
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. évfolyam 4. szám              2010. december 
 

Lassan az év végéhez közeledünk, sokan 
összegezzük ilyenkor magunkban, milyen évet zárunk. 
Van, aki magánéleti sikereit, van, aki szakmai előbbre 
jutását, üzleti eredményeit tekinti mérvadónak. Persze 
mindannyiunknak más-más a fontos. Az idei év számos 
pozitív-negatív eseményeiről nem megfeledkezve, már a 
karácsony és az új év felé tekingetünk.  

Mi is – az újság szerkesztősége – próbálunk 
mérleget készíteni. 2010-ben sikerült megvalósítanunk 
azt az álmot, hogy a falunak legyen rendszeresen 
megjelenő lapja. Remélem szívesen lapoznak bele az év 
4. Hírmondójába is. Kaptunk visszajelzésként hideget, 
meleget is, de mi igyekszünk mindenből tanulni. Az 
egyik szemünk örül, mert a szerkesztőség két tagja 
Brunda Dániel és Lelovics Tamás a fővárosban tanulnak 
tovább; a másik szemünk viszont sír, mert ezentúl 
Dánielre csak nyáron számíthatunk, Tamás cikkeivel 
viszont továbbra is találkozhatnak majd az újság lapjain. 
Sok sikert kívánunk nekik tanulmányaikhoz. 

2010. a falu életében is hozott sok-sok eseményt, 
amelyre érdemes örömmel visszapillantani. Gondoljunk 
csak a közös ünnepekre - Nemzeti ünnepünkre, Anyák 
napjára, Május elsejére - milyen felemelő volt együtt 
ünnepelni. Eszembe jutnak a kulturális programok - 
falunap, szüreti - milyen jó volt együtt szórakozni. Volt 
részünk bőven sportprogramokban is – szánkóverseny, 
biciklitúra, focimeccsek - érdemes volt együtt mozogni 
és szurkolni. Sikerként könyvelhetjük el, hogy 2010-ben 
1. helyezést értünk el a „Virágos Nógrádért" versenyen, 
nem véletlenül. Bár volt, akinek szemet szúrt a sok-sok 
virág, a többségnek és az idelátogatóknak viszont 
elnyerte a tetszését.  

Az ősz sikeresen felpezsdítette a falut, gondolok itt 
az önkormányzati választásokra. Jutott a postaládánkba a 
választási ígéretekből, ment a kampány az interneten is. 
Majd október 3-án kiderült, hogy az eddigi 
polgármesterünknek Kovács Imrének bizalmat szavazott 
a falu többsége. A képviselő-testületbe 4 régi és 2 új tag 
került. Újdonság, hogy megalakult a cigány kisebbségi 
önkormányzat. Lapunkban részletesebben olvashatnak a 
választásokról. Emellett szó esik az ősz és a tél 
eseményeiről is. Tovább folytatjuk a múlt kutatását s  

akadt interjú alanyunk is. Természetesen az utolsó 
oldal most is a sporté. Remélem, hogy az adventi nagy 
készülődés közben szakítanak időt, hogy írásainkat 
olvassák. 

Minden bizonnyal az év legnagyobb ünnepére 
készülünk: a Karácsonyra. A Karácsony a béke, a 
szeretet, megbecsülés, az emberi kapcsolatok ünnepe. A 
Karácsony előtti izgalommal teli várakozás ideje az 
Advent, ilyenkor karácsonyfadíszeket készítünk, 
fenyőfát választunk, tervezgetjük, hogy ki minek örülne 
a legjobban. Összeállítjuk az ünnepi menüt és megsütjük 
az elmaradhatatlan mézeskalácsot, bejglit. 

Kopogtató koszorú kerül az ajtókra, fenyőfüzér az 
ajtó fölé, színes lámpácskák a kerti fenyőre meg az 
ablakba. Öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is. Hiszen a 
pompás koszorú, a csillogó fények mit sem érnek, ha 
gondolatainkban nem tudunk a hétköznapok kegyetlen 
egyhangúságától elszakadni. 

A karácsony jó alkalom arra, hogy a közelünkben 
élőknek megmutassuk szeretetünk, örömet szerezzünk 
nekik. Megvigasztaljuk azokat, akik szomorúak és 
segítsünk azoknak, akik bajban vannak. 

Kedves szülők! Szánjunk több időt gyermekeinkre, 
vonjuk be őket a készülődésbe. Soha jobb alkalom nem 
adódhat egy-egy meghitt beszélgetésre. Adjunk egy-egy 
csöppnyi meglepetést másoknak szívünkből, szeretettel, 
s karácsonyra lelkünk is örömmel telik meg. Csak így 
lesz teljes az ünnep, csak így kívánhatunk magunknak is 
igazán boldog Karácsonyt! 

Kívánom az új évben legyen bennünk több empátia, 
megértés egymás iránt. Figyeljünk magunkra és 
másokra, segítsük a rászorulót a bajban, legyünk 
szolidárisak szűkebb-tágabb környezetünkkel. 
Tételezzük fel a mellettünk állóról, hogy ő is jót akar. S 
ha ez egy kicsit is változik, jobb lesz a közérzetünk, és 
egyre inkább meg tanulunk örülni egymás-, vagy tágabb 
környezetünk sikereinek is. 

Végezetül a szerkesztőség minden tagja békés 
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
boldog új évet kíván minden kedves Olvasójának! 

 
Bódiné Fenyvesi Mónika 
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Tisztelt Ludányhalásziak! 
 

Minekutána a szeptemberi Hírmondóban már nagyvonalakban esett szó az elmúlt év 
eseményeiről, ezért kérem engedjék meg, hogy most a jövőről írjak pár gondolatot; milyen 
rendezvények, események várhatóak még az idén, valamint az elkövetkező évben. 

December 20-án kerül megrendezésre a közös Karácsonyt váró est, ahol a falu népe együtt 
ünnepelheti meg, egyik legszebb egyházi ünnepünket. A jövő év januárjára ismételten tervezzük a 
korcsolya- és a szánkóversenyt, természetesen mindez az égiek kegyeitől függ, hogy lesz-e hó és 
jég vagy sem. A 2011-es farsangra remélem maradt még megvalósítani való ötlet. Természetesen 
újra megünnepeljük március 15-i nemzeti ünnepünket, március 19-re pedig ismételten szervezünk 
kerékpártúrát; ezúttal egy dél felvidéki körútra szeretnék majd minden vállalkozó kedvűt invitálni, 
melynek útvonala: Csalár – Galábocs – Óvár – Kiszellő, távolságra ez rövidebb lesz, mint az idei 
túra volt. Ha a vízállás is engedi, jövőre is a csaláriakkal együtt szeretnénk május 1-ét 
megünnepelni. Az idősekre is gondolva, májusban ismételten szervezünk a nyugdíjasoknak 
kirándulást; a kéréseknek megfelelően, ezúttal megyebeli irodalmi emlékhelyeket keresünk fel: 
Madách Imre egykori lakhelyére Csesztvére, a Mikszáthok egykori otthonához Horpácsra, 
valamint Mikszáthné Mauks Ilona falujába, Mohorára látogatunk el. Június második hétvégéjén 
kerül megrendezésre a falunap; ennél a pontnál, kérem engedjék meg, hogy egy kicsit hosszabban 
időzzek.  

Egyrészt ugyanis a falunapra szeretnénk meghívni az árvíz által, az iskolában okozott kár 
felszámolásához anyagiakkal hozzájárulókat; hadd említsem meg őket név szerint is:  

• Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány 
• A D-BEACH Szabadidő- és Sportszolgáltató Kft, külön kiemelve Klausmann Viktor úr 

segítségét, aki az anyagi hozzájáruláson felül, személyesen is kivette részét a védelmi 
munkából.  

• Az Értékmegőrzők Szent Imre Városi Egyesülete, külön kiemelve Dr. Rétvári Bence 
államtitkár úr segítségét.  

• Vinczéné Obrecsány Judit és Lelovics Zoltán magánszemélyek.  
• A Megyei Önkormányzat.  
• A gödi Pólus Palace Golf Club, mely külön pénzdíjas versenyt szervezett az iskola javára.  

Természetesen nem lehet eléggé megköszönni azoknak a falubeli közmunkásoknak, és 
magánszemélyeknek a kétkezi segítségét sem, amivel elkerültük a még nagyobb bajt. 

A másik dolog, ami miatt foglalkozni kell a falunappal, az a testvérfalvakhoz kapcsolódik. Az 
eddigi Csalár és Vilke testvérközségek mellé fog jövőre csatlakozni az erdélyi Csíkszentlélek, 
valamint a felvidéki Fülekbéna és Szécsénykovácsi, és közösen fogunk rendezni egy több napos 
rendezvényt, melyhez uniós pályázaton nyertünk forrást.  

A jövő év szeptember utolsó szombatjára tervezzük ismételten, a mindig jó hangulatú szüreti 
felvonulást és bált. 

Utolsó pontként kérem engedjék meg, hogy egy örömteli eredményt is megosszak Önökkel. A 
szeptemberi számban már jeleztem, hogy Ludányhalászi a 2010. évi Virágos Nógrádért 
Környezetszépítő Versenyen első helyezést ért el. Azóta kiderült, hogy nem csak a megyei, hanem 
a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen is szép eredményt ért el községünk, 
hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi különdíját kapta meg Ludányhalászi, 
mellyel jelentős pénzjutalom is járt.  

Végezetül pedig a magam és Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében, községünk minden lakosának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánok! 

           Kovács Imre 
           polgármester 

Helyi Hírek 
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HIRDETMÉNY  
 

2010. október 3-án településünkön is megtörtént a polgármester  és a helyi önkormányzati képviselők, illetve 
a kisebbségi önkormányzati képviselők választása, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 

A polgármester választás eredménye: 

 Jelölt neve Érvényes szavazat % 

1. Kovács Imre 463 85,11 % 

2. Mizser István 81 14,89 % 

Az egyéni listás, képviselő választás eredménye: 

A választás eredményeként a megválasztott képviselők névsora az elért szavazatok 
sorrendjében: 

1. Bódiné Fenyvesi Mónika 362 szavazat 

2. Szeles Marianna 332 szavazat 

3. Brunda József 329 szavazat 

4. Ádám Norbert 308 szavazat 

5. Sútor Csaba 258 szavazat 

6. Végh Imre Gergely 254 szavazat 

Kisebbségi önkormányzati képviselő választás eredménye: 

1. Oláhné Ujhelyi Annamária 23 szavazat 

2. Gönczi Lajosné 20 szavazat 

3. Szomor István 12 szavazat 

4. Oláh Jenőné 12 szavazat 
 

Kereszti Márta  
HVI vezető 

 

Ludányhalászi Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei 
 

A 2010. október 3-án kiírt választások lehetőséget adtak arra, hogy Ludányhalásziban először 
megalakulhasson a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 

A 11 képviselőjelölt közül az alábbi 4 fő kapta a legtöbb szavazatot, így ők lettek a tagjai, képviselői a 
kisebbségi önkormányzatnak:  - Oláhné Ujhelyi Annamária /elnök/ 

- Gönczi Lajosné /alelnök/ 
- Süveges Imréné /képviselő/ 
- Oláh Jenőné /képviselő/ 

Szomor István és a sorban utána következő Jakab Mihályné visszalépett a képviselőségtől, így 
helyükre Süveges Imréné került. A Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésére 2010. október 14-én került sor. 
Az alakuló ülésen került megválasztásra az elnök és az alelnök személye. 4-4 egybehangzó igen szavazattal az 
elnök Oláhné Ujhelyi Annamária, míg az alelnök Gönczi Lajosné lett. A képviselők tiszteletdíjat nem 
szavaztak meg, ezzel is bizonyítva, hogy nem a pénz, hanem a kisebbség segítése fő motivációjuk.  
 

Ludányhalászi CKÖ 

Önkormányzati választás 2010 
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Képviselő-testület ülésein történt 

 
 

2010. augusztus hónapban a testület döntött a Ludányhalászi, Rákóczi út 61. szám alatti – volt anya – és 
gyermekvédelmi tanácsadó – ingatlannak a Római Katolikus Egyházközség részére történő tulajdonba 
adásáért- a kormány 1040/2006(IV.10)számú határozata alapján- megállapított kártalanítási összeg 
felhasználásáról. 

 
A 2010. május – júniusi hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült 

lakóingatlanok kárenyhítésére a Belügyminisztérium Ludányhalászi település részére is állapított meg 
keretösszeget. Ennek felhasználásáról a képviselőtestület a szeptemberi rendkívüli ülésen döntött. 

 
Októberben az újonnan alakult testület három alkalommal ülésezett. Az alakuló ülésen a helyi 

választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket és átadta a megbízóleveleket. Ezt 
követően a képviselőtestület tagjai, majd a polgármester letették az esküt. Ezen az ülésen került 
megválasztásra a társadalmi megbízatású alpolgármester, Brunda József személyében.  

Az alakuló ülést követő két ülésen a testület új kuratóriumi tagokat választott a Ludányhalászi 
,,Iskoláért” Alapítványba, valamint tájékoztatást kapott az önkormányzat szociális igazgatási 
tevékenységéről. 
(A képviselő testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a 
http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes oldalon tekinthetik meg) 
 
 

Szent Mihály havi vigadalom Bacchus jegyében 
Szeptember 25-én reggel ismét nagy napra virradt 

Ludányhalászi népe: eljött az ősz, a betakarítások ideje, és 
ez egyet jelent a szüreti mulatság megrendezésével! A 
villanyoszlopokon újra ott lobogott a falu zászlaja, mint 
minden alkalommal, ha valamilyen ünnep van! Szerencsére 
az időjárás is mellénk állt: aznap kegyes volt a természet és 
az évszakhoz képest kellemes idővel örvendeztette meg a 
szervezőket. Azon a bizonyos szombaton, délután 14:00-
kor indult a Horka végéről a szüreti felvonulás. A majd 
kilométeres hosszúságú menetben a lovasok voltak az élen, 
őket követték a zászlódobáló és majorett vendégcsoportok, 
a kisbíró, a gazda és gazdasszony kocsijai, a táncosok és a 
zenekar, és végül, de nem utolsósorban a traktorok sora 
zárta a díszes társaságot. A nyáron történt okokból kifolyólag, idén nem volt sok takarmány, amit a szüreti 
felvonulás során láthatott a sokaság, így a szervezők, emlékezvén a közelmúlt keserű történéseire, egy traktort 
megraktak sok-sok homokzsákkal, emlékezvén arra, hogy a „víz az úr”! A népes sereg öt megállónál vitt 
jókedvet az érdeklődők közé. Az egyes állomásokon a kisbíró megemlékezett az elmúlt év történéseiről, majd 
a vendég fellépők után, a helybéli táncosok kápráztatták el tudásukkal a tisztelt publikumot. Mindeközben a 
díszes viseletbe öltözött képviselő testületi tagok mindenféle földi jóval kínálgatták az érdeklődőket. A hosszú 
séta végén a falu első embere egy kiadós estebéddel látta vendégül a megfáradt résztvevőket a háza melletti 
udvarában. Ezt követően este 20:00-tól a helyi művelődési házban kifulladásig tartó batyus bálon pihenhették 
ki a nap fáradalmait a falu lakosai.        Lelovics Tamás 

 
(Molnár József jóvoltából egy 5 perces kisfilm látható a szüretiről a község honlapján: 
http://ludanyhalaszi.hu/eztortent.html - további képek a Hírmondó internetes kiadásában) 

Helyi Hírek / Helyi érték 
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A 2009-es Hírmondó óta született gyermekek (2009. december 1. – 2010. december 1.) 
 

gyermek neve anyja neve apja neve 
Bárczi Panna Kinga Végh Tímea Bárczi Gergely 

Csonka Bence Tóth Gabriella Csonka János 
Takács Szonja Anna Mészáros Annamária Takács Roland 
Oláh Paula Rózsa Tóth Rózsa Oláh Pál 

Baranyi Noel Dávid Lukács Hajnalka Baranyi Sándor 
Ballók István Krisztián Rácz Marianna Ballók Krisztián Sándor 
Kolozsi Zoltán Olivér Oláh Krisztina Kolozsi Zoltán 

Végh Boglárka Puszta Beáta Végh Szilárd 
Dorotkin Dániel Kukel Tímea Dorotkin István Attila 
Szabó Valéria Dénes Valéria Szabó János 

Ruszó Mendi Mirella Gazsi Judit Ruszó József 
Csőke Patrik  Nagy Anita Csőke Zoltán 

Horváth Balázs Róka Karolina Horváth Lajos 
 

2010-ben házasságot kötöttek Ludányhalásziban 
 

Gazsi Alexandra                 –  Ruszó István 
Oláh Mária                         – Oláh Gábor 
Róka Karolina                    – Horváth Lajos 

 
A 2009-es Hírmondó óta elhunytak (2009. december 1. – 2010. december 1.) 

Gerőcs Mihályné 
Róka Tiborné 
Kovács Bertalan 
Pálinkó Györgyné 
Oravecz Gyuláné  
Mester Gábor 
Gyebnár Mihályné 
Tóth Pálné 
Kocsis János 
Mester Lajos 
Szlobodnyik Barnabás Lajos 
Végh Jánosné 
Gáspár Gábor 
Gyüre Lajos János 
Végh Imréné 
Végh Sándorné 
Juhász Józsefné 
Kristóf Istvánné 
Mészáros János 
Mákos Gábor 
Brunda Lajos 
Süllei Józsefné 
Végh György 

/A fenti kimutatás a 2010. december 1-ei állapot szerinti adatok alapján készült/ 
Az elmúlt egy évi természetes fogyás (2009. december 1 – 2010. december 1.) – 10 fő 

(ennyivel lett kevesebb községünk lakossága) 

Demográfia 2010 
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Ökosarokban ÖKOISKOLA! 
Mi is illene jobban e cím alá? 

 
Tisztelt Ludányhalászi Olvasó! 

Ha van ide járó gyermeke, unokája, vagy szomszédja, akkor mindenképp olvassa el e cikket. Ha nincs, 
akkor is lehetősége nyílhat bekapcsolódni az iskola és a falu Ökoprogramjaiba. 
 
Mik ezek? 
1. Környezetünk óvásáért, környezetbarát termékek használatáért folyik „küzdelem”.  
Néhány példa: 
• Minden diákot és ezúton minden felnőttet kérünk, hogy vásárláshoz az autójában, bevásárló 

táskában, (esetleg zsebében) vigyen magával műanyag szatyrokat. 
• A használt elemeket, rossz mobilkészülékeket szelektíven gyűjti az iskola, lehet diákokkal ide 

küldeni. 
• Papírgyűjtést e naptári évben kétszer szerveztünk, nagyon jó eredménnyel. Az el nem égetett 

papírnak szintén van gyűjtőkonténere a faluban! 
• A fújós illatszerek helyett golyós illatosítókat részesítsünk előnybe. 
• Többször használatos tárgyak előnyben részesítése. Iskolai rendezvényeinken nem egyszer 

használatos poharakat, tányérokat használunk, helyette mosogatunk. Kérjük a kismamákat 
eldobható pelenkát csak szükség esetére vásároljanak (pl: utazás), otthon mosható textilt 
használjanak. 

• Az iskola a műanyag palackot gépekkel összezsugorítja 8-10 cm-esre és leadja 2 Ft-ért darabját. 
Bekapcsolódáshoz részleteket az iskola ajtaján olvashatnak. Aki nem ide küldi, kérjük ne a kukába 
tegye, inkább vigye el a szelektív gyűjtőkonténerbe! 

 
2. Egészséges életmód kialakítása: mozgás, sport, egészséges táplálkozás. 
• Különböző zöldség, gyümölcs napokat szerveztünk, ahol kóstolhatják is tanulóink nyersen ezeket. 
• Hogy minél több diákot elengedjenek biciklivel iskolánkba, ahhoz egy biztonságos 

kerékpártárolóra lenne szükségünk. Akinek ötlete, bármilyen felajánlása van e témában, kérjük 
keressen meg minket. 

• A község által évente egyszer szervezett, és újra időszerűvé váló korcsolya-szánkónapokra 
buzdítunk mindenkit az aktív részvételre. Szlogenje: Jó lábak, meleg öltözet! 

• Számítógép és televízió helyett a család is többet túrázzon, mi is ezt tesszük iskolánkban.  
 
3. Energiatakarékosság 
• A legtöbb energiát használják azok a fogyasztók, melyek hőt termelnek. Rögtön húzzuk ki, ha nem 

használjuk a vasalót, hajsimítót, rezsót. De a fagyasztó ládák is pazarlóan fogyasztanak, ha a 
vastag jég miatt folyamatosan működik. Olvasszuk gyakrabban! 

• Új hűtő, mosógép vásárlásnál figyeljünk az energiatakarékossági osztályra. Ha vételára több is, 
működésével spórolhat nekünk.  

• Hagyományos „villanykörtéink” gyártása 1-2 éven belül megszűnik. 
 
 
 
Azt reméljük, hogy a jelenlegi tanulók felnőttként védik egészségüket, Földünk levegő-, talaj- és 
vízkészletét. 

 
           Végh Kornélné 

Ökosarok 
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Tíz éve az egyházközség élén 
(Kérdezz-felelek Molnár Péter esperes-plébánossal)  

 
Karácsonyhoz közeledvén olyan emberrel szerettünk volna interjút készíteni, akinek személyisége, munkája méltó 

lehet ehhez az ünnephez. Így jött a gondolat, hogy szólaltassuk meg a falu plébánosát, Molnár Pétert. A másik apropója a 
beszélgetésnek, hogy bizony Péter atya éppen 10 éve, 2000 nyarán került Ludányhalásziba, s ekkor vette át az 
egyházközség vezetését. Tíz év sok vagy kevés egy ember életében?! Ezt mindenki döntse el maga. Mindenesetre ez a 
jubileumi 10 év, több kérdést megindított bennem (s remélem, nem vagyok ezzel egyedül) amelyre plébános úr igyekezett 
válaszolni. 

–Először is mesélj a gyerekkorodról, mi vezetett egy fiatal kamaszt afelé, hogy a papi hivatást válassza? 
–A felvidéki Vágsellyén születtem az akkori Csehszlovákiában, de gyermekkoromat a Vágsellyével szinte 

egybeépült Vághosszúfalun töltöttem. Ez a település a magyar-szlovák etnikai határ peremén található, míg a majd 
harmincezres Vágsellye többsége már szlovák, addig az alig kilencszáz lakosú Vághosszúfalu nyolcvan százalékban még 
magyarnak mondható. Mivel azonban sokan költöznek ki a városból, ezért a nyelvi arány sajnos változóban van. 
Vághosszúfalut egy régi mondóka „Istenes falunak" mondta, de a város közelsége miatt (jó értelemben) világias is volt; 
szellemét, légkörét, és főleg környezetét nagyon szerettem. Ludányhalásziból már sokakat elvittem oda, hogy lássanak 
„egy kis csodát", persze ebben van némi elfogultság, de a mai napig nagy-nagy szeretettel gondolok vissza gyermekkorom 
boldog helyszínére.  

Tanár szüleim hivatásuk ellenére is vallásosak voltak, de a belső 
„Isten-bizalmat" talán mégis anyai nagymamám oltotta belém, aki tiszta, 
hétköznapi hitével szerettette meg velem az Istent, örök hálám Neki érte! 
Talán így, szinte észrevétlenül alakult ki bennem a papsághoz vezető út. 

–Milyen úton és hogyan jutottál el Szlovákiából Ludányhalásziba? 
–A vágsellyei általános iskola, majd a galántai gimnáziumi évek után a 

pozsonyi teológián kezdtem el egyházi tanulmányaimat, ahonnan lehetőség 
nyílt átjelentkezni Budapestre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahol 
1998-ban végeztem. Itt kialakult barátságaimnak köszönhetően maradtam 
Magyarországon, szintén ebben az évben szenteltek pappá a Váci 
Egyházmegye szolgálatára. Egy év váci, majd szintén egy év érsekvadkerti 
káplánkodás után helyeztek ki 2000 nyarán Ludányhalásziba, így immár több 
mint tíz éve, hogy itt élek. 

–Mi a véleményed a ludányhalászi egyházközségről, a hívőkről? 
–Ez egy elég összetett dolog. Nem a véleményem összetett, hanem a 

Ludány és Halászi „össze-tételéből" adódó specifikus helyzet. Az eleve 
hosszanti elhelyezkedésű falu népe a két templomban is megosztott, ami nem 
épp az összetartozást segíti elő. Természetesen van ennek előnye is (az 
idősebbeknek nagy áldás a közelebbi templom léte), de gátolja az egység 
megvalósulását. Az emberek egyébként nyitottak, talán ez az én 
habitusomhoz is jobban illik, pl. egy konzervatívabb faluban ez nem lenne jó sem a híveknek, sem nekem. Nagyon sok jó 
embert ismertem itt meg, sok templomba nem-járóval is igen jó a kapcsolatom, ami nagyon fontos számomra.  

–Mit tartasz az elmúlt tíz év legnagyobb eredményének, amit sikerült elérned? Illetve volt-e olyan esemény, amely 
kudarccal töltött el? 

–Számomra e tíz év legnagyobb eseménye egyértelműen az egyházmegyei találkozó volt, de én a hétköznapokban 
működő emberi kapcsolatok értékét ugyanekkora kincsnek tartom. Ha ez utóbbi nem lett volna, a nagy találkozó sem 
valósulhatott volna meg. Kudarcnak talán azt tartom, hogy nem tudtam kialakítani olyan csoportokat, köröket, amiben a 
hívekkel többet találkozhatnék. Városokban könnyebb működtetni ifjúsági vagy felnőtt-hittant, Biblia-kört vagy egyházi 
mozi-klubot, ez itt nem megy, nagy bánatomra nincs rá igény. 

–Szívesen veszed magad körül fiatalokkal, mivel töltöd szabadidődet, amikor éppen nem a papi teendőket látod el? 
–Nagyon szeretem a világot, melyben annyi szépség, csoda van. Gyönyörű tájak, a történelem szellemével átitatott 

várak, várromok, magyar történelmünk megannyi csodás emlék-helyszíne. Ezeket próbálom megismertetni, 
megszerettetni a fiatalokkal is. Némelyek részéről van rá igény, másoktól nincs, de remélem azért szívükben 
elraktározódik valami a látottakból. Nagyon szeretek utazni, az elmúlt években a természet szépsége vonz a legjobban. Az 
önkormányzat jóvoltából kölcsönkapjuk a település kisbuszát, a fiatalok egy csoportjával minden évben elindulunk 
Európa más-más szegletébe, idén Csehország szépségeit (és kiváló söreit) élveztük. 

Sorsok, emberek 



Ludányhalászi Hírmondó  - 8 - 

   

–S végül mit üzensz az olvasóknak így Karácsony előtt? 
–Karácsony előtt - főként egy papnak - békés, szent Karácsonyt illik kívánnom az olvasóknak, de ha igazán jót 

akarok kérni az Úrtól, azt kívánom, hogy az év minden napján legyen bennünk Karácsony és Húsvét: Krisztus 
születésének öröme és megváltásunk csodája. A keresztény ember csak így tud igazán boldog lenni: örömmel és az örök 
remény birtokában. Isten óvja Kedves Mindnyájukat! 

–Nehéz ezek után bármit is írni még. Kedves Péter! Lelked szimbolikus karácsonyfájának csúcsán a betlehemi 
csillag ragyogjon, a karácsonyfa alá kerüljön szétáradó szereteted. Ahol harmónia, béke és szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatokra épülő közösséget lehet alkotni, amely megadja mindannyiunk számára a megújulás lehetőségét. 
Kívánunk neked Kegyelemben teljes Áldott, Békés Karácsonyt és erőben, egészségben, hitben és szeretetben gazdag 
Boldog Új Évet! 

Bódiné Fenyvesi Mónika 
 

 

Karácsonyi miserend Ludányhalásziban 
 

december 24. péntek -  Éjféli szentmise a ludányi Szent András 
                                                                        plébániatemplomban 
 
december 25. szombat -      Karácsony napja 
                                         11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban  
                                         17.00-kor ünnepi szentmise Halásziban  
 
december 26. vasárnap -  Karácsony másnapja 
                                         Szent Család Vasárnapja 
                                        11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban  
                                        17.00-kor ünnepi szentmise Halásziban  

 

Áldott ünnepeket kívánok  
az egyházközség minden kedves tagjának! 
       Molnár Péter 
                   plébános 
 

 

Elfeledett kincsek – A Szent András plébániatemplom szószéke 
 
Aki ma betér a Szent András plébániatemplomba, nem is sejti, hogy az 

1970-es években, mily pótolhatatlan veszteség érte községünk egyházi 
épületét. Ebben az időszakban bontották szét ugyanis a templom egyik 
ékét, a díszes szószéket. A szószék valószínűleg egyidős lehetett a 
templommal, de nem kizárható, hogy még attól is régebben készült, hiszen 
már a mai templom 1761-es felépítése előtt 6 évvel, 1755-ben említ az 
egyházlátogatási jegyzőkönyv egy díszes szószéket, melyet Szentilonay 
József főesperes – aki 1723-1741 között látta el a felső ludányi plébánia 
szolgálatát – adományozott a templom javára. Nem kizárható, hogy később 
ez a szószék lett az új templom éke is. A XX. század első felében történt 
két nagyobb jelentőségű átalakítást – mikor is a templomot kereszt-, majd 
mellékhajókkal bővítették – még túlélte, viszont a ’70-es évek újító 
törekvései már megpecsételték sorsát. Templomunk egy több száz éves 
relikviával, Mi, hívők pedig egy esztétikai élménnyel lettünk 
szegényebbek. Hogy a szószék kinek állt útjában és miért kellett elbontani, 
ma már nem lényeges; egy azonban bizonyos: „Sunt lacrimae rerum” – A 
dolgoknak is vannak könnyei – melyet templomunk záporesőként 
hullathatott azon a napon, amikor megcsonkították. 

K.K. 

Sorsok, emberek / Helyi érték 

A szószék a XX. sz. elején 
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Egy kicsit másképpen, Ádventnek idején… 
 

Tisztelt Olvasó! 
Ha valaki, majd valamikor, községünk lapja egyes évszámainak karácsonyi kiadásait böngészi, s a 

nevemmel jelzett cikkeket olvassa, bizton találkozik ugyanazon szófordulatokkal, amelyekért, már most 
elnézést kérek. 

De hát miről is, vagy kiről is szólnak mindig a visszaköszönő sorok?! 
– Rólunk, emberekről! Csak egy kicsit mindig más megvilágításban. 
Ma is ugyanúgy rohanunk egész nap, mint ahogy évekkel ezelőtt írtam! Napok, hetek szaladnak el, 

s közben észre sem vesszük, hogy milyen minőségben – dőreség, embertelenségben! – éljük az életünk. 
Már Tolsztoj, a nagy orosz író is azt mondta: „… az ember nem él, hanem siet.” 
Most – amikor e cikket írom – leesett az első hó. De hiszen most volt január és mindjárt itt van 

december! – Talán fehér Karácsonyunk lesz!? Morfondírozunk, s közben felocsúdunk: megint eltelt egy 
év! – És még egy és még egy… Amikor viszont egy picit megpihenhetnénk, szusszanhatnánk egyet, lehet, 
hogy már késő lesz számot vetni. Mert soha nem figyelünk eléggé, csak akkor, amikor már elvesztettük 
azt a valakit. 

Fiatalon, még jobban vágyik az ember a magányra. Pedig még nem is tudja, mennyi időt kapott, 
amit szeretteivel, barátaival tölthet. 

Aztán ott vannak, akik mindenkit elüldöznek maguk mellől, és senki sincs velük, amikor 
szükségük lenne rá. Magától jön a kérdés: Megéri? – Nem hiszem! – 

Én, egy családdal, barátokkal körbevett, életet szerető ember vagyok. Ám az élet úgy hozta, hogy 
barátaim közül az évek folyamán sokan lemorzsolódtak. De mindnek volt valami oka, s ezért így kellett 
lennie. – Volt, amikor olyan emberben csalódtam, akiről azt hittem, örökké mellettem marad. Felnéztem 
rá, tiszteltem, bátyámként szerettem, de tévedés volt! – Túléltem, mert túl akartam élni és hittem, hogy 
lesz majd jobb is. 

Tisztelt Olvasók! 
Legalább így, Ádvent idején, a Szent Család és a szeretet ünnepére készülődve, álljunk meg! 

Szusszanjunk egy nagyot és ismerjük be: valóban rohanunk. A jövőre nézvést pedig, erős hittel és 
akarattal fogadjuk meg: mindennapi rohanásunk közben is szakítunk időt arra, hogy legalább időnként 
megállunk és széjjel nézünk. Mert csak így tudhatjuk meg, hol van a megoldás mindegyikünk számára. 
Hisz lehet, hogy mi vagyunk az, akire, vagy amire egy másik, talán már régen vár! 

E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek hittel telt, Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
egészségben, eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt! 

           Brunda József 
 
 

Brunda József - A boldogság titka… 
 

Mi a boldogság?! Meg nem mondhatom. 
Receptje nincsen, s magamhoz sem csalhatom. 
Helyét ne keresd, el nem érheted,  
Az istenek hegyén van, ott ahol a fellegek. 
A hozzá vezető út, járhatatlan dzsungel,  
Melyen csak Ő jár át, ha felkel. 
 
Van, kinek hogy meglássa, egy élet is kevés, 
S van, kit meglep, s az életén végig is repít. 
Van, kinek belőle egy morzsa is isteni manna,  
S van, ki mint az étket, habzsolva fogyasztja. 

 
 

Meg nem veheted! – Csak elérheted, 
Ha céljaid kitűzettetett! 
Ne álmodj nagyot, inkább kicsit és sokat, 
Hogy a boldogság, mind többször szegélyezze utad. 
S ha majd e titkos út, a palotája kertjébe vezet, 
A lépcsőn se feledd: honnan jöttél, s mi a Te neved! 

 
Nem kell hozzá gazdagság, se rang, se címer! 
Csak EMBER maradj, az embertelenségben! 
Higgy! Remélj és Szeress! 
A boldogság ez, - s tovább ne keresd. 

 
Szécsény 2009. október 12-13. 

Helyi érték 
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Ludányhalászi családjai a XVIII. század közepétől, a XIX. század végéig (1741-1899) I. rész 
 

Korábbi írásainkban megvizsgáltuk azokat a családokat, melyek a felső ludányi plébánia anyakönyvének 
írása (1741) előtt telepedtek a községbe, vagy már korábban is itt laktak. Eleddig összesen 20 családról esett 
szó – Barna, Brunda, Bujáki, Galó, Gyebnár, Jancsi, Józsa, Kalos, Krista, Kocsis, Mester, Miricz, Nagy, 
Oravecz, Puszta, Rigó, Róka, Süllei, Végh, Zsigmond. Jelenlegi cikkünkben azokat a betelepült famíliákat 
vesszük számba, akik a XVIII. század közepétől érkeztek a településre, és az anyakönyveknek 
köszönhetően, (többé-kevésbé) pontosan nyomon követhető ludányi és halászi családágaiknak kialakulása.  

1741-ben tűnik fel először Halásziban a Bucskó (Butsko) család. Az 1715-ös országos összeírás idején 
főként az egykori felvidéki Trencsény és Nyitra vármegyében laktak Bucskók, ezért nem kizárható, hogy a 
halászi Bucskók ősei is erről a területről vándoroltak be a XVIII. század közepén. 

Szécsényből érkezhetett Alsó Ludányba az 1740-es évek elején a Hallai  család. Már 1740-ben 
találkozni a Hallai András, Süllei Mária házaspárral, akik a Ludányba szakadt Hallaiak ősei lehetnek. 

Szintén Alsó Ludányban találkozni az 1740-es évek végétől a Mosó famíliával. Az első 
betelepülő/beházasodó Mosó István volt, akiről nincs információ, honnan érkezett. 1867-ban ugyan 
Ipolytarnócon jelentős számban éltek Mosók, ugyanakkor nem lehet egyértelműen visszavetíteni ezt az 
adatot a XVIII. század közepére. 

Könnyű dolga van a családfakutatónak az először 1748-ban (Alsó) Ludányban megjelenő Kurucz 
családdal, hiszen mindössze egy ága volt, így teljes bizonyossággal lehet visszavezetni leszármazását a 
XVIII. század közepéig. A kis família fennmaradását, az arányaiban magas fiúgyermek születéseknek 
köszönhette – az 1748-tól (1907-ig) született összesen 43 gyermek közül 32 (74%) volt fiú. A Kurucz család 
ludányi ága a XX. század közepén kihalt. 

Az 1750-es évek végétől van jelen Alsó Ludányban a Bacsa család. Eleddig még nem került elő adat, 
honnan is érkezhettek a ludányi Bacsák. Nehezíti ennek a feltárását az, hogy a vidéken több helyen is 
találhatóak voltak Bacsa vezetéknevűek. 

Hasonlóan az 1750-es évek végétől találkozni a Debrei/Döbrei famíliával, melynek névadó őse a Heves 
megyei Debrőről származhatott. A Debrei név archaikusabb formája a Döbrei, határozottan azonban nem 
lehet elkülöníteni a két megnevezést, hiszen az egyes plébánosoktól függött, hogy „e”-vel vagy „ö”-vel írta 
be az anyakönyvbe a neveket, így sok esetben ugyanaz a személy Debreiként és Döbreiként is megtalálható.  

1770-ben jelennek meg összeírásban először a Vonsikok, azonban 
anyakönyvben már az 1740-es években találkozni velük, viszont 1760-ig 
mindössze csak 4 Vonsik nevezetű született. Származási helyük jelenleg még 
ismeretlen. Az első betelepülők között lehetett az a Vonsik Ilona, aki 1752-
ben 80 évesen hunyt el, és a plébános hospitának – telepesnek jelzi. 

1760-tól követhető nyomon Alsó Ludányban a László család. Érdekes 
módon adóösszeírásban csak 1832-33-ban bukkan fel nevük, azonban már 
1760-ban László János és Rusics Mária házasságáról értesülünk. Minden 
bizonnyal ez a János volt a László família alsó ludányi ágának ősatyja. A 
László család Karancskesziből érkezhetett Ludányba, erre utal az, hogy a 
kezdeti időszakban a Keszi vezetéknevet használták (1715-ös összeírás idején 
is éltek Karancskesziben Lászlók) 

Szécsény közvetítésével Nagylócból érkezhetett a község egyetlen armalis 
– nemesi címmel igen, de tényleges vagyonnal nem rendelkező – nemes 
családja; a Szeles família. 1793-ban az összes Szelest nemesnek ismerték el. 
Egyes ágai Erdélybe is beköltöztek (Kolozsvár). Bár a család nógrádi ága 
főként Lócon élt, mégis „Szécsény” lett az előnevük. 1791-ban jelent meg 
Halásziban a Szeles família, ekkor házasodott össze Szeles Márton és 
Mocsány Klára. A felső ludányi anyakönyvben 1800-től kezdték használni a 
Szelesek beírásánál a „nobilis” – nemes jelölést. (folytatjuk) 

          K.K. 

Családtörténet 

A szécsényi Szeles család címere 
A lovas huszár feletti írás: „Pro rege 
ejusque imperio vincere aut mori 
pulchrum et decorum est” – „A 
királyért s birodalmáért győzni, vagy 
meghalni nemes s megtisztelő” 
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Ludány-Halászi históriája a mohácsi vészig 
 

1. Árpád-kor – I. rész 
 
 
 

 
Történetünk a XIII. század első felében, II. 

András uralkodásának idején, egészen pontosan az 
Aranybulla kibocsátásának évében, 1222-ben 
kezdődik, mikor is először jelenik meg a történelem 
írott forrásaiban Halászi. 

Nógrád egyike volt az elsők között megszervezett 
vármegyéknek, melyek még Szent István korában 
jöttek létre. A vármegyék központjává rendszerint 
egy már meglévő várat tett az uralkodó – 
Nógrádban a megye névadó települése lett a 
központ – ezáltal egyfajta „uradalom” jött létre, 
melyek határát nevezték mesgyének-megyének, 
melyet a központi vár nevével hoztak kapcsolatba. 
A megyék legfőbb ura a király volt, akit az általa 
kinevezett ispán képviselt az egyes központokban. 
A nógrádi vár tartozékai kezdetben összefüggő 
területet alkottak, és egészen a XIII. század 
közepéig Halászi is hozzá tartozott. A XIV. század 
második feléig a várispánság (mely nem volt azonos 
a vármegyével) népessége több rétegre tagolódott. 
Egyrészt a várjobbágyok, akik nemzedékeken át, 
élethosszig katonai feladatokat láttak el, az ispán 
közülük választotta ki a megye tisztségviselőit, 
földjeik a vármegye határain belül és kívül is 
voltak. Másrészt a várnép, akik a várföldek nagyobb 
részének voltak a birtokában, viszont a földek 
használatáért nem hadi, hanem egyéb (földművelés, 
építkezés, fegyverkészítés stb.) szolgáltatásokat 
kellett végezniük. Halászi esetében ez a szolgáltatás 
a halászat lehetett, mely magyarázattal szolgálhat a 
falu nevének eredetére is. 

Rövid kitekintés után térjünk most vissza az 1222. 
évhez. Ennél az esztendőnél találjuk meg Halászi 
nevét a Váradi Regestrumban, mely forrás az 1208 
és 1235 között, a váradi székesegyházban tartott 
istenítéletek és jogügyletek leírását tartalmazza.  

1222-ben Halászi és a nem messze található 
(Karancs)Ság lakosai 13 nógrádi várjobbágyot 
(Gilián, Mihály, Iván, Pál, Ölves, Fintor, Csobánka, 
Henrik, másik Pál, Csépán, Fekete, Tiborc és 
Szemere) fogtak perbe, mivel azok 60 márkára 
(11,250 gramm ezüst) becsült kárt okoztak 

a két faluban. Bolosoy nógrádi várispán – a nádor 
képviseletében – tüzesvas próbára1 küldte a feleket, 
azonban mivel a várjobbágyok a kitűzött határidőre 
– Keresztelő Szent János hetében – nem jelentek 
meg így a pert elvesztették. 

1241-ben az országra szakadt a keletről érkező 
veszedelem. Március 12-én Dénes nádor seregét a 
Vereckei szorosnál a betörő tatár seregek 
megsemmisítették. Pár nap múlva a betolakodók 
már Pest környékén portyáztak és Nógrád 
vármegye déli részét is betöréseikkel zaklatták. 
Március 17-én az akkor még a megyéhez tartozó 
Vác városát, a földdel tették egyenlővé. A tatárok 
végigpusztították a megye déli és középső részét, 
elpusztult Nógrád vára és városa, lakatlanná vált 
Balassagyarmat és a hódítók egészen Fülekig 
hatoltak, melynek várát azonban nem tudták 
elfoglalni. Minden bizonnyal a tatár sereg Ludány 
környékén is pusztíthatott, erre enged következtetni 
az is, hogy a Ludányról szóló tatárjárás után 
kiállított első okleveles említés, még földnek (terra) 
és nem falunak (villa) titulálja a települést.  

A tatárjárás után IV. Béla szakított korábbi 
politikájával (korábban eladományozott várföldek 
visszavétele) sőt maga is gyakran adományozott 
híveinek szolgálataikért cserébe területeket. Ebbe 
az irányvonalba illik bele Halászi eladományozása 
is. 1245-ben az uralkodó, Pál királyi káplán és 
pápai (Veszprém megye) plébánosnak, valamint 
testvéreinek Móricnak és Thyvocnak adományozta 
a nógrádi várhoz tartozó Halászi – 8 ekealja 
nagyságú – felét, a tatárjárás előtt, alatt és után tett 
szolgálataiért cserébe. (folytatjuk) 

      K.K. 
                                                 

1 Az istenítéletek az emberiség történelmének kezdetétől jelen 
voltak a népek hitéletben. Az istenítéletek különféle nemei 
alakultak ki a történelem folyamán a tűz- és vízpróbától 
kezdve a bajvíváson át a tetemre hívásig sokféle móddal 
próbálkoztak az igazság kiderítésére. A tüzesvas próba - 
melyre a nógrádi várjobbágyokat is ítélték – eljárása a 
következőképpen zajlott: a vádlottnak egy nagydarab tüzes 
vasat kellett csupasz kezébe vennie és azzal 9-12 lépést kellett 
menni. Ezután bekötötték a kezét, majd pár nap múlva 
kibontották a kötést, és ha az égés nyoma eltűnt, a vádlottat 
ártatlannak nyilvánították.  

Helytörténet 
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1 győzelem, 10 vereség 

 
A cím már magáért beszél és így nem is kellene semmit írnom az egész őszi szezonról, de a 

csapattal nem csak ez a furcsa eredmény történt. A szezon kezdete előtt több játékos is elhagyta 
csapatunkat, így már nem játszik nálunk: Pityi Máté (Doboskút SE.), Oláh Attila, Rácz Dávid (Piliny 
SE). Nem csak távozó játékosokról tudok beszámolni, hanem érkező labdarúgókról is: Atovics Gábor, 
Szabó Zoltán, Zsíros Balázs, Gönczi Rajmund, Erki Péter, Fazekas János. Sok sikert kívánunk nekik 
és persze sérülés mentes szezont. Ezt az idényt sem úsztuk meg sérülés nélkül; Zsíros Balázs térde az 
egyik edzésen kifordult és nem játszhat vele, Végh Tamás szintén edzésen szenvedett kisebb 
bokasérülést, de 2 meccs kihagyás után már visszatért a csapathoz. 

A kezdésünk nagyon jól indult, úgy nézett ki, hogy a csapatunk erős és összeszokott. Úgy látszott a 
4 forduló után, hogy bár 3 vesztett meccsünk van, de ezek után csak jó eredmények születhetnek. 
Azonban 11 forduló után nem ilyen rózsás a helyzet. Egy meccset nyertünk mindössze az 1. 
fordulóban: a Nógrádmarcal SE ellenit. Ilyen rosszul még nem kezdődött a szezonunk, de innen 
tényleg csak felfelé vezethet az út. Sok szoros meccset játszottunk, de hiányzott mindig a gól a 
játékból, amire a jövőben sokkal jobban kell koncentrálni. 

Így karácsony felé közeledve szeretnénk megköszönni azoknak, akik segítették és segítik a 
csapatot. Külön szeretnénk megköszöni Mosó Zoltán elnök úrnak az eddigi fáradozásait és áldozatos 
munkáját, aki a szezon végeztével lemondott sportelnöki tisztségéről; utódja megválasztására, még az 
ez év folyamán összehívandó taggyűlésen fog sor kerülni. Köszönjük a szurkolóinknak, akik meccsről 
meccsre buzdítják a csapatot. Valamint a csapattagok is megérdemelik a köszönetet, akárhogy is 
szerepelnek. Kellemes ünnepeket kívánok minden Olvasónknak. 

           Végh Tamás 
Ludányhalászi SE labdarúgói a 2010/2011-es szezonban: 
Játékosedző:Kiss Péter 
 

Atovics Gábor 
Szabó Zoltán 
Ádám Róbert 

Baranyi Roland 
Tóth Szabolcs 

Gönczi Rajmund 
Lőrik Szabolcs 
Végh György 
Szeles Gábor 

Erki Péter 
Szeles László 
Hlavaj András 

Tiszttató Róbert 
Árva István 

Mester Gergely 
Végh Tamás 
Mosó Ferenc 
Győri Tamás 
Fazekas János 
Zsíros Balázs 

Lakatos Krisztián 
 
 

A 2010/2011-es őszi szezon végeredménye 
1. BMSC 9 0 1 27 
2. Ipolyvece TK. 7 4 0 25 
3. Ipolytarnóc SE. 6 4 1 22 
4. Unicum FC. 5 2 4 17 
5. Szécsény VSE. II. 5 2 4 17 
6. Herencsény SE. 5 2 4 17 
7. Doboskút SK.  

Nógrádsipek   
5 1 5 16 

8. Kétbodony SE. 4 3 4 15 
9. Galgaguta SE. 4 2 5 14 
10. Csitár SE. 3 2 6 11 
11. Ludányhalászi SE. 1 0 10 3 
12. Nógrádmarcal SE. 0 0 10 0 

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 Tamás 

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

2010. szeptember 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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