
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. évfolyam 1. szám (internetes kiadás)      2010. tavasz 
 

alán kissé meglepı lehet, hogy most 
– bár március van – kezükben 
tartják községünk hírmondóját, 

hiszen az utóbbi években hozzászokhattunk, hogy a 
faluújság december közepén, Karácsony elıtt jelenik 
meg. Mi most, az újság alapításakor megkezdett 
vezérfonalat szeretnénk újra követni; vagyis hogy 
évente 4 lapszám tudósítsa a lakosságot a faluban történt 
eseményekrıl, valamint egyéb faluval kapcsolatos 
(máshol nem olvasható) érdekességekrıl. Talán 
szerencsésebb idıpontot nem is választhattunk volna a 
rendszeresebb megjelentetéshez, mint az idei évet, 
mikor is több jeles évforduló tarkítja majd községünk 
életét. Idén 760 éve annak, hogy a szőken vett ludányi 
falurészt elıször említik a történeti források, 310 éve 
kezdte el építeni Ráday Pál kastélyát a falu 
központjában. 60 éve kezdte meg mőködését a mai 
szociális otthon. Általános iskolánkhoz is kapcsolódik 
egy jeles évforduló; 50 évvel ezelıtt adták át ünnepélyes 
keretek között a teljes iskola épületét, így a diákság a 
korábbi 5 tanterem helyett (ahová 1959. októbertıl 
kezdve jártak), az egész oktatási intézményt birtokba 
vehette. Mindezekrıl az adott helyen és idıben, 
mindenképp szeretnénk szólni újságunk hasábjain.  

Nézzük most meg rendszeressé váló írott 
sajtónk felépítését. Szerencsére az utóbbi években nincs 
hiány a falusi rendezvényekben, így minden évszakban 

lesz egy-két olyan esemény, mellyel az újság hasábjain 
is találkozhatnak majd az olvasók. Igyekszünk 
háromhavonta összegyőjteni a községet érintı falusi-
iskolai-egyházi rendezvényeket, határidıket, és minden 
olyan információt, mely a település közönségét érinti. A 
község helytörténetének és a családok történetének 
folytatásokban közölt írásaival szintén olyan 
információkat, érdekességeket szeretnénk a tisztelt 
olvasó elé tárni, melyet sehol máshol nem talál meg, 
ezek igazságtartalmára a többéves kutatómunka adhat 
garanciát. A községi focicsapat rajongóinak indítjuk el 
sport rovatunkat, ahonnan 3 havonta értesülhetnek 
focistáink sikereirıl-kudarcairól.  

A falu lapja ezentúl interneten is elérhetı lesz 
(www.ludanyhalaszi.hu), az elektronikus kiadásban 
extraként képriportokat találhatnak majd a község 
rendezvényeirıl. 

Mindez még csak a kezdet, hiszen van még 
néhány ötlet a tarsolyunkban, melyet a késıbbiek 
folyamán igyekszünk megvalósítani. Ugyanakkor 
örömmel veszünk és várunk minden építı jellegő 
kritikát, új témákat és ötleteket, mellyel még színesebbé 
tehetjük kis falunk hírmondóját.  

Végezetül minden kedves olvasónknak 
kellemes böngészést kíván a szerkesztıség nevében 

   Kovács Krisztián

 
Úticélunk Úticélunk Úticélunk Úticélunk ---- Kékkı Kékkı Kékkı Kékkı    

Immár harmadik éve, hogy a március 15-i ünnepség után (idén kivételesen elıtte) biciklire pattanva bejárjuk az 
egykori Nógrád megyéhez tartozó híres helyeket. 2008-ban Madách Imre (Alsósztregova), míg tavaly Mikszáth Kálmán 
(Szklabonya) szülıfaluját kerestük fel. Idén ismét jelentıs állomás lesz úti célunk; nem más, mint a Balassa család egyik 
ısi fészke, Kékkı, mely számunkra azért is felkeresésre méltó hely, mivel a Balassa család több mint félezer évig volt 
birtokos községünkben. 

Kékkı csodálatos környezetben fekszik, a Kürtös-patak mély völgyének északi részén. 
Nevét a település fölé emelkedı sziklaorom kékes színérıl kapta. Az itt található várat, a 
XIII. század második felében építették a Balassák ısei. A XVII. század végére az erısség 
romossá kezdett válni, ezért a XVIII. század elsı felében Balassa Gábor az alsó vár falának 
felhasználásával felépítette a várkastélyt, melynek falai közt ma könyvtár és múzeum 
mőködik, melyben a Balassa család győjteményének megmaradt darabjai, népmővészeti, 
báb- és játékkiállítás tekinthetı meg. 

Ha valaki mind fizikailag, mind szellemileg hasznosan szeretné tölteni március 13-át, 
az mindenképp pattanjon biciklire és tartson velünk, hogy együtt fedezzük fel a hajdani 
Nógrád megye csodaszép tájait.      K.K. 

T 

Kékkı romjai 



   

A képviselı testület ülésein történt 
 
A képviselı testület 2009. évben utolsó ülését december 28-án tartotta, melyen elfogadta az önkormányzat 2010. 
évi üléstervét, illetve helyi rendeleteket módosított. 
2010. év 
Az elızı évek gyakorlatától eltérıen, a költségvetést a Képviselı-testület két fordulóban tárgyalta. Az elsı 
fordulóban a januári ülésen hiány csökkentésére tettek javaslatot az intézmények és a képviselık.  
 
A februári ülésen elfogadásra került a közcélú foglalkoztatáshoz szükséges közfoglalkoztatási terv, valamint a 
testület rendeletet alkotott a 2010. évi költségvetés elfogadására, majd ezt követıen meghatározta a közoktatási 
intézménybe történı beiratkozás idıpontjait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Községi programok 
    
- március 13.(szombat) – kerékpártúra Ludányhalászi-Bussa-Kékkı vára (Szlovákia)  
útvonalon 
- március 14. (vasárnap) 18:00 – Nemzeti ünnepély és koszorúzás a mővelıdési ház 
elıtt  
- május 1. (szombat) – IV. Közös Majális a szomszéd- és egyben testvérközségünkkel:  
a szlovákiai Csalárral 

Felhívás! 
Kovács György - szakali Gyuri - 

irodalmi munkásságának céljából, arra 
kéri Halásziban lakó elemista, volt 

Domb-i régi iskola, s az új Kápolnához 
épített - iskolába járó társait, hogy 

legyenek szívesek az alábbi 
telefonszámon, vagy E-mail 

címen megkeresni: 
06-32- 370-656 

kovacsgyorgy77@freemail.hu 

Általános iskolai 
rendezvények 

 
- április 1. (csütörtök) - Projektnap 
- április 2-6  - tavaszi szünet 
- április 22. (csütörtök) – Föld napja 
- május 2. (vasárnap) – Anyák napja 
- május 3. (hétfı) – szülıi értekezlet 
- május 13-14 – Rákóczi napok 
- május 28. (péntek) - Gyermeknap 

 
Hirdetmény 

 
Ludányhalászi Egyházközség 

képviselıtestülete úgy 
határozott, hogy a jövıben a 

Felsı-ludányi (horkai) temetı, 
parkolási célra nem 

használható! 

Húsvéti mise- és gyónási rend 
 
 
március 30. (kedd) – gyónási lehetıség 
 16:00-17:30 – Ludányban 
 18:00-19:00 – Halásziban 
 
Szentmisék: 
április 1. – Nagycsütörtök – 19:00-kor 
szentmise 
április 2. – Nagypéntek – 19:00-kor 
csonkamise 
április 3. - Nagyszombat – 19:00-kor 
Húsvét vigíliája, feltámadási szentmise 

 
Áldott Ünnepeket Kívánok Kedves 

Mindnyájuknak 

        Molnár Péter  
esperes-plébános

Közérdekő hírek/határidık 
 

- A szilárd hulladékszállítási és kezelés (szemétszállítás) 1. negyedévi összegét 2010. 
március 15-ig kell megfizetni. 
- Az adózók 2010. március 16-ig fizethetik meg késedelmi pótlékmentesen az 
önkormányzat által bevezetett helyi adók 1. féléves összegét: - építményadó, 
magánszemélyek kommunális adója, gépjármőadó és helyi iparőzési adóelıleg 
vonatkozásában. 
- A talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje: 2010. március 31. 

Ludányhalászi jelképei 
 

Címer 
Pajzs alakú arany szegélyő, 2/3 része zöld, 1/3 része kék színő. Ezüst zöld mezıben egy szarvú ló (unikornis a Ludányhalásziban élı 
Rádayak címerében is megtalálható). A zöld és kék mezıt ezüst csík – Ipoly folyó – választja el. A kék mezıben egy ezüstszínő hal 

található. A kék mezı és a hal azt jelzi, hogy a település állóvizekben gazdag. A zöld mezı a jó termıföldek és a település 
mezıgazdasági jellegét tükrözi, jelképezi. 

 
Zászló 

A zászlólap – fekvı formátumú, 90 x 150 cm-es – zöld, fehér, kék zászlóselyem, körben aranyrojt díszítéssel. Az önkormányzat 
címere a zászlólap felsı ˝ részének alján – színes megjelenítéssel, hímzéssel – foglal helyet, mely alatt a község neve arany szalagon 

ívelten jelenik meg. 

(Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselıtestületének 10/2001. (07.06.) sz. rendelete) 

Helyi Hírek, Rendezvények – 2010 tavasz 

Ludányhalászi Hírmondó         2. 



 

   

Ludány-Halászi és környéke a XIII. – XIV. században – 1. rész 

 

A 2009 decemberi faluújságban megvizsgáltuk a 
„Ludány” szó eredetét, most megnézzük, hogyan is 
nézhetett ki környékünk a XIII.-XIV. század folyamán. 
Helytörténeti rovatunkban a kezdetektıl szeretnénk 
majd nyomon követni az egykori Ludány és Halászi 
történetét, rovatunk ezen cikkel veszi kezdetét. 

Az alább található (és a következı számokban 
folytatódó) írás a 2009-i évi Nagy Iván Honismereti 
Pályázatra készült „Tények és feltételezések Ludány-
Halászi és környékének Árpád- és Anjou kori 
történetéhez” címő pályamunkám újságba szerkesztett 
változata. A plusz információk érdekében néhány 
lábjegyzetet megtartottunk. 

A következıkben a XIII.-XIV. századi 
határjárásokra támaszkodva megpróbálom 
rekonstruálni, hogyan is nézhetett ki az Ipoly középsı 
folyásának ezen része az Árpád-korban. Mindezt az 
1268 és 1374 között keletkezett nyolc (1268, 1279, 
1281, 1300, 1301, 1322, 1327, 1372) határjárásra 
alapozva igyekszem felvázolni.  

A legkorábbi határjárás a környékkel kapcsolatban 
1268-ban keletkezett, Neugrad-i András valamint a Detrik 
fiak között folyó per kapcsán. Ennek alkalmával került 
sor Ludány határának megjárására. Az eljárás a falu keleti 
határánál kezdıdött, Pith völgyétıl. Hogy ez a Pith 
Felfalura, vagy Endrefalvára vonatkozik-e azt az oklevél 
nem tartalmazza, viszont az 1372-es határjáró oklevélben 
szintén megjelenik Pith (ott Pich) völgye ott azonban 
egyúttal Endrefalvát (Endrefolwa) is megemlítik, így 
valószínőleg Pith Felfalut (vagy legalábbis azt a területet 
ahol ma a falu fekszik) takarja. Nyugat felé haladva a 
határjárók keresztül vonultak a Ludány keleti határában 
fekvı dombokon; elképzelhetı, hogy azt az útvonalat 
használták, mely egykor a (mai Horkai falurészen 
található) Szılı hegyen keresztül vezetett Felfaluba1. 
Nyugat felé haladva átmentek a falu közepén is. Itt 
néhány szóra meg kell állni, hiszen a késıbbi 
határjárásoknál is kitőnik az, hogy Ludány valószínőleg 
nem ott feküdt az Árpádkorban, ahol ma, hanem attól 
északabbra. Ha ugyanis, valóban a horkai falurészen 
kötöttek ki a határjárók, akkor (ha feltételezzük, hogy 
viszonylag egyenes vonalban haladtak) valahol a mai 
Losonci út elsı harmadában (a temetıtıl északra) lehetett 
az egykori központ. Ezt erısítheti az 1301-es és 1327-es 
határjárás is. 1301-ben Pöstény határának bejárása 
kapcsán -melyben elıször említik Ludány Szentlélek 
templomát – kiderül, hogy Ludány és Halászi határa a 
templom2 közelében volt található. Ezt támasztja alá az 
1327-es Halászi határát bejáró okirat is,  

                                                 
1 A XIX. sz.-ban készített második katonai felmérésen a 
Ludány és Felfalu közti út a Szılı hegyen keresztül 
húzódott, melyet a Felsı Ludányi temetı alatti útról 
lehetett elérni. Ma már északabbra, a Szılı hegy és 
Sziloska domb találkozási pontjánál átvezetı úton lehet 
elérni Felfalut     
2 a mai Szent András plébánia templom az egykori 
Szentlélek templom helyére épült 

mely szerint: egyenesen menvén jöttek a Szent Lélek 
templomához, ahol a Sanctuariumnál (szentély) két határt 
csináltak nap nyugat felé, és a más részén is két határt 
emeltek. Halászi falu határa és urának birtoka egészen a 
plébános házáig terjedt. Visszatérve az 1268-as okiratra, 
szembetőnı, hogy a Ludány nyugati oldalán található réten 
egykoron milyen sok élıvíz volt, melyeknek – a 
lecsapolások miatt – ma már jó esetben is csak a helye van 
meg. Ezek mind valószínőleg a Nyerges patak mellékvizei 
lehettek és mind az Ipolyba torkollott. Itt érdemes 
Nyergessel kapcsolatban néhány szóra megállni, hiszen az 
Árpád-korban valószínőleg Nógrádszakál és Felfalu között 
létezett egy Nyerges nevezető település, melyet – 
Halászihoz hasonlóan – szolgáltató népek laktak, és 
nyeregkészítéssel foglalkoztak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ez kapcsolatban állhatott a szintén egykori, ma már 

csak folyónévben létezı, és Pösténnyel határos Ménes 
településsel, ahol – a mindenkori lovászmester 
parancsnoksága alá tartozó – lovászok élhettek. Visszatérve 
a határjáráshoz, a nyugati réteken feküdt Kércsen tava 
(Keerchen toua), és itt húzódott Heer- és Láz- (Laz) patak 
(potok), melyektıl az Ipoly folyót elérve a határ észak felé 
fordulva réten és erdın haladva keresztül érte el a Nyerges 
patakot, mely – ugyanúgy ahogy ma is – keresztül szelte a 
Szakal felé vezetı utat. Erre felé volt található Kércsen- 
(Keercen potoka), valamint lejjebb a Berkenye (Brekene) 
patak. Innen értek el egy Mátyás bükk-je nevezető (Mathias 
biqui), valószínőleg bükkös erdıhöz, mely egy helybeli 
Mátyás nevezető személy tulajdonában lehetett, majd pedig 
egy „Lehonia” nevezető dombhoz3 Ezután a határ egy 
„rouosluk” nevezető sánchoz érkezett, majd pedig a „Nerce” 

4 nevezető dombhoz értek el a határjárók.  
Látható, hogy a határt bejárók a település dél-

keleti pontjától elindulva, a falun keresztülhaladva vonultak 
nyugat felé egészen az Ipolyig, majd pedig onnan észak felé 
fordulva, és a Nyerges patakot elérve, annak folyása 
mentén haladtak egészen a falu észak – észak-keleti részén 
található dombvidékig. (folytatjuk)    

Kovács Krisztián 

                                                 
3 lehetséges, hogy a Horkai falurész keleti oldalán   
végighúzódó Sziloska dombról van szó 
4 talán a mai Meszes oldal 

Ludány-Halászi egyik legkorábbi ábrázolása (1763-87) 
Az Árpádkor-idején a két falu ettıl északabbra húzódhatott 

Helytörténet 
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Harmadszor is megsült a farsangi fánk 

 

Több mint három esztendeje, hogy februárhoz 
közeledvén Szeles Mariannának a farsanghoz 
kapcsolódó édes ötlete támadt. Jelmezbált minden évben 
rendez az óvoda és az iskola, felnıtt bál is szokott lenni. 
Ami még eddig nem volt, farsangi verseny, méghozzá 
fánksütı. 

 A farsang idıszaka: vízkereszttıl hamvazó 
szerdáig tart. Ekkor jelképesen eltemetjük a telet és 
várjuk a tavaszt. A farsang közkedvelt eledele a farsangi 
fánk, amelyet mindannyian szeretünk, s jónéhányan 
mesterfokon tudják elkészíteni. A fánk eredete a 
régmúltba nyúlik vissza. A legendák szerint a fánk Bécs 
városából származik, ahol néhány évszázaddal ezelıtt 
élt egy híres Krapfen névő pékmester. İ látta el az 
egész várost jó minıségő kenyérrel. A pékmester halála 
után az özvegy folytatta tovább a mőhely mőködtetését. 
A pékné megtett mindent, de egy nap mégis megkésett a 
frissen sült cipók készítésével, s ott toporgott sok 
türelmetlen vásárló. Az egyik sértı megjegyzéssel is 
illette a péknét, mire az felkapott egy félig kész masszát, 
hogy a csúfolódó egyén képébe hajítsa. A mővelet 
azonban nem sikerült, nem találta el, helyette a 
tőzhelyen lévı olajban landolt. Néhány perc múlva 
viszont ízletes csemege került elı a tőzrıl: a fánk, amely 
már a helyszínen nagy sikert aratott. A városlakók 
azonnal elnevezték Krapfennak. Magyarországon a fánk 
a 19. században jelent meg. A fánksütés szokása a 
Dunántúlról terjedt el, és vált egyre több helyen 
szokássá, hogy farsangkor édességként az asztalra 
kerülhessen ez a finom nyalánkság. 

A történelmi áttekintés után ugorjunk vissza 
Ludányhalásziba. Három éve mikor Marianna elıször 
említette az ötletét, én halott gondolatnak tartottam. "Ki 
fog neked sütni?"- kérdeztem. Hál’ Istennek tévedtem. 
Sok kreatív, sütni tudó asszony vállalkozott a 
megmérettetésre. Amíg 2008-ban csak "Fánksütı-
verseny"-ként indult, s alig tízen indultak a versenyen, 
az évek múlásával az idén "Fánk és kelt tészta sütı 
verseny"-nek nıtte ki magát, s tizenöten indultak- 
köztük két férfi "cukrász" - 18 finom "alkotással".  
Voltak olyan versenyzık, akik mindhárom évben 
eljöttek, sütöttek és süteményükkel emelték az est 
színvonalát. Az idei évben az alkotók és családtagjaikon 
kívül egyre többen jöttek kóstolni, beszélgetni, 
szórakozni. Az ínycsiklandó illatok mellé zene is társult, 
amelyet Barinyák Péter szolgáltatott. A 18 remekre 
sikerült kalácsot négytagú zsőri értékelte. Nem voltak 
könnyő helyzetben, hiszen a hagyományos 

"pampuskától" a képviselıfánkon keresztül a "herıkéig" 
minden megkóstolható volt. A tészták sokaságát jelezte, 
hogy még pótasztalt is be kellett tenni  a kóstoló 
asztalok sorába. Amíg mindenki jól lakott, beszélgetett, 
addig a zsőri meghozta döntését. Két kategóriában 
díjaztak. 

2010-ben a Fánksütés helyezettjei: 
I. Végh Károlyné 
II. Kereszti Béláné 
III. Mosó Ferencné 
 

2010-ben a Kelt tészta készítés helyezettjei: 
I. Brunda Józsefné 
II. Végh Károlyné 

 
 
A díjazottak egy-egy oklevelet kaptak. A zsőri a 

legtöbb pontot Brunda Józsefnének adta, így ı kapta a 
fıdíjat egy tálas mixert. A fıdíjat dr. Nagy Andor a 
FIDESZ országgyőlési képviselıje ajánlotta fel, s a 
gyıztes Szeles Mariannától a rendezvény szervezıjétıl 
vehette át. A díjátadón ugyancsak dr. Nagy Andor 
jóvoltából az Óvoda egy gazdag írószer csomagot kapott 
a gyerekek részére. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
képviselı úr felajánlásait, s reméljük, hogy jövıre 
sikerül személyesen is eljönnie rendezvényünkre. 

Az est további részében mindenki jól mulatott, 
sokan táncra is perdültek. Volt heje-huja vigadalom, s 
ami lényeg: megettük az összes finom fánkot. 

   
Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mindenki megtalálta kedvencét 

Helyi érték 
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A 18 „finom alkotás”  
(további képek a lap internetes kiadásában – www.ludanyhalaszi.hu) 



 

   

 

Kazinczy és Ludányhalászi 

Már a cím is utal cikkem témájára, ami nem 
más, mint bemutatni Kazinczy Ferenc és 
Ludányhalászi kapcsolatát. Sajnos egyre 
kevesebben tudják, hogy ki is volt Kazinczy 
Ferenc, és mit vitt véghez a magyar nyelv ügyéért. 
S azt még kevesebben tudhatják, hogy valaha 
Ludányhalásziban is többször megfordult a magyar 
nyelvújítás legtekintélyesebb alakja.  

Kazinczy Ferenc a 18.-19. századi magyar 
irodalmi élet meghatározó vezéregyénisége, 
emellett író, mőfordító, költı és stílusújító. 
Kazinczy Ferenc egyik nagy pártfogója volt Ráday 
Gedeon, akit még fiatal korában ismert meg. Ráday 
Gedeon nagy irodalompártoló lévén kapcsolatot 
ápolt a kor legjelentısebb íróival, költıivel, így 
kerülvén jó barátságba Kazinczyval. 
Levelezéseikbıl kiderül, hogy Kazinczy nagyon 
erısen kötıdött Rádayhoz, s szinte apjaként 
tisztelte az idıs embert. Bejáratos volt a híres 

könyvtárába is, ahol közösen olvasták a kortársak, 
illetve az antik szerzık mőveit. A ludányi 
kastélyban is vendégeskedett. Kazinczy 1803-ban 
járt itt elıször. 1831-ban, utolsó utazásán Szemere 
Pállal és feleségével látogatták meg özvegy Ráday 
Pálnét és leányát, akit Kazinczy Fizsi néven 
örökített meg írásaiban. Látogatását leírta 
Magyarországi utak címő mővébe, amelyben így ír 
Ludányról:  

„Most Ludány véve által bennünket a maga 
gazdag lapályában, másfél század elıtt Ráday Pál 
birtoka, tovább az elsı, a második, a harmadik 
Gedeoné, a második Pálé, most Lászlóé. Itt lelém 
az özvegy Pálnét, ki 1790. egyike vala a magyar 
föld elsı szépségő lányainak.” 

2009-ben a Magyar Irodalmi 
Hagyományápolók Országos Egyesülete nagy 
horderejő túrát szervezett Kazinczy Ferenc 
születésének 250 éves évfordulójának méltó és 

maradandó megünneplésére. A Kazinczy-emléktúra 
során, a Magyarországon található Kazinczy-
emlékhelyeket látogattuk meg és koszorúval, illetve 
körtefaültetéssel tisztelegtünk Kazinczy alakja elıtt. 
A Ráday kapcsolat révén Ludányhalászi is 

belekerült a túra útvonalába. 2009. május 22-én 
érkezett meg falunkba a küldöttség, ekkor 
községünk emléktáblát avatott az egykori Ráday 
kastély falán és emlékfát ültetett a kastély elıtti 
kertben. Az ünnepség után magam is csatlakoztam 
a résztvevı diákokhoz. A Kazinczy-emléktúra 
során új barátokra, új élményekre és ismeretekre 
tehettem szert. A túra végén ezeket az ismereteket 
és a korábban már elsajátított tudást mutathatta meg 
mindenki, egy a túrát lezáró irodalmi vetélkedın. A 
szervezık egy autóbuszos bécsi városnézéssel 
jutalmazták meg a legjobb teljesítményt nyújtó 
diákokat. Szerencsére én is a legjobbak között 
végeztem, így részt vehettem a bécsi kétnapos 
városnézésen, ahol megnéztük a város fıbb 
nevezetességeit. Ám ez nem csak az én 
érdememnek köszönhetı, hogy a vetélkedın jó 
eredménnyel ott lehettem a legjobbak között. Nagy 
segítségemre volt középiskolai irodalom tanárom 
Petı Borbála tanárnı, Ludányhalásziból pedig 
Eitler Rudolfné tanárnı, akik anyagszerzéssel, és 
könyvekkel segítették a felkészülésemet a túrára. 
Ezúton is szeretném nekik megköszönni 
fáradozásaikat.  

A Kazinczy-emléktúra egy jó táptalajt nyújtott 
a Kazinczy-emlékhelyek kapcsolatfelvételének, s 
remélem a közeljövıben várhatóak további 
találkozók, illetve megemlékezések a települések 
között. Ez a túra jó példa arra, hogy mindent lehet, 
csak akarni kell. Továbbá rávilágított arra, hogy 
valóban ápoljuk hagyományainkat és ismerjük meg 
szülıfalunk történelmét, történetét, ezzel is 
gazdagítva tudásunkat.

 

 
Brunda Dániel 

 

 

Helyi érték 
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Emléktábla avatás és koszorúzás 

Körtefaültetés az évforduló emlékére 



 

   

Ludányhalásziban mőködı Alapítványok 

 
Közeledvén az 1%-os felajánlások idıszaka, úgy gondoltuk, bemutatjuk azokat a községben mőködı 
alapítványokat, melyeket felajánlásukkal támogathatnak a Tisztelt Olvasók. Kérjük Önöket, éljenek a 
lehetıséggel, hiszen nekünk csak 1% az adónkból, alapítványainknak viszont nélkülözhetetlen bevétel. 
Kérjük, segítsenek, hogy segíthessenek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány 
 
Célja: Mőemlékvédelem: templomok, plébániaépület, egyéb épületek karbantartásához, idıszakos felújításához, 
korszerősítéséhez, valamint fenntartásukhoz anyagi eszközök, támogatások felkutatásával, igénylésével, 
megpályázásával segítség nyújtása.  
Gyermek- és ifjúságvédelem: a Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség fiataljainak részére szabadidıs, 
kultúrális programok, nyári táborok szervezése, szervezésükhöz anyagi és egyéb támogatások nyújtása.  
 
adószám: 18642414-1-12       Végh Imre 
               az alapítvány elnöke 

"Ludányhalászi Iskoláért" közalapítvány 
 
Célja: az iskola oktatás, nevelési eszközeinek bıvítése, pótlása érdekében a szükséges anyagi erıforrások 
megteremtése. Az iskolai programok támogatása, pályázati lehetıségek kiaknázásával elısegíteni a 
rendezvényeket, tanulmányi kirándulások anyagi feltételeinek megteremtését, a hátrányos helyzető tanulók 
támogatását. Környezetvédelmi  kultúrára történı nevelés elısegítése, az egészséges életmód iránti igény 
felkeltése, erre vonatkozó tanfolyamok, bemutatók szervezése. Ifjúsági és szabadidıs sport tevékenység iránti 
igény felkeltése, szakmai programok szervezése. Baleset megelızési programok szervezése. A hátrányos 
helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
 
adószám: 18636103-1-12        Mosó Zoltánné 

          az alapítvány elnöke 

"Nefelejcs" Közhasznú Alapítvány 
Az alapítvány a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben mőködik. 

 
Célja: az intézmény által foglalkoztatott személyek szakmai fejlıdésének, továbbképzésének elısegítése, az 
intézményben élı ellátottak (szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, értelmi akadályozottsággal élık) 
életminıségének javítása, valamint a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása.  
Az alapítvány az elmúlt évek során az intézményi rendezvényeket (zeneszolgáltatás, ajándéktárgy készítés, 
kirándulások autóbuszköltsége), valamint a fizikai ellátás és a foglalkoztatás feltételeinek biztosítását támogatta. 
 
adószáma: 18641839-1-12      Szomorné Beck Krisztina 

     az alapítvány elnöke 

Ludányhalászi Múltjáért és Jövıjéért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány 
 
Célja: A község, Ludányhalászi értékeinek tárgyi és szellemi kultúrájának megırzése és továbbfejlesztése, 
ezáltal fesztiválok, találkozók, egyéb rendezvények szervezése, amely lehetıvé teszi mind kulturális, mind 
turisztikai szempontból a fellendülést. Felkarolni a fiatal réteget segítve azzal, hogy tanulmányokat 
folytathassanak, munkahelyet teremteni számukra, hogy a szülıfalujukban is legyen jövıjük. Az ifjúság részére 
szervezett programok keretében felkészítés a jövıre.A szervezett programok által megvalósítani egy olyan 
magas színvonalú oktatást, amely mind szakmai oktatás formájában megvalósul. 
elérhetıség: ludanyhalasziert@gmail.com 
Mivel az alapítvány az elmúlt év októberében alakult, így még nem jogosult az 1%-os felajánlásra. 

Bódiné Fenyvesi Mónika 
    az alapítvány elnöke 

Helyi érték 
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Ludányhalászi családjai a XVIII. század elsı felében (1689-1741) 

 1. rész 
 

A XVII. század végén katasztrófák sora tette próbára községünk életképességét. A lakosság a harcok 
következtében északra menekült, hátrahagyva értékeiket próbálták meg túlélni a súlyos idık emberpróbáló kihívásait. A 
pusztítások életre hívták a dühöngı „fekete halált”, mely nem kímélt sem gyermeket, sem anyát, sem pedig férjet. 
İseink mégis visszatértek, hogy a felégetett földeket újra termékennyé téve biztosítsák utódaik sok évszázados 
továbbélését, ezen a talpalatnyi földön itt, az Ipoly mentén. 

Írásunkban most a falubeli családok törökkor utáni elsı évtizedeit vizsgáljuk meg, határul szabva az 1741-es évet. 
Jogosan merülhet fel a kérdés mindenkiben; miért pont 1741? Az ok egyszerő; mivel ekkortól maradtak fenn a felsı 
ludányi plébánia egyházi anyakönyvei, és ettıl az idıponttól kezdve nyílik lehetıség konkrét családfák felállítására. Az 
1741 elıtti idıkre viszont csak a Nógrád Megyei Levéltár állagában elfekvı rovás (Dicalis) és országos összeírásokra 
támaszkodhatunk. Mivel a késıbbiek folyamán az egyes családokat külön-külön is górcsı alá vesszük, így jelen írásunkban 
elsısorban a fıbb tendenciákat emeljük ki, bemutatva azt, hogy a korábban is itt élı családok mellett, az új famíliák mikor 
jelentek meg községünkben. 

„Végh István és Kocsis János halászi lakosok eskü alatt vallják” – 1696 
 
Nógrád megye elpusztult falvainak újratelepítése 1688-tól kezdıdött el, miután Eger felszabadulásával megszőnt a 

török fenyegetés. 1692-ig elsısorban azokra a településekre tért vissza a lakosság, melyek az 1680-as évek elejéig népesek 
maradtak. Ludány és Halászi 1686-ban még „totaliter deserta”, az-az teljesen elhagyott volt, azonban 1689-ben már 
megjelentek az élet csírái, 1695-ben pedig már Ludányban 135-150, míg Halásziban 55-65 fıs lakosság volt 
megfigyelhetı. Az elsı név szerinti falubelieket (a török kor után) 1696-ból ismerjük; Ludányban ekkor Hronszky Mátyás 
volt a bíró, aki Puszta Márton, Rigó György, Rab Márton, Varga György és Hronszky Pál esküdtekkel együtt számolt be a 
falu állapotáról. Halásziban ugyanezt Végh István és Kocsis János tette. Az elsı, családokról tudósító összeírás 1698-ból 
maradt ránk. Ludányban ekkor 30, míg Halásziban 14 családfıt írtak össze az adórovók. Összehasonlítva a XVII. század 
közepén készült (korábban már bemutatott) összeírásokkal, megállapítható, hogy mind Ludányban, mind Halásziban négy-
négy korábban is itt élı családnévvel találkozni (elıbbiben: Puszta, Rigó, Miricz, Babicz, utóbbiban: Végh, Zsigmond, 
Nagy, Tóth).  

Ezek azok a famíliák, amelyek a harcok és a járvány elmúltával visszatértek és vezetı szerepre tettek szert az 
ujjászervezıdött falvak életében. Ludányban a legjelentısebb családok a Rigó és a Puszta (5 illetve 3 családfıvel) volt, a 
falu legvagyonosabb lakója is a Puszta családból került ki. A Miricz familia, bár csak 1 családfıvel képviseltette magát, 
ugyanakkor minden bizonnyal az egész nemzetség egy háztartásban élt, 5 felnıtt férfi, feleségeikkel és gyermekeikkel 
együtt nagycsaládot képezve élhettek közös gazdaságot fenntartva. Vagyonukat tekintve a Miricz nemzetség a második 
helyet foglalta el Ludányban. Halásziban is a korábban itt lakó és visszatérı famíliák dominanciája figyelhetı meg; a Végh 
család 3 adózó családfıjének kezében volt a Halásziban összeírt vagyon több mint egy harmada (36%-a) a bírói tisztséget 
is Végh töltötte be. A Zsigmond családot tekintve a Miriczekkel lehet párhuzamot húzni, itt 4 felnıtt férfi élt családjával 
együtt közös gazdasági egységben, a családi vagyon szempontjából ık is a második helyet foglalták el. 

„Hronszky Mátyás bíró, Puszta Márton, Rigó György, Rab Márton, Varga György és Hronszky Pál ludány falubeli lakosok eskü 
alatt vallják…” - 1696 

 
Nézzük most meg a török kiőzése után ujjonan beköltözött családokat. Ludányban ekkor jelenik meg az Oravecz 

família amely szláv nyelvterületrıl (Felvidékrıl) érkezhetett községünkbe. Jelentıségük már ekkor megmutatkozott, hiszen 
1698-ban Oravecz János töltötte be a bírói tisztséget. Német nyelvterületrıl érkezhetett a Brunda család, és ekkor 
találkozunk elıször a Süllei famíliával, mely valószínőleg az egykori Nógrád vármegyei Süllyébıl (ma Šul’a – Szlovákia), 
vándorolhatott Ludányba. A fenn említett családokon kívül megjelennek még – Ludányban: a Rab, Hronszky, Paróczai, 
Recsap, Csopka, Suko, Varga, Koczur, Jaros, Mocsány, Dudás, Sánta és Szabó családok. Halásziban ekkor jelennek meg 
elıször a Kocsis és Krista famíliák, rajtuk kívül új nevek: Szabó, Jakab, Kis, Ördög, Kubánszky. A családneveket 
elemezve, feltőnik a szláv eredető famíliák nagy száma – Hronszky, Koczur, Kubaszky, Jaros, Reczap, Oravecz, Miricz, 
Babicz. Ennek az-az oka, hogy a török kiőzése után, a Felvidékrıl a szláv (tót) lakosság, megkezdte belsı migrációját az 
elpusztult déli területek felé, így érkezhettek községünkbe ezen személyek is – kivétel ez alól a Miricz és Babicz família, 
melyek (mint láthattuk) már sokkal korábban is jelen vannak a községben. (folytatjuk)  Kovács Krisztián 

Családtörténet 
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A csapat, mely a gyızelemért hajt 

A Ludányhalászi SE a 2009/2010-es szezonnak 
jó reményekkel vágott neki. A sportegyesület 
célkitőzése a tavalyi eredmény felülmúlása, ami 
ebben a bajnokságban nem lesz könnyő feladat, 
hiszen ez a bajnokság is sokkal erısebb csapatokat 
vonultat fel évrıl évre. Tavasszal ismét erısödött a 
keretünk Puszta Balázzsal, Lakatos Krisztiánnal, 
Pityi Mátéval és Kiss Péterrel. Évközben az egyik 
edzésen súlyos baleset történt Makovinyi Róberttel, 
aki bokáját törte egy rossz lépés után. Így került a 
csapathoz Tiszttartó Róbert, aki nagy segítség volt a 
sérült játékos helyettesítésére. Bécsi János külföldi 
munkája miatt sajnos nem tud a csapattal játszani 
ebben a szezonban, viszont reméljük a következı 
idényben már ismét a csapattal küzd a jó 
helyezésért. Eközben csapatunk küzdött hol az erıs 
élmezınyös csapatokkal hol pedig az utánunk 
kullogó csapatokkal.  

 
 
 

Az eredmények valahol meglepıek voltak, 
máshol pedig kötelezı gyızelmeket zsebelt be az 
egyesületünk. A tavaszi szezont a 10. helyen zártuk, 
ahonnan csak javulni tud a csapat. A tavaszi kezdés 
elıtt kétszer is megbeszélést tartott a 
sportegyesület, ahol a vezetıség elmondta az eddigi 
anyagi és napirendi pontokat. Az egyik napirendi 
pont az edzı (Gerıcs József) leváltásáról szólt, a 
játékosok titkos szavazással megválasztották a két 
jelölt közül (Makovinyi Róbert és Gerıcs József) 
Makovinyi Róbertet, aki megköszönte a bizalmat és 
elfogadta a döntést. Gerıcs Józsefnek megköszönte 
a vezetıség az eddigi áldozatos munkát. A másik 
megbeszélésen az edzések és az edzı meccsek 
idıpontját tudatták a játékosokkal. Csapatunk 
március 14-én kezdi meg küzdelmeit a tavaszi 
szezonban.     
  Végh Tamás 

 

Focistáink 2010-ben  
    
Edzı: Makovinyi Róbert 
Kapus: 
Priska Ferenc 
Oláh Attila 
Hátvéd: 
Ádám Róbert 
Baranyi Roland 
Tóth Szabolcs 
Puszta Balázs 
Lırik Szabolcs 
Végh György (hátvéd/csatár) 
Szeles Gábor (hátvéd/középpályás) 
Bécsi János 
Szeles László (hátvéd/középpályás) 

Középpályás: 
Hlavaj András 
Tiszttartó Róbert 
Mester Gergely 
Árva István 
Rácz Dávid (középpályás/csatár) 
Pityi Attila 
Mosó Ferenc 
Végh Tamás 
Csatár 
Váradi Attila 
Pityi Máté 
Zsidai László

A Bajnokság állása 15 forduló után 
1. BMSC 15 13 1 1 40 
2. Nagylóc SE. 15 10 4 1 34 
3. Doboskút SK. Nógrádsipek 15 8 3 4 27 
4. Galgaguta SE. 15 8 1 6 25 
5. Ipolyvece TK. 15 8 1 6 25 
6. Karancsság SE. 15 7 4 4 25 
7. Szécsény VSE. II. 15 8 0 7 24 
8. Herencsény SE. 15 7 3 5 24 
9. Magyarnándor SE. 15 7 2 6 23 
10. Ludányhalászi SE. 15 6 1 8 19 
11. Unicum FC. 15 5 3 7 18 
12. Csitár SE. 15 5 3 7 18 
13. Ipolytarnóc SE. 15 3 4 8 13 
14. Buják SC. II. 15 2 4 9 10 
15. Nógrádkövesd SE. 15 2 2 11 8 
16. Nógrádmarcal SE. 15 2 2 11 8 

2010 – TAVASZI SZEZON  
forduló dátum/kezdési idı hazai csapat vendég csapat 

16 március 14. 14:30 Ipolyvece TE. Ludányhalászi SE 
17 március 21. 15:00 Ludányhalászi SE Magyarnándori SE 
18 március 28. 15:00 Ipolytarnóc SE. Ludányhalászi SE 
19 április 4. 15:30 Ludányhalászi SE BMSC 
20 április 10. 15:30 Szécsény VSE. II. Ludányhalászi SE 
21 április 18. 16:00 Ludányhalászi SE Csitár SE 
22 április 25. 16:00 Galgaguta SE. Ludányhalászi SE 
23 május 2. 16:30 Nagylóc SE Ludányhalászi SE 
24 május 9. 16:30 Ludányhalászi SE Karancssági SE 
25 május 16. 17:00 Doboskút SK. - N.sipek Ludányhalászi SE 
26 május 23. 17:00 Ludányhalászi SE Nógrádmarcal SE 
27 május 30. 17:00 Nógrádkövesd SE Ludányhalászi SE 
28 június 6. 17:00 Ludányhalászi SE Bujáki SC II 
29 június 13. 17:00 Herencsény SE Ludányhalászi SE 
30 június 20. 17:00 Ludányhalászi SE UNICUM FC 

Ludányhalászi Hírmondó 
 

Kiadja és elıállítja: Ludányhalászi Önkormányzat 
Felelıs kiadó: Kovács Imre polgármester 

Tel: (32) 556-020 
 

Fıszerkesztı: Kovács Krisztián 
Felelıs szerkesztı: Végh Imre 

Szerkesztıbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika, 
Brunda Dániel, Végh Tamás 

 
Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 

Honlap: ludanyhalaszi.hu 
 

Sport 
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III. Fánk és kelttészta  

2010. február 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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Szánkóverseny 

2010. február 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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