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urcsa világban élünk. Tavasz helyett nyár van, nyár helyett ősz. Mintha a nagy rendező elv párezer
(párszáz?) évenként egy órával előrébb állítaná az univerzum vekkerét, melyhez a természet erői
igyekeznek idomulni. Mi emberek pedig csak kapkodjuk a fejünket, és igyekszünk a jól megszokott,
egyszerű kis zakatoló életünket folytatni a fejünk felett átcsapó nagy fergetegekben. Mintegy monoton gépezet
suhanunk egyfolytában az élet rögös ösvényein, nagyritkán
törve meg a robotolós hétköznapok egyhangúságát. Pedig ha
az élet legmélyebb gyökereiig leásunk, megpillanthatjuk azt a
tényt, hogy minden egyes nap egy csoda. Egy újrakezdés,
újjászületés, egy mini élet az életben, amikor is eldönthetjük
azt, miként is töltjük le az előttünk álló huszonnégy órát.
Minden a hozzáállásunkon múlik! Ha egyfolytában az
akadályokat tekintjük, minduntalan el is gáncsolnak azok. Ha
viszont azt, miként tudunk felülkerekedni a buktatókon,
hogyan tudjuk jobbá tenni a saját és a körülöttünk álló
emberek életét, akkor a hétköznapok megajándékoznak
bennünket. Csak nyitott szemmel kell járni, és nagy becsben
tartani minden apró momentumot, minden egyes
mozaikdarabkát melyek egésszé tehetik az élet mindennapjait.
Ehhez adván útmutatóul Márai Sándor Füveskönyvéből az alábbi idézetet:
„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is!
Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden
napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának
negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted
vigasztalásával vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”
K.K.

Önkormányzati hírek
2018. március 28-án tartottuk munkarend szerinti testületi ülésünket. Az ülésen az alábbi napirendi pontokat
tárgyaltuk:
•
•
•
•
•

A képviselő-testület elfogadta Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési tervét.
Elfogadtuk az Önkormányzat és Intézményei Beszerzési szabályzatát.
Felülvizsgáltuk a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás nyersanyagköltségének és térítési díján megállapításáról
szóló rendeletünket, melyet nem tartottunk indokoltnak módosítani.
Döntöttünk a 0440/2 és a 010/2 hrsz-ú földterületek zárt árverési hirdetménnyel történő értékesítéséről.
Döntöttünk a Sóderbánya-tó melletti önkormányzati területek értékesítéséről, az árak meghatározását a következő
testületi ülésre terveztük be.

Április 26-i munkarend szerinti ülésünkön a következő napirendi pontok tárgyalására került sor:
•
•

Megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2017. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést.
Döntöttünk a TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00007 számú pályázatunkhoz (Kultúrház felújítása) kapcsolódó
tervmódosítás elkészítése és újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítása költségeinek biztosításáról, melyhez
1.200.000 Ft + ÁFA összeget különítettünk el.
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•

•
•
•

Döntöttünk a Sóderbánya-tó melletti 0421/12-0421/20 hrsz-ú ingatlanok áráról, melyeket 8.000 Ft/m2-ben
határoztunk meg, a 0421/22-0421/25 hrsz-ú ingatlanok árának meghatározásáról helyszíni megtekintést követően
kerül sor.
Döntöttünk a 0440/2 és a 010/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésről, mely alapján az árverést érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítottuk.
A Falunapi rendezvény zökkenőmentes előkészítése és lebonyolítása érdekében meghatároztuk a feladatok
végrehajtásáért felelős személyeket.
Pályázatot nyújtottunk be a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, melynek teljes össszege 1.091.997 Ft.

Május 30-án tartottuk munkarend szerinti következő ülésünket. Az ülésen a következő napirendi pontokat
tárgyaltuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elfogadtuk a szécsényi rendőrkapitány Ludányhalászi közbiztonsági helyzetéről és a 2017. évben végzett
munkájukról szóló beszámolóját.
Megtárgyaltuk a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót
Megtárgyaltuk a Polgárőrség 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót, és elfogadtuk a 2017. évi támogatásról szóló
elszámolásukat.
Elfogadtuk a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Elfogadtuk az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést.
Úgyszintén elfogadtuk a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről szóló beszámolót.
Módosítottuk Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előirányzatait, és elfogadtuk a
2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót.
Döntöttünk Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Megalkottuk Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletünket, melyet 429 771 175 Ft bevétellel és 420 265 359 Ft kiadással, valamint 9 505 816 Ft
költségvetési pénzmaradvánnyal hagytunk jóvá.
Meghoztuk a hulladékgazdálkodás jövőbeli ellátásával kapcsolatos döntéseinket.
Döntöttünk a Ludányhalászi Mesekert Óvoda óvodavezetői állásának betöltéséről, melyhez a nevelőtestület
véleményét kértük a következő testületi ülésre.
Döntöttünk a MÁV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról a MÁV állomás kezelésével kapcsolatban.
A Sóderbánya-tó melletti 0421/22-0421/25 hrsz-ú telkek árának meghatározásában nem sikerült döntést hoznunk.
Egyebek napirendi pont keretében:
o módosítottuk a Szociális étkezésről szóló rendeletünket, melyben a kiszállítási díjat háztartásonként
határoztuk meg, a díj összege nem változott,
o a községi könyvtárból az iskolai könyvtárba átvitt könyveket véglegesen átadtuk az iskolai könyvtár részére;
o döntöttünk a védőnői szolgálat további működéséről,
o megbeszéltük és kiosztottuk a Falunap lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

2018. június 28-i ülésen az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor:
•
•
•
•
•
•

Elfogadtuk a Ráday Gedeon Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatót.
Elfogadtuk a Ludányhalászi Mesekert Óvoda működéséről, az óvoda nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, az
óvodai étkeztetés tapasztalatairól, a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatról szóló beszámolót.
Jóváhagytuk a Ludányhalászi Mesekert Óvoda Honvédelmi intézkedési tervét.
5 éves időtartamra megbíztuk Ádámné Nagy Tímeát a Ludányhalászi Mesekert Óvoda vezetésével.
Elfogadtuk a Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatását, valamint a 2017. évi támogatással való
elszámolását.
Egyebek napirendi pont keretében:
o tájékoztatás hangzott el a jegyzői pályázat kiírásáról, mely eredménytelen lett, új pályázat kerül kiírásra, mert
Dr. Bagó József aljegyző 2018. augusztus 1-től a megyei jegyzői feladatok ellátására kerül kinevezésre,
o döntöttünk költségvetésünkön belül 1.000.000 Ft átcsoportosításáról,
o a SKHU pályázatok keretében döntést hoztunk egy-egy kulturális jellegű pályázat benyújtásáról Vilke, Óvár
és Csalár községekkel,
o döntöttünk a „Palóc út” pályázaton való részvételről
o tájékoztatva lett a képviselő-testület az orvosi rendelő felújításáról, átadását augusztus végére tervezzük
o tárgyaltunk a 2019. évi Falunap előkészítéséről, melyet több naposra tervezünk június első hétvégéjére,
o szó esett a Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi tagjainak személyi kérdéseiről,
o az előzetes felmérések és vélemények alapján döntöttünk a közvilágítási lámpatestek cseréjével kapcsolatos
feladatok ellátásáról,
o hatályon kívül helyeztük a Sóderbánya-tó melletti önkormányzati telkek áráról szóló határozatunkat,
melyekre egyedi árakat állapítottunk meg. Így a 0421/12-15 hrsz-ú 4 db telek ára egységesen 1.200.000 Ft
lett. A 0421/16-17 hrsz.-ú telkek 1.000.000 Ft, a 0421/18-20 hrsz-ú telkek 800.000 Ft, a 0421/22-23 hrsz-ú
telkek 500.000 Ft, a 0421/24-25 hrsz-ú telkek 1.000.000 Ft összegért kerülhetnek értékesítésre.
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Rövid hírek
Május 1.
Településünk ünnepi programjainak és megemlékezéseinek sorában szerényen megbújó majálist idén az Öreg-tó partjának
kellemes árnyas-fás területén tartottuk. Az ünnep délutánján gyűltek össze az érdeklődők. Az önkormányzat egy tál helyben,
bográcsban készült babgulyással vendégelte meg a majálisozókat, köszönet érte az óvodai konyha dolgozóinak. Az ünneplés
ilyenkor elmaradhatatlan része a sör is jól esett a kellemes időben.

Orvosi rendelő
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása programban –
mint azt településünk lakói láthatják nap mint nap – a körzeti orvosi rendelő
felújítása és bővítése halad. Amennyiben nem adódik valami váratlan körülmény
augusztus második felében elkészül a teljes felújítás. Az épület átadására és
használatba vételére a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásától függően,
terveink szerint szeptemberben kerül sor.
Addig is a betegek fogadása a már ismertetett rendben zajlik.

I. Világháborús emlékmű helyreállítása Ludányhalászi
pályázati azonosító: KKETTKK – CP-02
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat tulajdonában álló I. világháborús emlékmű
lépcső- illetve kerítésszerkezete statikailag instabillá vált, ezért pályázatot nyújtott be I.
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása,
új emlékmű állítása témában. Az emlékmű a Ludányhalászi Községi Önkormányzat
épületének szomszédságában helyezkedik el a 3188. Ludányhalászi, Rákóczi úton. Maga az
emlékmű már 2014-ben felújításra került szintén pályázati erőforrásból, de akkor a kerítés
és lépcsőszerkezet költségei már nem fértek bele a projektbe.
Az emlékmű renoválásához hozzátartozik az őt körülvevő környezet rendbetétele is.
A felújítás tervezett költsége 750.000, melyből az önerőt – azaz 250 000 Ft-ot az
önkormányzat biztosít.
A felújítás terveiben szereplő munkafolyamok a következők:
- emlékmű tisztítása
- talapzat lépcső elbontása, újra zsaluzása, vasalása, kibetonozása
- fém kerítéselemek festése

Egyházközség hírei
Április 1-je húsvét ünnepe volt ebben a negyedévben a
legjelentősebb esemény, amely a kereszténység legjelentősebb
ünnepe. A szentmiséken szép számmal összejöttünk, azonban a rossz
idő miatt nem tudtuk a körmenetet megtartani, csak a templomban.
Így is szép volt, hiszen a sok ministráns szolgálatával az Atya gazdag
lelki élményt adott mindnyájunknak.
Ezt követte április 29-én a Búza szentelés amikor hálát adunk a
termésért.
Május 13. án Urunk Mennybemenetele, amit a Pünkösd követett
május 20.-21én.
A pünkösdi készület szép eseménye egy esküvő volt, ahol Nagy
Andrea és Ádám Tamás fogadtak egymásnak örök hűséget. A
Pünkösdi szentmisében pedig először vette magához az
oltáriszentséget Nagy Csenge, aki nagyon szépen készült erre az
eseményre. Rendszeresen felolvasott a szentmiséken, amit azóta is folytat, mindenki nagy örömére.
Pünkösd hétfő munkaszüneti nap volt, és az egyház erre a napra tett egy szép ünnepet, Máriát, az Egyház Anyját ünnepeltük.
Május 27. Szentháromság ünnepe, amit Június 3-án az Úrnapja követte. Az Oltáriszentség ünnepe szintén fontos ünnep,
hiszen a keresztény emberek mindennapi „tápláléka”, Jézus Krisztus valóságos Testének és Vérének az ünnepe. Ebben az
évben is szokásainkhoz híven 4 család készítette el az Oltáriszentség állomáshelyeit, így most is egy szép ünnep volt.
Június 17-én évzáró hálaadó szentmisét tartott az Atya, ahol elismerte azokat a gyermekeket, akik szorgalmasan járnak
szentmisére, és jól teljesítettek a hittan órán.
Június 30- án Egyházmegyei Találkozóra szerveztünk buszos zarándoklatot, amelyet Mátraverebély- Szentkúton rendeztek
meg.

Zöllei Piroska
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Óvodai hírek
Március végén nyílt napot tartottunk
óvodánkban, melyen a szülők
betekintést nyerhettek az óvodások
napi tevékenységébe. Azonban
sajnálatos
módon
nem
sok
érdeklődőt számláltunk.
A leendő elsősök meghívást kaptak
az általános iskolába, ahol a tanító
nénik foglalkoztak velük egy
tanórán.
Az óvodai beiratkozáson 7 kisgyermek került feljegyzésre a következő nevelési évre.
Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy intézményünkben megvalósulhatott az MVM Partner Zrt. által szponzorált, Görömbő
Kompánia meseelőadása. Interaktív műsoruk elvarázsolt kicsiket és nagyokat egyaránt. A népmese bemutatását a gyerekek
bevonásával, népi hangszerekkel és néptánccal tették igazán színessé.
Május hónapban az ünneplések kerültek előtérbe, mint Anyák napja, Évzáró,
Ballagás és Gyermeknap. Tavaszt idéző műsorral kedveskedtünk az
édesanyáknak. Évzárónkon a kis és középső csoportosok gyermekdalokat, és
táncot adtak elő, a nagycsoportosok pedig „Gyermeklakodalmas” műsorral
készültek, s nem maradhatott el az angol nyelvű bemutató sem. Majd 14
ballagó gyermektől búcsúztunk. Közülük 11 leendő elsős a helyi Ráday
Gedeon Általános Iskolában kezdi meg tanulmányait, 3 gyermeket más
intézménybe írattak be.
Gyermeknapon az óvodába érkezett előadókkal, zenével és tánccal töltöttük a
délutánt.
A nyár folyamán, Balassagyarmaton a Nyírjesi Füvészkert és Vadasparkba
kirándulunk majd a gyerekekkel.
A nyári leállás július 2-13. között lesz, első óvodai napunk július 16.
Ádámné Nagy Tímea
óvodavezető
VAKÁCIÓ!
A Ráday Gedeon Általános Iskolába beköszöntött a nyári szünet! A 2017/18-as tanév során sok-sok tudással, élménnyel
és tapasztalattal gazdagodtak tanulóink.
A diákok elsődleges feladata a tanulás, az értékes tudás megszerzése; amelyre életük során építhetnek, meríthetnek
belőle. Büszkék vagyunk arra, hogy 8 kitűnő és 2 jeles diákunk lett, de további munkára ösztönöz bennünket a 7
javítóvizsgára és 8 osztályismétlésre bukott tanuló. A tanulmányi eredmények mellett több diákunk kapott könyvjutalmat a
tanév során nyújtott közösségi munkájáért, az ünnepélyeken és versenyeken való részvételéért.
A tanulás mellett az élmény és a tapasztalat megszerzésére is hangsúlyt fektetett az iskola, amibe a diákönkormányzat is
aktívan bekapcsolódott a különböző érdekes feladatokkal, rendezvényekkel. Az első félévben péntek délutánonként játékos
programokon vehettek részt az iskola jól teljesítő diákjai. A második félévben került sor farsangi gofrisütésre, költészet
napi szavalóversenyre, rendhagyó énekóra keretén belül
hangszerbemutatóra, valamint a tanév utolsó napján „Sulinap”-ra.
Szerkesztettünk költészet napi totót, és pályázatot is hirdettünk
„Rajzold meg a zenét!” címmel. Egész évben működött a Diákfal,
ahol érdekes információkat találhattak diákok, pedagógusok egyaránt.
A 2017/18-as tanév igen mozgalmasan, tartalmasan telt el. Eljött
a várt és méltán megérdemelt pihenés, feltöltődés ideje, hogy
szeptemberben újult erővel fogadjuk és teljesítsük az előttünk álló
feladatokat.

Meghitt ballagási pillanat

Nagy Anikó
DÖK vezető
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Helyi érték
Anyák napi ünnepség
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző
országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Ma már
hagyománynak számít településünkön, hogy ezen a szép napon együtt köszöntjük az édesanyákat és a
nagymamákat.
Május 6-án a délutáni órákban gyűltünk össze a művelődési házban. Az óvodás és iskolás gyermekek
idén is nagy szeretettel készültek, hogy műsoraikkal örömkönnyeket csaljanak az ünnepeltek szemébe.
A kisebbektől egy meserészletet láthattunk, amely igazi tavasz csalogatóként a Virágok ébredése címet
kapta. Mesekert óvodánk összes cseperedő gyermeke szerepet kapott a jelenetben.
Az iskolások dalokkal és versekkel álltak ki a színpadra, kezükben szívet tartva, ezzel is kimutatva
szeretetüket és hálájukat az anyukák felé.
Köszönjük nekik és felkészítő pedagógusaiknak a színvonalas és szeretetteljes előadást.
Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak az esztendő ezen napján kell hálát adnunk
édesanyánknak, nagymamánknak, hanem az év minden napján fejezzük ki csodálatunkat egy-egy
apró, észrevehetetlen hétköznapi gesztussal, hogy egész életükbe különlegesnek érezhessék magukat,
hiszen azok is.
Ádám-Nagy Andrea

Nyugdíjas kirándulás 2018. május 26.
Ludányhalásziból 18 fő kirándult a
felvidéken. Ipolybalog volt az első
megállónk, ahol a település Árpád-kori
templomát néztük meg. Érdekesség, hogy
a templom tornyát nem egy kereszt,
hanem a Szent Korona másolata díszíti,
mivel 1304-ben egy éjszakára itt rejtették
el az eredetit. Az ipolybalogi Atya
elbeszélése és áldása kísért tovább
bennünket az úton.
Ezután
Nagybörzsöny
Bányásztemplomában egy kis sétát
tettünk.
Esztergomba a Mária-Valéria hídon át érkeztünk, kisvonatos városnézés után a Bazilika következett:
ahol egyénileg lelkileg is feltöltődtünk. A terasz, majd a kincstár megtekintése ámulatba ejtett
bennünket és természetesen az esztergomi várat sem hagytuk ki.
Ebéd és fagyizás után Visegrád felé vettük az
irányt, a táj csodálatos volt, hegykoszorúk kísérik
végig a Duna kacskaringós útját.
A fellegvárat 1250-1260 körül IV. Béla építette.
1335-ben királytalálkozónak adott otthont. Mátyás
király idején teljesen felújították. Az idők
pusztulása viszont így is nyomott hagyott rajta.
1870-től napjainkig folyamatosan tatarozzák.
Nagyon szép napot tölthettünk együtt, élményekkel
térhettünk haza.
Köszönet a szervezésért: a kirándulók.
Nagy András Róbertné
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Helyi érték
XII. Ludányhalászi Falunap
Idén június 2. napján, szombaton virradt fel
településünk
nagy
napja.
Ekkor
került
megrendezésre a XII. Ludányhalászi Falunap, Fő
helyszínként ezúttal is a már jól bevált sportpálya
szolgált, azonban rendhagyó módon a horkai
falurészen, a Losonci út egy szakaszán is zajlott
program.
A reggel és a délelőtt hagyományok szerint a
sportról szólt: elmaradhatatlan része a napnak az
Öreg tavi horgászverseny és a kispályás labdarúgó
bajnokság a sportpályán. A szervezők azonban nem
mehetnek el szó nélkül az események mellett. Ezúton
is „megköszönnék” ama maroknyi csapatnak, hogy a sportszerű küzdelem nemességét figyelmen kívül
hagyva - rendbontásukkal mentők és rendőrség
közbeavatkozását tették szükségessé. Elrontva ezzel
mindenki szórakozását és hiábavalóvá téve a többi
csapat játékát, hisz a bajnokságon győztes nem került
kihirdetésre. Az eset rányomta bélyegét a nap további hangulatára.
Délután, miközben a pályán fenséges illat terjengett - köszönhetően a már jól megszokott
maréknyi önként vállalkozó főzőcsapatnak, valamint
a Mesekert Óvoda konyhájának dolgozóinak - a
horkai falurészen rallye és motoros kaszkadőr
bemutatót csodálhattak meg az érdeklődők. Sajnos a
ludányhalászi falunapokon immár hagyományos eső
ekkor már eleredt. Éppen ezért hatalmas köszönet
illeti a pilótákat és a motorosokat, akik a nehezebb
körülmények között is megtartották egyébként
látványos műsorukat. Ugyanakkor köszönet illeti a
nézőközönséget is fegyelmezettségükért, ahogy a
szervezők utasításai szerint időre és rendben
elfoglalták kijelölt nézőhelyeiket.
A délután az ilyenkor szokottak szerint a kultúráé
volt. A rendezvény ideje alatt, a felállított sátorban,
a helyi vállalkozások és kézművesek, valamint a
Ráday Gedeon Általános Iskola, továbbá a
szécsényi II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület
kiállítását lehetett megtekinteni. Mivel az eső
vigasztalhatatlanul esett, a meghirdetett programok
átszervezésre
kényszerültek.
A
Timi-tanya
lovasbemutatója elmaradt, a solymász bemutató
helyett pedig a solymászatról szóló ismertető
előadást hallgathattak meg az érdeklődők.
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Helyi érték
Kora estétől már rendben zajlottak a programok.
Elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló Kereszti Mártát a
Ludányhalászi Közös Önkormányzat jegyzőjét,
valamint Klagyivik Mária önkormányzati dolgozót.
A zene és tánc kedvelőinek a helyi általános iskola
énekegyüttese, a Bénai Citera Zenekar, a Havanna
Táncstúdió,
a
Crazy
Dance
Miskolci
Táncegyüttes,valamint
a
szécsényi
Palóc
Néptáncegyüttes fellépése nyújtott minőségi
szórakozást.
A kulturális műsorokra a koronát a méltán népszerű
Csík Zenekar koncertje helyezte fel. Műsoruk
hatalmas sikert aratott.
A nagyszerű nap lebonyolításárét nem tudunk minden évben elégszer köszönetet mondani a
többtucat önkéntesnek, valamint szervezetnek.
Puszta Csaba

Képviselő-testület kérései
Eladó ingatlanok
A Ludányhalászi Községi Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a ludányhalászi sóderbánya 0421/12-0421/20
valamint 0421/22-0421/25 helyrajzi számú ingatlanjait
További információk elérhetőek a település honlapján, valamint az önkormányzat elérhetőségein.
Fűnyírás
Kérjük a lakosságot, hogy a fűnyírást a lehetőségeihez mérten végezze el mindenki saját ingatlana előtt. Idén az
önkormányzat szakképesített közfoglalkoztatottak hiányában nem tudja biztosítani azt a mértékű folyamatos
fűkaszálást, mint ami az elmúlt években megszokott volt.
Új lámpatestek
Kéréssel fordulunk a község lakosságához!
A Rákóczi út 62-78. számú házak szakaszán felhelyezésre került 4 db 37.5 W-os, ledes lámpatest. Kérjük,
véleményezzék a lámpák fényét a mellékelt Igen/nem szelvény segítségével. A szelvényeket a hivatalban, vagy a
horkai üzletben szíveskedjenek leadni július 15-ig.
A lámpatestek nem pályázati forrásból kerülnek felhelyezésre, hanem az alacsonyabb fogyasztás miatt
megtakarított összegből nyeri vissza az önkormányzat ennek költségét.
(A megvalósulásról külön tájékoztatást nyújtunk)

Vélemény nyilvánító szelvény
(leadandó 2018.07.15.-ig)

Hírmondó

Az Ön véleménye szerint az új
lámpatest jobb láthatóságot biztosíte az eddigiekhez képest? (kérjük,
karikázással jelölje)

Jogos kritikát kaptunk az ügyben, hogy az újságunknak nagyobb
terjedelemben kellene közérdekű híreket és beszámolókat tartalmaznia.
Ezzel mi is egyetértünk. Ennek elősegítésére várjuk azon újságírói
vénával rendelkező kedves olvasóink jelentkezését, akik szívesen
vállalnának szerepet újságunk ez irányú tartalmainak gazdagabbá
tételében.

IGEN / NEM
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Közhírré tétetik
Az Önkéntes Tartalékos Rendszer, Területvédelmi Tartalékos szegmense kiépítésének második ütemében, 2017.
december 01-jével az önálló katonai alakulatokkal nem rendelkező megyékben – többek között Nógrádban is –
kialakították a Megalakítást Előkészítő Részlegek és Kiképző Századok szervezeteit. Mi történt megyénkben az
elmúlt öt hónap során?
Aktív toborzó tevékenységet végeztünk az elmúlt időszakban, s mellette megkezdtük a jogviszonyt létesített állomány
felkészítését. A megyében több mint 100 fő jelentkezett már a járási területvédelmi századokba, az alegységek
feltöltése folyamatos. A jelentkezők örvendetesen magas létszáma miatt várhatóan kéthavonta új csoportokkal tudjuk
indítani a 10 modulból álló kiképzést. Jelenleg márhárom csoport részvételével zajlik a kiképzés, és júliusban újabb
tartalékosok kezdik meg alapfelkészítésüket. Továbbra is párhuzamosan végezzük a szervezetépítési-toborzási,
valamint a kiképzési feladatokat Nógrád megyében is. Tartalékosaink közül többen részt vettek a Doni Hősök
Emléktúra Nógrád megyei szakaszán, de területvédelmi tartalékosaink képviselték megyénket a Visegrád4Sight
nemzetközi hadgyakorlaton, illetve a közelmúltban Szentendrén, a területvédelmi tartalékosok ünnepélyes eskütételén.
Kérem, foglalja össze röviden, mit kell tudniuk az érdeklődőknek
szolgálatról?

az önkéntes területvédelmi tartalékos

Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat összeegyeztethető családdal, munkával és a folytatott tanulmányokkal,
így az önkéntes tartalékosok tanulmányaik, vagy civil foglalkozásuk megtartása mellett támogathatják a honvédelem
ügyét.
A járási hivatalok illetékességi területéhez igazodva, a honvédelmi feladatok támogatására,az ország 197 járásában
megalakult egy-egy, területi elven szervezett önkéntes tartalékos század, amely – kiképzett, felkészített, alkalmazható
erejével – szükség esetén helyben rendelkezésre áll.
A tartalékosok felkészítése és alkalmazása helyben történik, fő szabályként a lakóhely szerinti járásban, esetleg a
megyén belül. A felkészítés időtartama 120 óra, amelyet azonban nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben,
10modulra bontva teljesítenek a jelentkezők. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg
a 2-3 napot. A kiképzési napokat igyekszünk a hétvégékhez igazítani, hogy a lehető legkevesebb kényelmetlenséget
okozzuk a munkaviszonyban álló, vagy éppen tanulmányaikat folytató tartalékosaink számára. A felkészítésekre a
lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor.
Milyen juttatásokban részesülnek a tartalékosok?
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona egyszeri szerződéskötési díjat kap, 2018-ban ez az összeg bruttó 32.333
Ft. Évente rendelkezésre állási díjra is jogosult, amely a teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér
összege. Ez 2018-ban bruttó 138.000 Ft, amelyet a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától
számított két hónapon belül utalnak.A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára (kiképzés és egyéb igénybevétel, 1-2
napos igénybevétel esetén is) a beosztásának, rendfokozatának megfelelő alapilletményt, térítésmentes laktanyai
elhelyezést, térítésmentes étkezéstkap minden területvédelmi tartalékos.A szerződéskötést követően gyakorló
ruházattal látjuk el a tartalékosokat, melyeket otthonukban tárolhatnak. A behívások időtartama alatt utazási
költségtérítésre is jogosultak. Mindemellett számos olyan kedvezményben is részesülnek, melyeket a Honvédelmi
Minisztérium külön megállapodásai alapján, különböző szolgáltatók biztosítanak a Magyar Honvédség állománya
részére.
Valóban kaphatnak támogatást az önkéntes tartalékosokat foglalkoztató munkáltatók is?
A jogszabályok értelmében a munkaadó anyagi kompenzációban is részesülhet, amely segít megoldani a haza védelme
érdekében bevonult munkavállalója pótlását. A Magyar Honvédség és a munkaadó között együttműködési
megállapodás, hivatalos kétoldalú szerződés jön létre, ennek alapján részesül kompenzációban a munkaadó.
Hogyan és hol jelentkezhet, aki szolgálni szeretné a hazáját?
Minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár
jelentkezhet, a szolgálatot az öregségi nyugdíj korhatáráig lehet ellátni. Természetesen, mint minden más szolgálati
formánál, itt is fontos az egészségügyi és pszichológiai alkalmasság,
azonban az előírt követelmények igazodnak a szolgálat jellegéhez. Az
Ludányhalászi
Hírmondó
önkéntes tartalékos szolgálatra személyesen a kormányablakokban a kijelölt
ügyintézőknél, a járási hivatalokban, toborzó rendezvényeinken, vagy a
Salgótarján, Bartók Béla út 10. szám alatt lévő toborzó irodában lehet
Kiadja és előállítja:
jelentkezni. Telefonon a 32/416-622-es telefonszámon érhetőek el katonai
Ludányhalászi Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
toborzóink. Online felületen is elérhetőek vagyunk, Jelentkezési Lapot az
Tel: (32) 556-020
iranyasereg.hu honlapról is letölthetnek az érdeklődők.
A válaszokat adta:
Gáspár M. Levente alezredes
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
12. Előkészítő Részleg (Nógrád megye)
részlegvezető
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