
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. évfolyam 1. szám                 2011. március 
 

ljött a március, a tavasz, ezzel együtt a 
megújulás, az újjászületés időszaka. 
Sok - sok embert látunk a kertekben 
szorgoskodni, palántázni a pincékben, 

melegágyakban. Márciusban van az óraátállítás 
ideje, ügyeljünk az időpontra. A 2011. évben a 
nyári időszámítás március 27-én kezdődik! 
Hamarosan ismét virágba borul településünk is, 
hogy idén is minden községünkbe tévedőnek – 
nemkülönben az itt élőknek is - a szemét és 
lelkét gyönyörködtesse.  

Ismételten elérkezett március 15-e, és az 
immár hagyományosan hozzá kapcsolódó 
biciklitúra. Nemzeti ünnepünket idén március 
14-én 18:00 órai kezdettel tartjuk a művelődési 
házban. A túra célállomásairól pedig alább 
olvashatnak részletesen. 

Ezúttal számtalan titkot tudhatunk meg a 
felettünk lévő világról, ahol 1980-ban Farkas 
Bertalan is megfordult, ha elolvassuk Bódiné 
Fenyvesi Mónika riportját, melyet Berkó Ernő 
falubeli csillagásszal készített a közelmúltban.  

Idei első hírmondónkban is megtalálják a 
közérdekű híreket, valamint bővebben 
olvashatnak a decemberi idősek napi 
összejövetelről is  

Többek kérésére, jelen számunkban 
pótoljuk a decemberi újságból kimaradt 
autóbusz- valamint vasúti menetrendet. 
Kovács Krisztián tovább kutat falunk 
családtörténelmében, ezzel kapcsolatos az a 
néhány sor, amit ismét megoszt velünk. 

Végül az újság utolsó oldalán a már 
megszokott sportrovat található, Végh Tamás 
ezúttal is összegyűjtötte a falu 
sporteseményeit, és az ezzel járó 
eredményeket! 

Utolsó gondolatként a szerkesztőség tagjai 
nevében kívánok sok szerencsét az 
elkövetkezendő néhány hónaphoz, kitartást, és 
eredményes időtöltést az idei tavasz egyre 
hosszabbodó napjaiban. 

   Lelovics Tamás

 
 

Dél felvidéki körút  
Ha március, akkor biciklitúra. Idén nem egy konkrét úti célunk lesz, hanem egy körút, melynek során olyan kis 

településeket járunk be, melyek bár közel vannak, mégis oly távol. Ezek a kis falvak – Galábocs, Óvár, Zobor, 
Alsózellő, Bussa – mindössze néhány kilométerre vannak községünktől, mégis alig lehetnek olyanok, akik már 
megfordultak ezeken a helyeken.  

Galábocs, Ludányhoz hasonlóan Ráday birtok volt. Egykor a világ közepének is nevezték. 1830-ban Jankovich 
Vince épített itt klasszicista kastélyt, mely sajnos mára elpusztult. A község műemléke a XIX. század közepén épült 
harangláb. 

Erdős dombhátak közti völgyben bújik meg Óvár. A község gazdag régészeti leletekben; határában őskőkori 
települést tártak fel, a fölé emelkedő Óvár-hegyen pedig népvándorlás kori sáncokra bukkantak. A falu 
településszerkezete, a palóc építészeti hagyományokat tárja az ide látogatók elé. 

Zobor (ma Zombor) szintén törpefalu, melyet a törökdúlás után Prónay Antal népesített be morvaországi 
protestáns telepesekkel. A falu evangélikus temploma 1845-ben épült. 

Alsózellő szintén evangélikus község. Temploma a XVII. században, késő reneszánsz stílusban épült. 1709-ben 
Prónay Pál épített ide barokk kastélyt, mely mára elhanyagoltan vár jobb sorsra. 

Aki idén is szeretne egy jó hangulatú napot hasznosan és egészségesen eltölteni, az pattanjon biciklire és tartson 
velünk, hogy együtt fedezzük fel környékünk ezernyi szépségeit.      K.K. 

E 
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Képviselő-testület ülésein történt 
 
 

2010. novemberében a testület két alkalommal ülésezett. A novemberi első ülésen a képviselők a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj-pályázatokról döntöttek. A beérkezett kérelmek alapján 11 pályázónak havi 5.000 Ft 
támogatás került megítélésre.  
2010. november 25-én a testület közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tartott, melynek témája egyrészt, az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének első háromnegyedévi teljesítése, másrészt az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési koncepciója volt. 
Ezen az ülésen került elfogadásra a település helyi szabályozási terve és településszerkezeti terve. 
 
A decemberi ülésen a testület elfogadta a 2011. évi üléstervét, munkaprogramját, döntött a következő évi 
hulladékgazdálkodási díjról, felülvizsgálta az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját, valamint 
együttműködési megállapodást hagyott jóvá a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal. 
 
2011. február havi ülésen elfogadásra került az önkormányzat költségvetése, a testület megtárgyalta a 2011- 2014. 
évre vonatkozó gazdasági programját, valamint meghatározta a közoktatási intézményekben történő beiskolázás 
időpontját. A helyi szociális rendelet módosítása során a bérpótló juttatás jogosultsági feltételeként előírta a 
kérelmező által lakott lakás, a lakáshoz tartozó udvar és kert rendbetartását az ingatlan előtti járda tisztántartását, a 
vízelvezető árok gyommentesítését. 
 

(A képviselő testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - 
internetes oldalon tekinthetik meg) 
 

 

Rendőrségi felhívás 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ludányhalásziban a fogadó órák a Rákóczi út 69. szám alatt lévő 
Polgármesteri Hivatalban, az alábbiak szerint kerülnek megtartásra: 
 
2011. év minden páros héten csütörtökön 14:00 órától 16:00 óráig. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a fenti időpontok a napi események függvényében változhatnak, de a 
fogadónapok akkor is megtartásra kerülnek más időpontokban 
Szécsény Rendőrkapitányság elérhetősége: 
3170, Szécsény Rákóczi út 66 
Tel.: 06-32-372-255 
Vezetékes: 107 mobil: 112       Szécsény KMB Csoport 

 

 

Lakossági tájékoztató 
 
Ludányhalászi Községi Önkormányzat tájékoztatja, hogy a 2011. évi szemétszállítási díj összege: 
 

12.000,- Ft. ( negyedévenként: 3.000,- Ft.) 
 
Szemétszállítási díj befizetési határidők:    I. negyedévi:  2011. március 30. 
        II. negyedévi:   2011. május 15. 
                                                                                    III. negyedévi:  2011. augusztus 15. 
                                                                                   IV. negyedévi:  2011. november 15. 
Befizetés helye: Polgármesteri Hivatal pénztára 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gépjárműadót és a helyi adót (iparűzési adó, kommunális adó, építményadó) 
2011. május 16.-ig fizethetik meg pótlékmentesen. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy éven túli tartozások esetén végrehajtási eljárás megindításáról intézkedünk. 
A végrehajtási eljárás során munkabéréből, egyéb jövedelméből letiltást foganatosítunk, illetve - gépjárműadó 
hátralék esetén - a gépjármű forgalomból való kivonását kezdeményezzük. 

Helyi Hírek 
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Karácsony havának meghitt pillanatai 

 
2010. utolsó havának 4. napján ismét megrendezésre 

került az öregek napja a helyi művelődési házban. A 
nyugdíjas korosztályból sokan elfogadták a falu első 
emberének meghívását 
Kovács Imre polgármester úr megható monológot mondott 
a jelenlévő ünnepelteknek, és a falu nevében megköszönte 
minden megjelentnek a fiatalabbik korosztályért tett 
fáradozó munkáját. 
Ezt követően az óvodások egy aranyos esküvői jelenetet 
adtak elő, aztán jött az általános iskolások műsora. Végül, 
de nem utolsósorban a felnőtt énekkar adta elő vidám 
produkcióját, ahol egy fiatal pár még táncra is perdült! Ezt 
követte a jól megérdemelt ebéd: gyöngyöző húsleves, Bécsi 
szelet főtt krumplival, aztán sok - sok sütemény: krémes, 
száraz, csokis, gyümölcsös, kicsi, nagy minden mennyiségben. A nap folyamán a bor is fogyott szépen! Az 

ebédet követően megbeszélték egymással az aktuális 
pletykákat, eseményeket, mígnem egyszercsak a 
társaságból néhányan dalra fakadtak, amihez rövid idő 
múltán Zsuzsa óvónéni is csatlakozott. Jöttek-mentek az 
ismeretlen, ismerős dallamok hosszú perceken keresztül. 

Egy testületi ülésen elhangzott, hogy a meghívottak 
közül kevesen jönnek el az idősek napi ünnepségre. 
Végh Imre képviselő úr elhatározta, hogy valamilyen 
módon ösztönzi az időseket, hogy minél többen jöjjenek 
el a rendezvényre, melyre anyagilag is áldozna. Az öletet 
tett követte, melyhez kérés nélkül Brunda József 
alpolgármester úr is csatlakozott. 
2010 évben a két személy felajánlásából egy grillező 
mikrohullámsütő lett vásárolva. A sorsoláson a 13-as 
szám került kihúzásra, melynek boldog tulajdonosa a 

Polgármester úr édesanyja volt. A szerencsés számot a fellépő énekes Zsuzsi húzta. A Polgármester úr, hogy 
"ne érje szó a ház elejét" a vásárlási félreértésből adódóan, a tartalék ajándékot is kisorsoltatta, melyet Végh 
Imréné nyert meg. Reméljük jövőre többen izgulhatnak a jelenleg még nem ismert ajándéknak.  

Lelovics Tamás 
 
 
 

Ökosarok 
 

Négy tipp cukorbetegeknek /Fogyni vágyóknak is hasznos lehet./ 
 

1. Mennyiség helyett minőség. Teljes értékű változatos étkezés – sovány hús, hal, sovány tejtermék, teljes kiőrlésű 
pékáru, natúr rizs, mogyoró- és diófélék és hangsúlyozottan kevés édesség. 

2. A teljes gabonaszem kíméli a vércukrot. A teljes őrlésű gabonaliszt szénhidrát tartalma lassabban szívódik fel, 
lassabban emeli meg a vércukorszintet, egyenletesebbé téve azt. /zab- búzacsíra, hüvelyesek pl. bab/ 

3. Kerüljük a késztermékeket. Ezek túl sok zsírt, ízfokozót, cukrot, keményített zsiradékot tartalmaznak. 
/Csomagoláson apró betűsben!/  

4. Fogyasszunk megfelelő zsiradékot. Jó minőségű, hidegen sajtolt növényi olajokat használjunk. Sütéshez repceolaj, 
vagy olíva, salátának napraforgóolaj. Kerüljük a telített zsírokat /tejszín, sajt, kolbász/ 

Végh Kornélné 

Helyi érték 
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Az égbolt szerelmese 
Beszélgetés Berkó Ernővel 

 
Ludányhalásziban kevés olyan ember él, akinek nevét még kis hazánk határain túl is ismerik. Ezen kevesek közé 

tartozik Berkó Ernő, Magyarország egyik legeredményesebb amatőr csillagásza. 
Amikor feladatul kaptam, hogy Ernővel interjút készítsek ambivalens érzések kavarogtak bennem. Egyrészt 

örültem, hogy végre közelebbről is megismerhetem azt az embert, aki megboldogult édesapámnak több mint tizenöt 
évig munkatársa (főnöke) volt, s egy faluban lakhatom vele, mégis az üdvözlő szavakon kívül egyéb társalgásunk nem 
volt. Másrészt bepánikoltam, mikor rájöttem, - egy kis internetes kalandozás után - milyen keveset tudok a 
csillagászatról, az égi jelenségekről és ezek vizsgálatáról. Ilyen kettős érzések közepette kerestem fel egy fagyos 
februári délutánon Ernőt szécsényi munkahelyén, hogy nyilatkozzon a Ludányhalászi Hírmondónak. Azonnal igent 
mondott kérésemre, s már este családi körben beszélgettünk. 

A Bercsényi utca 3. szám alatt lakik Berkó Ernő. A hóval borított udvarra belépve, már a bejárati ajtóban várt a 
házigazda. Az eltakarított hó mutatta, hogy a kert végében áll Ernő igazi nagy kincse: a távcső. A betontalapzaton álló 
hatalmas monstrum, több mint 2 méter hosszú és 35,5 cm átmérőjű tükör van benne, ehhez csatlakozik egy digitális 
tükörreflexes fényképezőgép; s mindez összekapcsolódik a számítógéppel. Ernő évekig csak ponyvával védte féltve 
őrzött kincsét az időjárás viszontagságaitól, mára fából és osb-ből készült „házacskát” kapott, amelynek teteje 
természetesen eltolható, hogy az eget bármikor fürkészni 
lehessen. Ernő szinte minden szabadidejét itt tölti, misem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt években több mint 
20 ezer felvételt készített innen.  

A távcső megcsodálása után Ernő befelé invitált a melegre. 
Bent már találkozhattam Ágnes asszonnyal és lányával, 
Emesével is. Bevallottam nekik, hogy bizony jórég 
találkoztunk utoljára, talán valamelyik választáson a 
hivatalban. Mindannyiukhoz szólt az első kérdésem: 

- Honnan és hogyan kerültetek Ludányhalásziba? 
- Gádorosról származom (bár Szegeden születtem), a 

középiskola elvégzése után Orosházán az üveggyárban 
dolgoztam. Itt házasodtunk össze Ágival. A sors úgy hozta, 
hogy 1987-ben a szécsényi téesz melléküzeménél kaptam 
állást. Így kerültünk Ludányhalásziba, először a főúton 
laktunk, majd később költöztünk ebbe a csendes kis utcába. A 
téesz megszűnése után három munkatársammal együtt 
vállalkozásba kezdtünk, s fóliázó gépeket gyártó céget 
alapítottunk, ahol elektronikus tervezőként dolgozom.  

- Honnan ered a csillagászat iránti érdeklődés? 
- Gádoroson gyermekkoromban sokat jártam a könyvtárba, 

szinte minden szabadidőmet csillagászati könyvek olvasásával 
töltöttem, s ezt folytattam a szakközépiskolai tanulmányaim 
alatt is. Majd a munka mellett Orosházán a csillagász szakkör 
tagja lettem, akárcsak Ági. Itt ismerkedtünk meg, s így lett a 
csillagász-szerelemből csillagász-házasság. Az igazi nagy 
támogatóim Ági és a gyerekek. 
-Számos napilap – Magyar Nemzet, Nógrád megyei Hírlap, Blikk stb.- készített veled interjút, s hozott címlapon. 
Szeretném, ha megosztanád a Ludányhalászi Hírmondó olvasóival ezt a sikert, milyen felfedezésekkel sikerült 
elérned?! 
 
(Mivel Ernő rendkívül szerény, nem szeret hivalkodni s csak a legújabb felfedezéseiről beszélt, én azért megosztom 
Önökkel milyen eredményeket ért el.) 
A nyolcvanas években a meteorokat vizsgálta. Mintegy 2600 meteor pályáját mérte ki és rajzolta le. Kb. 100 meteor 
nyomát fényképen is rögzítette. 1997-ben a Hale-Bopp üstökösről készített rengeteg felvételt. 1999. április 30-án 
szupernóvát fedezett fel, mely országos elismertséget eredményezett, sőt 2002-ben kisbolygót is neveztek el róla. A 
Berkó nevet kapott kisbolygó három kilométer átmérőjű, amikor legközelebb van hozzánk, 130 millió km-re lehet, 
amikor legtávolabb, akkor mintegy 500 millió km-re. 

Sorsok, emberek 
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- Napjainkban a kettőscsillagokat tanulmányozom. Ezek a csillagok viszonylag közel 100 - 1000 fényévre 

találhatók. A kettőscsillagokat 1960-ban kezdték egy átfogó katalógusba összegyűjteni, ez mára 110.000 kettőst 
tartalmaz. Ezek a csillagok egymáshoz közeli csillagok, vannak amelyek csak vizuálisan látszanak egymáshoz közel, 
de vannak olyanok is amelyek fizikailag is összetartoznak, például az egyik kering a másik körül. Ezek helyzetét 
vizsgálom, méréseket végzek, s ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit publikálom. (Ernő nevéhez 1111 
kettőscsillag felfedezése kapcsolódik) 

- Említetted a publikálásaidat, hol jelennek meg ezek, illetve a fényképeidet hol lehet látni? 
- Magyarországon a Meteor című lapban vezetek egy rovatot. Külföldön Angliában és Amerikában jelennek meg 

a méréseimet tartalmazó publikációk (kb 15 db). Ezek az anyagok folyamatosan bekerülnek a washingtoni WDS 
katalógusába is. (Olvasni lehetett a National Geographic-ban is.  Megmutatta a német METEOROS című lap 
legfrissebb számát, amelynek címlapján az ő fényképe ékeskedik). Fotókiállításom volt a szécsényi 
szakközépiskolában; Budapesten a Magyar Fotográfusok Házában tartott Űrlenyomat című kiállításon három hónapig 
lehetett látni a felvételeimet. Az interneten folyamatosan lehet látni égi- és természetfotóimat (mert Ernő a földön is 
nyitott szemmel és fényképezőgéppel jár). 

- Sikerült-e megfertőzni a fiatalabb generációt, vannak-e követőid? 
- Gyerekeim is szívesen foglalkoznak hobbi szinten az ég kutatásával. Az ágasvári csillagásztábor rendszeres 

látogatói, de hivatásként nem választották. Emese a szegedi jogi egyetem magyar szakát végezte, míg Balázst inkább 
az informatika ejtette rabul, s ő segített a honlapom készítésében is. Szécsényből kért egy fiatalember segítséget, akit 
nagyon érdekel a csillagászat. Ő azóta Budapesten folytatja tanulmányait. 

- Milyen terveid vannak a jövőre? 
- Folytatni szeretném a kettőscsillagok vizsgálatát és a meteorok fotózását. Internetes kapcsolatban levő gépekkel 

automatikus videó meteoros hálózatot építettünk ki. Ez egész Magyarország területére kiterjed, de hazánkon kívüli 
együttműködésben is részt veszünk.    

Beszélgetésünknek a leszálló este ködös sötétsége vetett véget. Búcsúzkodás közben Ágnes asszony elmondta, hogy 
bármikor, bárkit szívesen látnak, akit érdekelnek az égi csodák. Kifelé az udvaron Ernő az előkertjét is megmutatta, 
ahol szívesen kertészkedik, s itt tavasszal különleges tulipánok virágoznak . Kiérve a kapuba Ernő a legnagyobb 
ellensége felé intett, az utca sarkán álló lámpára, mely mindenfelé szórja szét vakító fényét, így megnehezíti az amatőr 
csillagász munkáját. 
 Hazafelé indulva nyugtázom, hogy régen találkoztam ennyire kedves és végtelenül szerény emberrel. Hatalmas 
tudásával, számtalan felfedezésével, külföldi elismertségével, fotóival egy pillanatig sem kérkedne, pedig méltán 
megtehetné. Ernő helyett én dicsekszem, büszke vagyok arra, hogy megismerhettem ezt a fantasztikus embert és 
családját. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 
 

 

Elfeledett szokásaink - Farsang 
Farsang ideje vízkereszt napjától (jan. 6.) hamvazószerdáig tart a hagyomány szerint. A valódi farsang, amikor is 

a legtöbbet szórakoztak, mulattak az emberek, az csak a farsangfarkának nevezett három nap: farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyókedd. Ez a három nap szinte csak a mulatságokról szólt. Délután elkezdték, este/éjjel 
abbahagyták, délelőtt elvégezték a legfontosabb teendőket – ellátták az állatokat – és délután ismét nekikezdtek. Ez a 
felhőtlen jókedv húshagyó kedd éjfélkor kötelezően véget ért, mivel szerdával megkezdődött a nagyböjt, amikor 
illetlen és tilos volt mindenféle hangos vigadalom. 

A hamvazószerdát követő napon a böjtöt egy napra felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák. 
" Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon." Ezt a napot zabáló-, vagy torkos csütörtöknek nevezik. A 
farsang időszaka a táncos mulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a bálok többségét a kocsmában vagy a 
fonóházakban rendezték. A szervezők általában a legények voltak, mivel ezek a mulatságok jó alkalmat nyújtottak a 
párválasztásra, udvarlásra. Ilyenkor volt lehetősége a legénynek beszélgetni, a tánc leple alatt kicsit közelebb férkőzni 
a kiszemelt lányhoz. De a lányokat kísérő anyák éles szeme így is mindent látott. Mint minden jeles ünnephez, a 
farsanghoz is hozzá tartoztak a jókívánságmondó szokások. Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével 
próbálták biztosítani az esztendőre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát. 

„Farsang, farsang három napig farsang, 
Itt is adnak, amit adnak, ez is Isten háza, 

Szálljon le rája , az Isten áldása, 
Hat lóval, hat ökörrel, 
Háromborjas tehénnel, 
   Egy aranyos ekével.”                                                    Á.N. 

Sorsok, emberek / Helyi érték 
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Ludányhalászi családjai a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig (1741-1899) II. 
rész 

 
A XIX. század legelején települt Halásziba Csalárból a Sútor család. Első falubeli 

képviselőjük Sútor János, aki 1802. november 15-én házasodott össze Szokolai 
Veronikával, akitől három fiúgyermeke született, tovább örökítve a család nevét. Nem 
kizárható, hogy János testvére volt az a Mihály, akivel először 1809-ben találkozunk, 
felesége pedig Szokol Zsófia volt. János és Mihály nevéhez fűződik a Sútorok két nagy 

ága.  
1830-tól követhető nyomon Halásziban a Felfalun tősgyökeres Bódi család. Ebben az 

évben vette el Bódi Pál a halászi Mester Barbarát. Az évszám a család férfiágának 
(vagyis a név továbbvivőjének) megjelenésére vonatkozik, ugyanakkor felfalusi Bódi 
lányok/asszonyok már 1741-től jelen voltak nemcsak Halásziban, hanem Ludányban is. 

Fél évszázadot visszalépve az időben; a XVIII. 70’-es éveiben jelenik meg színtén 
Halásziban a Baranyi család. Származási helyük ismeretlen, valószínűsíthetően több 
helyről érkezhettek, erre utalnak az anyakönyvi bejegyzések is, hiszen Pilinyből, 
Endrefalváról és Szécsényből is érkeztek Baranyi vezetéknevűek. 

Bonyolult esettel állunk szembe a Kovácsok vizsgálatakor, köszönhető ez a név 
gyakoriságának és elterjedtségének. A család halászi ága már 1696-ban fellelhető, míg a 
ludányi ág első említése 1734-ből való (azt hozzá kell tenni, hogy előbbi adat a szécsényi 
anyakönyvben található, melybe 1694-től írták a keresztelteket). Meg kell említeni itt 
Szakalt, ahol sok Kovács vezetéknevű élt, és ahonnan a községbe is többen bevándoroltak. 
Ugyanakkor Pöstényben, Szécsényben és a környező településeken (és egész Nógrád vármegyében) is éltek 
ilyen családnevűek, így gyakorlatilag bárhonnan érkezhettek a família ősei. 

1771-ben találkozni először a Volent családdal, mely több száz évig a 
község egyik jelentős molnárfamíliája volt. A Volentok nem csak Ludányban, 
hanem a környék településein is működtettek malmokat.  

Korábbi írásunkban már néhány szó erejéig megemlítettük az Oláh családot. Első 
anyakönyvi említésük 1783-ban való, akkor Ludányban élt egy família. A XVIII. század 
vége után azonban megszűnnek a bejegyzések, és majd csak 1860-tól követhető ismételten 
nyomon az Oláh családnév. 

Rárósmulyadról érkezett a községbe a XIX. elején a Vámos család. A Vámosok 
Mulyad nagy családnemzetségei közé tartoztak. A XIX. század közepére a família eltűnt 
a községből, majd az 1890-es évek végén tűnt fel ismét. 

1822-től jegyezhető a Marton família Halásziban. Nem 
kizárható, hogy a család Szakalból vándorolt be a faluba, hiszen ez a 

vezeték jelentős volt Szakalban. Nehezíti ugyanakkor ennek elfogadását az, hogy a 
házassági anyakönyvben, korábbi bejegyzések között találni olyan Martont, aki Trázsból (Őrhalom), 
Sipekről és Csalárból érkezett. 

Öt év múlva, 1827-ben találkozni a Csábi családdal. Halotti anyakönyvben, már 
1751-ben is megjelenik a vezetéknév, ekkor halt meg a Ludányban élő Csábi Mária 39 
évesen. Ezután viszont már csak 1827-ben találkozni a Csábiakkal. Ekkor Antal, Ráday 
László juhásza volt Felső Ludányban, minden bizonnyal emiatt is jött 
a községbe, azt viszont nem tudni, honnan. 

Pöstényből települt át Halásziba a XIX. század első harmadában a Gerhát (régiesen 
Gerhard) család. Gerhát József az 1830-as évek elején házasodott össze Rigó Annával, 
akivel Halásziban alapított családot. Mindössze egy – életben maradt - fiúgyermeke – 
István - vitte tovább a család nevét. (folytatjuk) 
 
              K.K. 

Családtörténet 
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AUTÓBUSZJÁRATOK  INDULNAK 
Ludányhalászi f.szöv. megállóhelyről  

Érvényes: 2011. február 1-től. 
HOVÁ MIKOR 

 
MUNKANAP 

(hétfőtől-péntekig) 

SZABADNAP 
(szombaton) 

MUNKASZÜNETI NAP 
 (Vasárnap) 

Egyházasgerge 6.23 
20.09 

11.34 15.44 
 

11.34 
20.15 

12.16 17.18 4.14 
20.15 

12.24 
 

13.16 

Ipolytarnóc,f.szöv. 8.28 16.33 20.09       

Litke,sz.ib.   4.28 
11.34 
15.23 
19.20 

  6.23 
12.14 
15.44 
20.09 

  8.28 
i 13.55 
16.33 

  4.25 
12.16 
20.15 
 

  6.20 
17.18 
 
 

11.34 
19.20 
 
 

  4.14 
19.25 

12.24 
20.15 

13.16 

Nógrádszakál,f.szöv.   4.28 
11.34 
15.23 
20.09 

  6.23 
12.14 
15.44 
 

  8.28 
13.55 
16.33 
 

  4.25 
11.34 
17.18 

  6.20 
12.16 
20.15 
 

  9.15 
13.55 
 

  4.14 
20.15 

12.24 
 

13.16 

  4.28 
12.14 

  6.23 
15.44 

11.34 
20.09 

Salgótarján,aut. 
állomás /Litkén át/ 

 

  4.25 
11.34 
20.15 

  6.20 
12.16 

9.15 
 17.18 

  4.14 
20.15 

12.24 
 
 

13.16 
 
 

Budapest,Városkapu 6.10   6.10   6.10   

Balassagyarmat, 
aut.áll 

i 6.02 
 

6.10  6.10   6.10 8.55  

Endrefalva,sz.ib. 4.16 
 

5.48 
 

12.15 4.16 
20.32 

5.48 12.16 4.16 12.16 20.16 

Piliny,aut.vt. 5.48   5.48      

Salgótarján,aut.áll. 
 /Endrefalván át 

4.16 
 

5.48 12.15 4.16 
20.32 

5.48 12.16 4.16 12.16 20.16 

Szécsény 
(Pösténypuszta,isk) 

4.16 
7.10 

15.39 

5.16 
7.42 

23.47 

6.02 
12.15 

 

4.16 
15.39 

7.42 
23.35 

12.16 
 

4.16 
23.35 

12.16 
 

15.53 

Szécsény,Fő tér 4.16 
6.10 
7.42 

11.00 
i 14.35 
20.10 

5.16 
6.52 

i 8.40 
12.15 
15.39 
23.47 

6.02 
7.10 

10.05 
t 14.15 
18.07 

 

4.16 
10.42 
14.15 

 
 

6.10 
11.50 
15.39 

 
 

7.42 
12.16 
18.07 

 
 

 

4.16 
12.16 
20.16 

 
 

6.10 
15.53 

 
 
 
 

8.55 
18.15 

 
 
 
 

Szécsényfelfalu 4.16 5.48 12.15 4.16 
20.32 

5.48 
 

12.16 
 

4.16 12.16 20.16 

               i = iskolai előadások napján   t = tanszünetben munkanapokon 

Vasúti menetrend 

Ludányhalászi vá. megállóhelyről 

HOVÁ MIKOR 
 

MUNKANAP 
(hétfőtől-péntekig) 

SZABADNAP 
(szombaton) 

MUNKASZÜNETI NAP 
 (Vasárnap) 

Ipolytarnóc 4.13 
10.50 
15.25 
22.08 

6.20 
12.47 
17.56 
23.26 

8.18 
14.20 
19.24 

 

4.13 
10.50 
17.56 

 

6.20 
12.47 
19.24 

 

8.18 
15.25 
23.26 

4.13 
10.50 
17.56 

 

6.20 
12.47 
19.24 

 

8.18 
15.25 
23.26 

 

Balassagyarmat 4.36 
8.39 

15.45 
21.47 

6.01 
12.26 
16.36 

6.40 
13.59 
19.04 

 

4.36 
8.39 

15.45 
20.32 

6.01 
12.26 
16.36 

6.40 
13.59 
19.04 

 

4.36 
8.39 

16.36 
20.32 

6.01 
12.26 
17.35 

 

6.40 
13.59 
19.04 
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Téli idő=Kevés sport 
 
 

Így télen kevés a mozgási lehetőség 
labdarúgó szinten is. A falunkban persze 
minden télen van alkalom két versennyel 
egybekötött sportolási lehetőségre: a 
korcsolya- illetve a szánkóversenyre. Sajnos az 
előre nem látható jó idő, idén bele szólt mind 
két versenybe, így a mostani télen nem sok 
volt a sportolási lehetőség. 

Hamarosan jön a tavaszi szezon és ismét 
küzdhet a csapatunk egy jobb eredményért. 
Ám előtte még néhány információ az egyesület 
életéről: Januárban új vezetőséget választott a 
sportegyesület. Az új elnök Végh Zoltán lett. 
Mosó Zoltánnak köszönjük a sportegyesületért 
tett munkáját. Az edzőnk Kiss Péter személyes 
okok miatt nem lesz a ludányi csapat vezetője. 
Az új edző Győri Tamás lesz és reméljük, jó 
eredményt tud kifacsarni a játékosokból. 
Vannak ismét távozó és érkező játékosok is. 
Távozók: Kiss Péter, Árva István (Ipolytarnóc 
SE), Lakatos Krisztián (Nagylóc). Érkező: 
Szántó Viktor. A távozóknak eredményekben 

 gazdag szezont, az érkezőknek pedig 
sérülésmentes idényt kívánunk. A játékosok a 
téli szezonban a nagylóci sportcsarnokban 
edzenek és készülnek az elkövetkező csatákra. 
A közelgő jó idővel hazai pályán folytatják 
majd az edzéseket. 

Február 19-én jótékonysági bál volt a 
sportegyesület részére. Ezen az estén az 
egyesület javára gyűjtötték a pénzt, hiszen egy 
új garnitúra mez és új labdák is el kellenének a 
meccsekhez és edzésekhez. Egy nagyon szép 
összeget gyűjtöttek össze a sportolóknak, ami 
200 ezer forint volt. A bálon megjelent a 
támogatók nagy része és persze a játékosok is. 
A tombola után kezdődött el az igazi mulatság. 
Hajnalig szólt a zene és ropták a táncot a 
támogatók és a focisták is. A mulatságnak vége, 
kezdődik a munka a focistáknak. Szeretnénk, ha 
a hazai meccseket több néző tekintené meg és 
szurkolna a csapatnak.  

Sajnos a tavaszi szezon sorsolása később 
jön, így ezt nem tudom a cikkemhez csatolni. 

             Végh Tamás 
 
 

Újságíró kerestetik! 
 

Elkövetkező számainkban egy új rovatot szeretnénk indítani újságunk hasábjain, melyben a helyi vállalkozók 
mindennapjait, sikereit-kudarcait, a vállalkozói élettel kapcsolatos nehézségeit szeretnénk bemutatni, interjú 
formájában. Ehhez szeretnénk olyan munkatársat keresni, aki valamilyen szinten jártas ebben a körben, ismeri a 
helyi vállalkozókat és azok gondjait. Aki kedvet érez ahhoz, hogy csatlakozva szerkesztőségünkhöz, fél évente 
(minden második lapszámban jelenne meg ilyen jellegű interjú) maximum egy-másfél oldalas cikket írjon falunk 
közönségének a hírmondó hasábjain, kérjük jelezzen nekünk – akár szerkesztőségünk valamelyik tagjának 
személyesen, vagy a polgármesteri hivatalban.  

 
1 %-nyi segítség 

 
Ludányhalászi Római Katolikus 

Egyházközség Ingatlanjaiért  
és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány 

 
adószám: 18642414-1-12 

 
"Ludányhalászi Iskoláért" közalapítvány 

 
adószám: 18636103-1-12 

 
Kérjük segítsenek, hogy segíthessenek! 

 
 
 
 
 
 
 

Sport 

 
               Ludányhalászi                Hírmondó 

 
 

Kiadja és előállítja: Ludányhalászi Önkormányzat 
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 
 

Főszerkesztő: Kovács Krisztián 
Felelős szerkesztő: Végh Imre 

Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika, Lelovics 
Tamás, Végh Kornélné, Végh Tamás 

 
Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 

 


