása karácsonyi hangulatot varázsolt mindazoknak, akik megtisztelték 
jelenlétükkel a rendezvényt. 

- 2014. január és február hónap a községben a farsangi mulatságok időszaka volt. Január 25-én a Sportegyesület, 
míg február 8-án a Mesekert Óvoda tartott jótékonysági bált. Ezekről részletesebben is olvashatnak újságunk 
hasábjain. Február 14-én az ovis, míg február 21-én az általános iskolás farsangi mulatságra került sor. Február 
13-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, míg február 22-én a plébánia szervezett farsangi rendezvényt a 
gyermekek részére. 

- Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a március 14-én, 18:00-kor a Művelődési Házban megtartandó nemzeti 
ünnepi megemlékezésünkre! 

- Március 15-én – időjárás függvényében – ismét biciklitúrát szervezünk Pöstény – Ipolykér – Varbó – Zsély 
útvonalon (kb. 25 km). Zsélyben megtekintjük a Zichy kastélyt, ahonnan egykoron a ludányi és halászi Zichy 
birtokokat is igazgatták. Minden mozgásra vágyót szeretettel várunk! 

- Továbbra is várjuk azon 12-17 év közötti diákok jelentkezését, akik szeretnének ingyen – angol nyelvgyakorlás 
céljából – Lengyelországba kirándulni. A feltételekről a kiküldött szórólapokon, valamint a 2013. decemberi 
hírmondóban olvashatnak. 

Közhírré tétetik 
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Iskolai hírek 
 

Az általános iskola őszi féléve január 17-vel zárult. A diákok a bizonyítványukat január 24-én kapták kézhez. 
A tantestület január 31-én, tanítás nélküli munkanapon értékelte a félévet. Igen lesújtó tény az, hogy félévkor az 
általános iskolás tanulók egyharmada megbukott. A nyolcadik évfolyam továbbtanulási előkészületei rendben 
zajlanak, valamint folyamatban van a tankönyvrendelés előkészítése. 

Február 3-án félévi szülői értekezletet tartottunk, ahova a szülőknek mindössze 15%-a(!!!) jött el. Ezt a 
magam és a tantestület nevében is mélységesen felháborítónak tartom. 

A leendő elsős családokat az óvó- és tanító nénik együttesen fogják meglátogatni a beiratkozás előtt, melyre 
április végén fog sor kerülni. 

Április 9-én nyitott napot tartunk, melyre szeretettel várjuk a szülőket. 
Április 17-től 22-ig tart a tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16-a (szerda), a első tanítási 

nap április 23-a (szerda). 
Május 16-án pénteken tartjuk a Ráday napot. 
Ami a rendezvényeinket illet: hagyományos programjainkat megtartottuk, és újdonságként még az elmúlt év 

őszén, október 17-én Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára emlékeztünk. 
Az idei Magyar Kultúra napja alkalmából Szécsényben rendezett szavaló- és népdaléneklési versenyen – 

népdal kategóriában – Oláh Evelin 2. helyezést ért el. 
Február 14-én – Valentin napon – ének- és versmondó versenyt rendeztünk angol nyelven az iskolában.  
Márciusban színházlátogatást szervezünk.  
Sportrendezvényekben is bővelkedik az iskola élet; már befejeződött az intézményi foci-, hamarosan 

kezdődik a kosár-, majd pedig az asztalitenisz bajnokság. 
Ismételten megrendezzük – amennyiben az idő is engedi – a március 15-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó 

1848 méteres futást, melyre szeretettel hívunk és várunk minden községbelit is. 
Kovács Klára  

igazgató 
 

Felhívás 
a „Ludányhalásziért” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslattételre 

 
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntető cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2009 (IV.30.) rendelete értelmében a 
„Ludányhalásziért” kitüntető cím átadására a 2014. május 31-i falunapi ünnepségén kerül sor. A 
kitüntető címből választási ciklusonként – a ciklus utolsó évében – egy adományozható.  
A „Ludányhalásziért” kitüntető cím azon magánszemélyeknek, jogi személyeknek, közösségnek 
adományozható, aki (amely) Ludányhalászi fejlődéséért, felemelkedésének előmozdításáért, tartós és 
eredményes tevékenységet folytatott, a gazdasági, társadalmi, szellemi élet területén kiemelkedő 
teljesítményével szolgálta Ludányhalászi közössége érdekeit és javát. 
 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
- A Képviselő-testület tagjai és bizottságai,  
- az önkormányzat intézményei, jegyző 
- a településen működő társadalmi-, civil szervezetek, egyházak 
- ludányhalászi lakosok 

 

A javaslatnak tartalmaznia kell 
- Az ajánlott személy, vagy szervezet nevét, címét,  
- az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, méltatását. 

 

Az elismerés odaítélésére a Képviselő-testület jogosult, amelyről minősített többségű határozattal 
dönt. A javaslatok értékelését a külön e célra létrehozott bizottság végzi. 
A javaslatokat 2014. március 20-ig kell megküldeni Ludányhalászi Község polgármesterének címére 
(3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.) vagy személyesen leadható Ludányhalászi Közös 
Önkormányzat Hivatalában (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.). 
Bővebb információ kérhető a pm.ludany@profinter.hu email címen, vagy a 32/556/021-es 
telefonszámon. 
 

Közhírré tétetik 
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Harminc évig volt a község első embere 

(Beszélgetés Szigeti Lászlóval) 

Az interjúk készítésében az a jó, hogy megérkezel egy emberhez, akiről tudsz ezt-azt ,de mire végzel, megkapod 
az illető életének egy darabját. 
A mostani interjú alanyom Szigeti László volt, aki harminc évig vezette a községet. Amikor Laci bácsit felhívtam 
és bemutatkoztam, az volt az első kérdésem, hogy emlékszik-e rám. Ő biztosított, hogy engem nem lehet elfelejteni, 
s én egy pillanatig elhittem, hogy felejthetetlen vagyok. Hiszen ő, az az ember, akinek lehengerlő modora és 
stílusa megfogja az embereket. Nagy szeretettel és azt hiszem jól eső érzéssel fogadott szécsényi otthonában, s 
örült, hogy még nem felejtettük el. 
Volt polgármesterünk most is fiatalos és lendületes. Szívesen mesélt múltról és jelenről, amelyeket most megosztok 
az olvasókkal. S elárult néhány titkot, amelyekről mélyen hallgatok. 

Három évtizeden keresztül volt a község első embere. Melyek 
azok intézkedések, dolgok ,amelyekre a legbüszkébb. 

Harminc évesen, 1976-ban lettem tanácselnöke Ludányhalászi és 
Nógrádszakál községeknek, majd a rendszerváltástól 
polgármesterként irányítottam már csak Ludányhalászit. A 
legnagyobb feladatom az infrastruktúra fejlesztése volt. A 
környékbeli települések közül először került bevezetésre a 
vezetékes ivóvíz, amely a helyi vállalkozók segítségével – TSZ 
és a KLIMAVILL – épült ki. Ezt követte a gázvezeték-rendszer 
kiépítése , majd következett a szennyvízberuházás, amelyben a 
környéknek Ludányhalászi volt a gesztorintézménye. Ez 
nemcsak az infrastruktúrát emelte a községben, hanem a 
szerződések lejártával jelentős anyagi hasznot is hozott az új 
vezetés kasszájába. Munkásságom alatt épült ki a digitális 
telefon és a kábeltévé-hálózat. A tárgyi dolgok közül a teljesség 
igénye nélkül megemlíteném a kulturált buszmegállókat, a 
szolgálati lakásokat, a temetők bekerítését vagy a hullaházak 
építését. 

2006-ban az önkormányzati választáson vesztesen került ki, 
hogyan élte meg, sikerült-e feldolgoznia? 

Az utolsó ciklusban már elfáradtam. Az akkori baloldali 
vezetésnek nem tudtam behódolni, mert nem voltam olyan „hajlékony”, s ennek a hátrányát a község is 
megérezte. Mindig is jobboldali beállítottságú voltam. Sok segítséget kaptam Becsó Zsolttól, Surján Lászlótól, és 
Nagy Andortól, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot. A munkatársak támogatásával indultam 2006-ban a 
polgármesteri címért, nem akartam megmérettetés nélkül odébb állni. Azt, hogy alul maradtam, nem értem meg 
vereségként. Úgy gondolom, a harminc évi tevékenységem, s eredményes munkám után emelt fővel távoztam. S 
az, hogy ma is örömmel látnak a község lakói engem igazol. Utódomat – Kovács Imrét – mindig nyílt és őszinte 
embernek ismertem. S becsülöm azért, hogy sem 2006-ban, sem azóta, soha egy rossz szóval nem bántott sem a 
szememben, sem a hátam mögött. 

Elmúlt azóta nyolc év, jár-e vissza a községbe, tartja-e kapcsolatot a lakossággal, mennyire kíséri 
figyelemmel az önkormányzat munkáját, a község életét? 

Szinte minden héten járok Ludányhalásziba. S örülök, hogy a helyiek örömmel fogadnak. Az idősebb generáció 
még mindig „Lacikám”-nak szólít. Szívesen tartom a kapcsolatot a volt munkatársaimmal, a „lányok” nem 
feledkeznek meg felköszönteni névnapomon, születésnapomon, ünnepeken. A helyi postán sokszor mondom 
viccesen, hogy csak azért nem zárt még be, mert minden levelet odahordok. Természetesen figyelemmel kisérem 
a község életét, felfigyelek a változásokra. Örömmel tölt el, hogy végre megszépült az iskola, hogy van már saját 
traktorja a falunak, nem kell már a szomszéd településeken kilincselni, mint én tettem, ha leesett a hó. Nekem is 

Sorsok, emberek 
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tervem volt a tűzoltószertárral, örülök, hogy végre használhatóvá vált. Szívesen elmegyek a helyi eseményekre, ha 
meghívnak. Itt jó újra találkozni a rég nem látott ismerősökkel, barátokkal. 

Azóta már nyugdíjba ment, mivel tölti szabadidejét? 

Az emberi kapcsolatok megtartása a legfontosabb az életemben. Továbbra is összejárok a régi kollégákkal, 
polgármesterekkel, barátokkal. Párom, Ibolya asszony, ügyvédi irodát alapított, itt is sokat segédkeztem. Ma már 
inkább csak sofőri feladatokat látok el mellette, egy-egy fővárosi út alkalmával Hobbiszerűen kertészkedem 
otthon, s miután megérkezik a jó idő rengeteget horgászom, általában kevés sikerrel. Koromhoz méltóan ma már 
az unokákat kényeztetem, amely igazán nagy örömmel tölt el. 

S végül mit üzen az olvasóknak? 

Kívánom a község lakóinak, hogy maradjanak lendületben s becsüljék meg a faluvezetést! 
Legyen orvosuk, iskolájuk, templomuk, postájuk. Legyen mindenki egészséges, hogy a doktor úrnak a rendelőben 
csak napozni kelljen! 
 

Kedves Laci bácsi! 
Kívánok én is Ludányhalászi lakosainak nevében jó egészséget és erőt, hogy a nyugdíjas éveit kellemesen és minél 
tovább élvezhesse. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
 

Országgyűlési Választás 2014 
   

TISZTELT LUDÁNYHALÁSZI VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
 

A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választását 2014. 
április 6. napjára tűzte ki.  
 

A főbb tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 
  

Nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe vétel:  
• Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, 

hogy nemzetiségi választópolgárként sze repeljen a névjegyzéken. Így 2014 októberében a 
nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.  

 

• A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy 
szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos 
pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az 
országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).  

 

A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.  
  

Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, 
a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.  
 

Segítség igénylése a választójog gyakorlásához:  
• A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget 

igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:  
- Braille-írással készült értesítő megküldése,  
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,  
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a 

mozgóurnás szavazás során,  
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.  

• Mozgóurnát kérhet.  
• A szavazólap kitöltésében segítheti az általa választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs 

jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.  
 

Személyes adatok kiadásának megtiltása:  
 

Sorsok emberek / Közhírré tétetik 
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• A jogszabályok alapján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából 
megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.  

  

• 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár, 
hogy a megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá lehetőség van arra is, hogy 
személyi adat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.  

  

• Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy amennyiben a választópolgár nemzetiségi 
választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, nemzetiségének országos 
önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése 
érdekében.  

 

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, 
tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:  
 

• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a 
központi névjegyzékbe, nincs szükség külön regisztrációra.  

  

• Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak a 
választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie 
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti Helyi Választási 
Iroda vezetőjétől (jegyzőtől).  

 

A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy - ügyfélkapus 
regisztráció esetén - a www.magyarorszag.hu honlapon.  
  

A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok csak a 
külképviseleteken szavazhatnak, levélben nem. Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, 
főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.  
 
Mozgóurna igénylése:  
 

• Mozgóurna iránti kérelmet azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 
nyújthatnak be, akik:  

 

- mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,  
- vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.  

 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben "hagyományos módon" nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával!  
  

Szavazás átjelentkezés alapján:  
  

Az átjelentkezési kérelmet azok a választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás napján 
Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.  

• A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes 
ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet 
intézni a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2014. 
április 4.) 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú 
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör 
névjegyzékébe.  

  

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!  
 

A Helyi Választási Iroda a választópolgárok rendelkezésére áll és a felmerült kérdésekben segítséget 
nyújt.  
  

Elérhetőségek:  
 

Ludányhalászi Helyi Választási Iroda:  tel: 32/556-020, 32/556-022, e-mail: ludany@profinter.hu 
Kereszti Márta HVI vezető 20/916-8639 

 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  

Közhírré tétetik 
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Babakötvényt a Kincstárból 

 
2013. december 2-től vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól eltelt időszak havi adatait 
is meghaladó összeg áramlott az új Babakötvény konstrukcióba. 
 
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által 
vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését követően. A Start letéti-
számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása 
megegyezik a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra, hogy az összeget a 
Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára 
helyezzék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe 
fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre 
a számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai – korlátlanul 
– fizethetnek be forint összegeket.   
 
A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 1. előtt született gyermekek részére is 
nyithatnak – egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a 
számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, 
amely készpénzben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján 
keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000 Ft 
további állami kamattámogatás jár.  
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam 
mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól. 
 
A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-
számlákat átvigyék a Kincstárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre 
bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen 
nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla megszüntetésével egyidejűleg az addig 
összegyűlt összeget a kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja.  A Kincstárhoz érkezett összeg ezt követően 
külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének megfelelő sorozatú 
Babakötvénybe. 
 
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok: 

• a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van 
– lakcímkártyája,  

• a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról 
szóló hivatalos igazolás, 

• gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája, 

• annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják.  
 
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-
1-452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi 
elérhetőségeken: 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15. 
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-16.00,  

   szerda: 8.00-18.00,  
   péntek: 8.00-14.00. 

Telefon: +36-32-620-832, +36-32-620-842, +36-32-620-848,  
   +36-32-620-849, +36-32-620-851; 

Telefax: +36-32-620-805;  
e-mail: api.nog@allamkincstar.gov.hu 
 

Sajtóközlemény 
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10. hely, Sport bál 

 
 

November 3.-án végett ért a 2013/2014-es idény őszi fordulói. 11 forduló alatt csapatunk 
6 pontot gyűjtött össze, ezzel a 10. helyet foglalja el a tabellán (2 győzelem-9 vereség). 
Együttesünk a Magyar Kupában is szerepelt, ahol a 2. fordulóban esett ki: 

1. forduló: Kisterenye SE-LSE 1-4 
2. forduló: LSE-SK Karancsberény 0-8 
Így csapatunk a szereplését november 24.-én fejezte be. Decemberben gyűlést tartott az 

egyesület átbeszélve a mögöttük történteket, a meccsek történéseit és az anyagi kérdéseket is. 
Érkező és távozó játékosokról nem tudok beszámolni. 

 2014. január 25.-én sor került a Sport Bálra, ahol a játékosok mellett a támogatóink és 
a szurkolók is kikapcsolódhattak. Mindenki nagyon jól szórakozott ezen az estén, voltak 
kisebb „balesetek”, de másnapra már minden rendben volt. Ismét egy szép összeg gyűlt össze 
a csapatunk részére, amit nagyon szépen köszönünk.  

 Játékosaink a holt szezon alatt a nagylóci sportcsarnokban tartanak edzéseket, hogy ne 
essen ki a ritmusból. A jó idő közeledtével csapatunk elkezdi az alapozást a március 23.-tól 
kezdődő tavaszi szezonra. Újult erővel veti magát bele a csapat a tavaszi fordulókba és 11 
forduló után egy jobb helyezésről írhatok az olvasóknak.   

 Február 28.-án hazai pályán edzőmérkőzést játszunk Csitár E-vel, egy hét múlva 
szintén Csitárral játszunk (a helyszín és az időpont még nem tisztázott). Március 8.-án Piliny 
E-vel szintén edzőmeccset játszunk (a helyszín és az időpont még nem tisztázott). Március 
23.-án egy rangadóval kezdünk itthon LSE-Ipolytarnóc, az idegenbeli mérkőzésen érdekes 
bírói döntések miatt kaptunk ki, de most visszavághatunk hazai pályán. Minél több szurkolót 
várunk a mérkőzéseinkre. Jó szurkolást a meccsekhez. 

Végh Tamás 

 
 

Jótékonysági sportbál 
 
2014. január 25-én megrendezésre került az immár hagyománnyá vált sportbál. 
Tiszteletre méltó, hogy ebben a községben ilyen sokan szívükön viselik a focicsapat sorsát. 

Vannak, akik készpénzzel, vannak, akik tombola 
ajándékkal, a szelvények megvásárlásával, 
vannak akik a jelenlétükkel és vannak akik a 
munkájukkal segítettek abban, hogy a csapat 
szerelését megújítsuk.  
A hangulat, mint minden évben fantasztikus 
volt, amit bizonyít, hogy hajnal fél ötkor 
csomagolt össze a zenész. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást 
és várjuk a szurkolókat a tavaszi forduló 
meccseire. 
 

                                     Végh Zoltán 
Sportegyesület elnöke 

Sport 

 


