
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. évfolyam 2. szám        2010. június 
 

Remélem, mindenki örömmel veszi, hogy ismét 
kezében tarthatja a Ludányhalászi Hírmondó legújabb 
számát. Márciusi kiadásunkat követve számtalan pozitív 
visszajelzést kaptunk, amely igazolta, hogy igény van a 
faluújság gyakoribb megjelentetésére. Érdekli az 
embereket, hogy milyen események történnek a faluban. 
Családtörténeti sorozatunk remélem fiatalok és 
idısebbek számára is sok érdekességet tartogat, 
amelyekre méltán emlékezhetünk. Szeretnénk egy új 
sorozatot is indítani, melyben a faluból elszármazott 
emberekkel készítenénk interjúkat. Ismertetnénk hogyan 
alakult sorsuk azután, hogy a faluból elkerültek. 
Elsıként Baranyi László nyugalmazott plébánossal 
készített beszélgetést Brunda Dániel, melyet lapunk 
hasábjain olvashatnak el. 

Márciusi lapszámunk óta a tavaszból nyár lett. Az 
elmúlt három hónap is bıvelkedett olyan eseményekben, 
melyrıl tudunk írni. Túl vagyunk egy országgyőlési 
választáson, mely a Fidesz gyızelmét hozta. Mindenki 
találgat milyen változásokat hozhat a 2/3-os parlamenti 
többség. Jobb lesz-e a vidéken élı emberek sorsa? Lesz-
e munkahely a rengeteg munkanélkülinek? A dolgozók 
adóterhei csökkenek-e? Biztonságosabb lesz-e a jövı? 
Kell-e félteni gyermekeinket?  

Megannyi kérdés, amire a választ valószínőleg az 
illetékesek is csak jósolni tudják. S az idei választási 
ırület még nem fejezıdött be, hiszen ıszre helyhatósági 
választások is lesznek. Tehát lesz mirıl írnunk. 
Ha tavasz, akkor árvíz. Az Ipoly a folyamatos esızések 
miatt többször kilépett a medrébıl és elöntötte a rétet. 
Így hiúsult meg a Ludányhalászi-Csalár közös majálisa. 
A május elseji eseményekrıl lapunk további oldalain 
olvashat. 
 A tavasz és a jó idı megérkezését jelzi, hogy virágba 
borult a falu. Jó végig menni az úton, nem csak a házak 
elıtti kertek, de a közterületek is megszépültek. A régi 
virágos szigetek mellett új parcellák is alakultak, 
melyben megannyi színes, egynyári virág díszeleg. Az 
oszlopokon futómuskátlik virágoznak. Ezek rendben 
tartásáról a közmunkaprogramban résztvevık 
gondoskodnak. A nyár beköszöntével eljött az ideje a 
falu legnagyobb eseményének, a falunapnak is. Június 
12-én szombaton kerül megrendezésre, programját 
megismerhetik újságunkból. Remélem sikerült felkelteni 
mindenki érdeklıdését. Kívánok mindenkinek jó 
olvasást az újsághoz, s kellemes pihenést, szórakozást a 
nyári hónapokban.          

Bódiné Fenyvesi Mónika 
 

Néhány szó a romaprogramról  
Miért is jó a romaprogram? A program következtében munkához, ezáltal munkabérhez jut a roma lakosság 

legalább egy része. Nem mellékes az sem, hogy az utcaképet rontó, elhanyagolt udvarok felszámolásával, 
községünk is szépül. Településünkön 2010. március 1-én indult el a romaprogram, melynek célja a kisebbségek 
felzárkóztatása – melyet az Európai Unió is megkövetel – ennek kapcsán 16 fı kapott részvételi lehetıséget 
(rajtuk kívül május 10-i állapot szerint, még további 55 fı közmunkás volt foglalkoztatva). A lebonyolítást a 
Szécsényi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása végzi, szorosan együttmőködve a helyi 
önkormányzatokkal és munkavezetıkkel. Két, hétfıs csapat alakult, élükön egy-egy brigádvezetıvel, akiknek 
feladatköre a konkrét kétkezi munkán túl, csoportjának napi irányításával is kibıvült. Elvégzendı feladataik közé 
tartozott a hulladékok, felhalmozott építési törmelékek összeszedése és eltávolítása, az évek során leomlott 
épületrészek vagy melléképületek lebontása, a kertek rendbetétele, valamint az elburjánzó növényzet kiirtása. 
Négy család új udvari mellékhelyiséget is kapott, ennek anyagköltségét – melynek összege 37.500 Ft – 
részletekben törleszteniük kell. Természetesen nem mindenütt volt egyformán szükség munkájukra; volt, ahol 
több napig is elidızött egy-egy brigád, de volt, ahol egy-két apróság elvégzése is elegendınek bizonyult. Nem egy 
helyen nem is vették igénybe segítségüket az ingatlantulajdonosok. Az elhúzódó tél, a havazás sem könnyítette 
meg a csapatok munkáját. Így végül az elmúlt hónapok során mintegy 21 udvar szépült meg. A jelenlegi program 
2010. június 15-én lezárul, a folytatást illetıleg még nem született döntés. Így hát reméljük, hogy falunk tovább 
épül szépül a közmunkások keze nyomán.       Kovács Imre polgármester 
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A Képviselı-testület ülésein történt 

 
2010. március hónapban a testület két alkalommal ülésezett. A munkaterv szerint tervezett ülésen 

elfogadásra került az intézményi nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló rendelet, valamint a 
polgármesteri hivatalnál pályázati eljárás nélkül betölthetı köztisztviselıi munkakörökrıl szóló rendelet. Ezen 
az ülésen választotta meg a testület a 2010. április 11-ére kitőzött országgyőlési képviselık általános 
választása során a településen közremőködı szavazatszámláló bizottságokat. 

A márciusi rendkívüli testületi ülésen a testület döntött arról, hogy a „Ludányhalásziért” kitüntetı cím 
adományozására ebben a ciklusban nem kerül sor, mivel egyik jelölt sem kapta meg a képviselık többségének 
támogatását. 

Az áprilisi  ülésen a Polgármester úr beszámolt a Szécsény Kistérség Önkormányzatai Többcélú 
Társulásának 2009. évben végzett tevékenységérıl. Elfogadásra került az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésérıl hozott beszámoló és a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat. 

A májusi ülés tervezett napirendi pontjai alapján a testület tájékoztatást kap a polgármesteri hivatal 
munkájáról, a gyámügyi igazgatási tevékenységrıl, valamint a Szécsényi Szociális Szolgáltató Központ, 
illetve a Tőzoltóság munkájáról. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludányhalászi Polgár ır Egyesület – múltja és jelene  

 
A Ludányhalásziban mőködı polgárırség 1992-ben, 40 fıvel alakult meg; a kezdeti fellángolás után azonban 

igen csak takaréklángon mőködött. A változásra egészen 2006-ig kellett várni, mikor a lakosság új polgármestert 
választott. Ennek hatására 2007. április 18-án 21 fıvel újjászervezıdött az egyesület Bottyányi Róbert vezetésével. A 
szervezet feladatai közé tartozik a sport-, iskolai-, óvodai-, községi rendezvények biztosítása, falunapok eszközeinek 
védelme. Községünkben járırcsoportok teljesítenek szolgálatot, mely kiterjed a mezıgazdasági területek-, ingatlanok-, a 
közintézmények-, közterületek- ill. az egész falu értékeinek védelmére, a lakosság nyugalmának biztosítására. A 
szécsényi rendırséggel szorosan együttmőködünk, szinte naprakészen tájékoztatjuk egymást a napi eseményekrıl. 
Közös szolgálatot látunk el a Szécsényi Rendırkapitányság járıreivel, valamint a helyi körzeti megbízottal. 

 A polgárırség anyagi lehetıségei szőkösek, mivel tagdíjakból és önkormányzati támogatásból tartja életben 
magát. Az egyesület rendelkezik alapvetı felszerelésekkel: mellényekkel, pólókkal, sapkákkal, rádiókkal; az 
önkormányzat egy helyiséget biztosított számunkra, melyben irodát alakítottunk ki. Jelenleg 20 fıvel mőködik a 
polgárırség. 2009 tavaszán vezetıség váltásra-, valamint új, fiatal tagok felvételére került sor. Jelenlegi vezetıség: 
Sutor Csaba – elnök, Lelovics Arnold – elnök helyettes, Galó Gáborné – könyvelı, pénztáros. Jövıbeni terveink között 
szerepel egy szolgálati gépjármő beszerzése, mivel jelenleg saját jármővel látjuk el a szolgálatot. Bízunk benne, hogy a 
Ludányhalásziban mőködı vállalkozók, illetve a helyi lakosság is anyagilag támogatja a polgárırséget, mivel 
szeretnénk a ruházatot és eszközeinket bıvíteni. Szeretnénk a mezıgazdasági termıterületeket minél hatékonyabban 
ellenırizni; célunk a lopások visszaszorítása, közterületek rongálásának-; külterületeken az illegális szemét 
elhelyezésének-, valamint a falopásoknak megakadályozása. A polgárırség szeretne minél szorosabban együttmőködni 
a lakossággal, ezért várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket.    Tisztelettel: Sutor Csaba elnök 

Helyi Hírek, Rendezvények – 2010 nyár 

Ludányhalászi Falunap 2010. június 12.Ludányhalászi Falunap 2010. június 12.Ludányhalászi Falunap 2010. június 12.Ludányhalászi Falunap 2010. június 12.    
Falunapi programok – szemezı: 

- Horgászverseny, településrészek-, és szomszédos községek közti kispályás foci bajnokság, modellezı 
bemutató, tőzoltó- és mentıszolgálat bemutatója 

- Gasztronómia: fızıverseny, rétes sütı verseny 
- Nosztalgia fotó kiállítás a régi Ludányhalásziról, Egyházmegyei Találkozós és 2009-es szüretis filmvetítés 
- Iskolás táncmősor, ludányhalászi felnıtt énekkar-, salgótarjáni DEF JAM DANCE SCHOOL hip-hop 

tánccsoport-, Nógrád Táncegyüttes -, Siti Dance tánccsoport elıadása 
- Szépségverseny – 3 korcsoportban (2-5, 6-15, 16-30 éves kor közt) - jelentkezni a falunapon az arra kijelölt 

sátorban Szeles Mariannál és Szép Juditnál lehet. 
- Zoltán Erika, Zsuzsi és Orsi, éjszaka disco    Mindenkit szeretettel várunk! 
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Nemzeti ünnep és biciklitúra  

Községünkben idén március 14-én ismételten sor került 
történelmünk egyik kiemelkedı eseményének, - az 1848. március 15-i 
forradalom 162. évfordulójának – megünneplésére. A megemlékezést 
nagyszámú nézısereg tisztelte meg jelenlétével a kultúrház 
nagytermében. A koszorúzás és ünnepi szónoklat után, a faluban élı 
középiskolai és egyetemistás fiatalok, majd a község általános iskolás 
diákjai adták elı színvonalas mősorukat. A megemlékezést a kokárda 
feltőzés ceremóniája zárta; az óvodásokra tőzött nemzeti jelkép, 
emlékeztetı a jövı nemzedékének, hagyományaink ápolására. Immár 
második éve, hogy a falu fiataljai nem csak a településünkön, hanem a 
szlovákiai testvérközségben, Csaláron is ünnepi megemlékezést tartanak. 
Tavaly, küldöttségünk vezényletével került sor a csalári ’48-as honvédek 

kopjafájának felavatására, idén pedig ismételten meghívást kaptunk, melynek 
örömest eleget is tettünk. 

Hagyományosan az ünnepi megemlékezés utáni napon kerül sor a 
biciklitúrára, melynek során, a bátor vállalkozók a magyar történelem egy-
egy közelben lévı jeles helyszínét látogathatják meg. Idén – az idıjárás 
közbeszólásával – egy hét csúszással, március 20-án került sor a túrára, mely 
a jelenlévık létszámán is meglátszott. A korábbi évek 30-40 fıs létszámával 
szemben, idén mindössze csak 19 legény – s leány – volt talpon a vidéken, 
közülük minden elismerést megérdemel a 10 kisiskolás, akik a felnıttekkel 
együtt tették meg az 50 km-es utat. Megfogyva bár, de törve nem kezdte meg 
zötykölıdését kis csapatunk a traktorokon a csalári hídhoz vezetı úton. Elsı 
állomásunkon, Bussán, megismerkedtünk a községben született „Magyar 
Ikarosz”- Zsélyi Aladár életével, aki korának jelentıs repülıgép konstruktıre 
volt. Zsélyi emlékházának, majd a bussai falumúzeum megtekintése után következett fı úti célunk, a kékkıi vár, a Balassa 
család történetének egyik jelentıs színhelye. Lelkes kis csapatunk csak nagy nehézségek árán tudta megmászni a magasba 
törı várhoz vezetı utat, a látvány azonban mindenért kárpótolt. Megtekintettük a – XVIII. század közepén Balassa Gábor 
által épített – várkastély falai közt megbúvó kiállításokat, az egykori nagynevő család néhány megmaradt emlékét. Kis 
pihenı után a fáradt vándorok megkezdték hazafelé tartó útjukat. Kiskürtösön, Kovács Imre polgármesterünknek-, míg 
Csaláron, Ádám Béla csalári polgármesternek köszönhetıen ki-ki ízlésének megfelelı itallal tölthetett magába erıt a 
hátralévı út megtételéhez. Hat óra magasságában a megfáradt túrázók, a lenyugvó nap fényében zárták élményekkel teli 
napjukat.            Kovács Krisztián 

 

 
Elfeledett kincsek – A ludányi trianoni kereszt  

 
1920. június 4. – a magyar nemzet vastagon 

szedett fekete betős dátuma, a trianoni diktátum és a 
magyarság szétszakításának napja. A Magyar 
Királyság területének kétharmada, és több mint 3 
millió 300 ezer magyar nemzetiségő (az 
összmagyarság 30,2%-a) lakosság került idegen 
országok uralma alá. Ez a nap olyan mély sebeket 
ejtett a magyar nemzet testén, mely még ma, 90 év 
elteltével is erıteljesen érezteti hatását. Ludányhalászit 
a diktátum közvetlenül is érintette, hiszen családokat, 
rokonokat szakított szét a hajózhatónak kikiáltott Ipoly 
folyó. Közvetve erıteljesen hatott a falu gazdaságára, 
hiszen, míg korábban a Balassagyarmat-Losonc-Kassa 
fıútvonal (és az évezredes hadiút) mentén feküdt a  

község, innentıl kezdve, jelentéktelen vicinális úttá vált 
fıutcánk. 

Ma már csak kevesen vannak olyanok a 
községben, akik még emlékezhetnek a trianoni keresztre, 
mely a ludányi posta udvarán állott egykoron. Az 1920-
as - ’30-as években a határ mentére kerülı községekben, 
az elszakított területek felé tekintı kereszteket állítottak, 
ezzel mintegy jelezve, hogy Isten nem felejt. Nekünk 
kései utódoknak az emlékezés maradt a kötelességünk, 
és bíznunk kell abban, hogy majd újabb 90 év elteltével 
is hallhatnak még utódaink magyar szót az Ipoly 
túloldalán, hiszen – ahogy Arany János írja – „ha minket 
elfú az idık zivatarja, Nem lesz az Istennek soha többé 
magyarja”     K.K

Március 15-i megemlékezés a kultúrházban 
(további képek a lap internetes kiadásában) 

Kis csapatunk a Kékkıi várnál 

Helyi érték 
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50 éves az iskola  
 
Iskolánk épülete már 50 éves. Az 1959/1960-as tanévben 

már tanultak itt diákok, bár a hivatalos átadás 1960. tavaszán 
volt. Ezt az évfordulót igyekeztünk emlékezetessé tenni, 
méltóan megünnepelni.   

Az elmúlt tanévben hosszas szervezı és győjtımunkával 
kiállítást rendeztünk az elmúlt 50 év történetébıl tárgyi 
emlékek bemutatásával. Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden kedves olvasónak, iskolánk volt diákjainak, akik a 
kiállítás idıtartamára kölcsönadták régi füzetüket, 
tankönyvüket, iskolai felszerelésüket. Nagyon sok anyag 
győlt össze, a könyveken, füzeteken kívül rengeteg fénykép 
és az úttörıs múlt emlékei: ırsi-, raj- és csapatnaplók, 
zászlók, jelvények, egyenruhák, stb. Ezeket a tárgyakat az Egyházmegyei Találkozón is sokan nézték 
meg nagy érdeklıdéssel, elmerengve a múlt emlékein. 

A tavaszi rendezvény-sorozatba bevontuk a térség iskoláit is. Mivel iskolánk II. Rákóczi Ferenc nevét 
vette fel, a rimóci és nógrádszakáli iskola tanulóival együtt 
elevenítettük fel a Rákócziról szóló történeteket. A 
gyerekek szép kuruc mondákat tanultak meg és adtak elı.  

A „Kurucok viselete és fegyverzete” címő rajzversenyen 
Rimóc, Nógrádszakál, Nógrádmegyer tanulóinak 
pályamunkáival elevenítettük fel ezt a kort. Sokan vettek 
részt a versenyen, a beérkezett rajzokat iskolánk folyosóján 
állítottuk ki. A kiállítás megnyitóját az iskolánkban 
hagyományos Rákóczi Napokon tartottuk, ahová meghívtuk 
a többi iskola nyerteseit is. Ugyanekkor Rákóczi-
emlékmősort is adtak elı tanulóink, ezzel teljessé téve az 
egész éves programsorozatot. 

Az elmúlt tanévben a múlt emlékeit kutattuk, az idei tanévben pedig a jövıre voltunk kíváncsiak. Most 
„Iskolánk jövıje” címmel hirdettünk rajzpályázatot tanulóink körében. Érdeklıdve szemléltük, 
milyennek képzelik a gyerekek a jövı iskoláját. Az elkészült rajzokat az iskola folyosóján rendezett 
kiállításon láthatták az érdeklıdık. Reméljük, sikerült emlékezetessé tenni az 50 éves évfordulót, a 
múltról való megemlékezést.         Józsáné Kovács Klára 

iskolaigazgató 

 
Ökosarok  

 
Iskolás korú gyermekeinknél mindenképp figyeljünk a következıkre: 

 
- Aludjon naponta 7-8 órát (Éjfél elıtti 
alvás a legpihentetıbb) 

Reggelizzen otthon, vagy vigyen 
magával tízórait 
- Kóla és szénsavas italok helyett igyanak 
teát, limonádét, szénsavmentes vizet, vagy 
csapvizet (energiaitalt semmiképp). Ne egyen 
minden nap édességet. Helyette adjunk 
gyümölcsöt, joghurtot. Saját termesztéső 
zöldség-gyümölcsnek hatalmas elınye van a 
permetezett üzleti árukkal szemben. Télre 
fagyasszunk belılük, a vitaminokat így 
megırzik. 

- Kerülje a mikrohullámú sütıt! Csak 
nagyon indokolt esetben használd, akkor is csak 
porcelánedénnyel, csészével. A mőanyagból 
rákkeltı anyag oldódik ki. 
- Hálószobában ne legyen olyan mőszaki 
cikk, mely áram alatt van. Ha a konnektorból nem 
húzzuk ki, elektromágneses sugárzást tart fenn, 
ami nyugtalan alvást eredményez. Legjobb, ha 
nem ott alszik, ahol TV, hifi stb. van. 
- Minél kevesebbet tartózkodjon a gyermek 
mobiltelefon közelében és éjszakára legalább 2 m-
re legyen az ágyától; kikapcsolva is!  
             Végh Kornélné 

Helyi érték 

Kiállítás megnyitó (2009. május) 

Részlet a kiállításból 
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Pünkösd havának jeles napjai  
Szinte nyári meleggel köszöntött ránk a "Munka ünnepe" május elsején. A szikrázó napsütés ellenére a 

rét vízben állt, így a már hagyománynak számító Csalárral közös Ipoly-parti majális meghiúsult. A 
helyszín áthelyezıdött a helyi sportpályára. Itt felállított sátor várta a majálisra érkezıket. A katlanokban 
finom gulyás rotyogott hajnal óta, melyet az ifjabb Mosó Ferike fızött, s szerintem nagyon ízletesre 
sikerült. A büfében hideg sör és üdítı várta a megszomjazókat. Délután négy órától focimeccsel 
folytatódott a majális, ahol Ludányhalászi Csalár csapatával játszott barátságos mérkızést. A hely és az 
idı igen jó alkalmat teremtett egy jó hangulatú beszélgetésre, kikapcsolódásra. 

Mindenki kapott meghívót a majálisra, mégis csak alig több mint háromszázan éltek a meghívással. Mi 
volt az oka a távolmaradásnak? Talán mindenki elutazott? A munka ünnepén is kapálni kellett? Vagy 
inkább a közöny?! Sajnos egész országunkra ez jellemzı. Minden ország, és minden település olyan, 
amilyen emberek ott élnek. Tehát rajtunk ludányhalásziakon múlik, hogy a falu élete, jövıje milyen 
irányba halad... 

Másnap május 2-án Anyák napi ünnepséget tartott az óvoda és az általános iskola a Mővelıdési 
házban. Kisebbek és nagyobbak egyaránt lelkesen készültek, hogy kis verssel, dallal, mősorral lepjék meg 
anyukájukat, nagymamájukat. Az ünnepi mősor köszöntıvel és közös énekkel kezdıdött, majd az 

óvodások és az iskolások mősorával folytatódott. 
Ezen a délutánon minden az anyukákról szólt. A 
pedagógusok igyekeztek olyan mősort összeállítani, 
hogy minél több kisgyerek szerepeljen, s az anyukák 
büszkék legyenek csemetéjükre. Minden lelkesedés, 
erıfeszítés ellenére volt aki nem ment el a mősorra, 
sem a gyermek sem az anyja. Kérdem  én csak a 
tanároknak vannak kötelességei? Azoknak, akik 
anyák napján nem tudják felköszönteni távol élı 
édesanyjukat, mert tanítványaik mősort adnak elı 
május elsı vasánapján. Mikor lesz újra 
számonkérhetı kötelességük a gyerekeknek és 
szüleiknek? 
 A mősor a hiányzók ellenére nagyon szépre és 
színvonalasra sikerült, hiszen a fellépı gyerekek 

mindent megtettek azért, hogy szívbıl jövı legyen A 
SZERETET.             Bódiné Fenyvesi Mónika 

 

 
Választott a település  

 
A Magyar Köztársaság elnökének döntése 

értelmében az országgyőlési képviselık 
általános választásának 1. fordulójára 2010. 
április 11-én került sor. A választás három 
szavazóhelyiségben 6:00 órától 19:00 óráig 
tartott. A szavazókörökben a szavazatszámláló 
bizottságok biztosították a választás 
törvényességét és eredményes lebonyolítását. 
A választás napján a szavazás folyamatosan, 
fennakadás nélkül zajlott. A szavazás menetét 
zavaró rendkívüli esemény egyik 
szavazókörben sem történt. 

A községben, a választók nyilvántartásába 
felvett 1014 választópolgár közül a 
szavazóként megjelentek száma 578 fı volt, 

ami 57,0%-os részvételi aránynak felel meg. 
A szécsényi 3-as számú Országgyőlési Egyéni 
Választókerületben a szavazás érvényes és 
eredményes volt, ezért a második forduló 
megtartására nem került sor. A szavazóköri 
eredmények megtekinthetık a 
www.valasztas.hu honlapon. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a 
választások lebonyolításában résztvevı 
minden szavazatszámláló bizottsági és helyi 
választási irodai tagnak, akik munkájukat 
komoly alapossággal és szakmaisággal 
végezték.     
    Helyi Választási Iroda
     vezetıje 

Anyák napja (kép forrása: 
ludanyhalasziovi.blogspot.com) 

Helyi érték 
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„Lelkemben érzem az Úr Jézus hívó szavát” – Baranyi  László ny.plébános életútja  
 
A napokban látogatást tettem Baranyi László, ludányhalászi 

származású nyugalmazott plébánosnál, akivel egy kellemes hangvételő 
beszélgetést folytattam életérıl és Isten szolgálatában eltöltött papi 
pályafutásáról.  

Baranyi László 1931. április 14-én született Balassagyarmaton. 
Gyermekéveit falunkban töltötte. Édesapja, nagybátyja, sıt még a 
testvére mestersége is ács volt, így elmondható, hogy igazi 
ácsfamíliából származik. Az elemi iskola után 1942-tıl 1946-ig a 
szécsényi iskolában volt polgárista diák. A papi hivatáshoz való 
vonzódása már ekkor megmutatkozott, mert elmondása szerint Kovács 
Barna atya kék reverendája nagyon imponált neki. Már 1942-ben 
megismerkedett a latin nyelvvel Baránszki Tibor jóvoltából. Késıbb 
édesanyjától is latin nyelvtankönyvet kért, amellyel elment a helyi 
paphoz, hogy latin nyelvbıl vizsgát tehessen, mert latinvizsga kellett, 
hogy papnak mehessen. Reggeltıl estig latint tanult, ebben nagy 
segítségére volt Sudár János atya. Mester Imrével és Mester Jánossal 
1946 nyarán a helyi kastélyba jártak be az apácákhoz, ahol Sudár 
János atya volt a zárdalelkész. 1947 áprilisában kérvényt írt a 
szemináriumba, amelyhez Horváth Gyula írt ajánlást: „Derék gyerek, 
ajánlom papnak.”. A kérelmet Fıméltóságú és Fımagasságú Mindszenty József bíboros-hercegprímás Úrnak 
Esztergom Érseki Palota címzéssel kellett Esztergomba küldenie, amelyben le kellett írni, hogy miért is 
szeretne pap lenni. Baranyi László ezt így fogalmazta meg: „ Lelkemben érzem az Úr Jézus hívó szavát és pap 
akarok lenni!”  

A Bencés fıgimnáziumba jelesre vizsgázott, sıt még arra is emlékszik, hogy mi volt az írásbelin a feladat. 
A kétarcú Janusról szóló latin szöveget kellett magyarra fordítania, amire fél napot adtak neki, İ viszont 10 
perc alatt készen volt.  Négy évig járt a Bencés fıgimnáziumba, majd ezt követte öt év teológia.  

1956. június 10-én szentelte pappá Dr. Hamvas Endre püspök. Ebédre a prímási palotába voltak 
hivatalosak, ahol megtudták, hogy hova lettek kirendelve. Egy héttel késıbb június 17-én Ludányban tartotta 
elsı miséjét. Papi szolgálatának elsı állomása Kemence volt, ahol egy évet töltött a forradalom ideje alatt. 
Innen járt gyalog Tésára és Gyarmatpusztára hittant tanítani és litániát tartani. Vasárnaponként hintóval vitték. 
1957-1958 között Dorogbányatelepen, majd ’58-ban Budapest- Alsó-Krisztinaváros plébániájára került (gróf 
Széchenyi István is itt esküdött). Budapesten csak egy hónapig volt, mivel itt nem érezte jól magát, ezért 
beadta az elhelyezési kérelmét. Így került 1958. október 10-én káplánnak Nógrádmegyerbe. Fizetése ekkor 
havi 5 Ft volt. Mohorán teljesítette papi hivatását 1962 és 1966 között. 1967-ben Drégelypalánkon, mint 
káplán részt vett a helyi templom felújításában, melynek elkészülte után a budapesti Szent Anna templomba 
helyezték, de İ 1968-ban Nagyorosziba ment inkább Sudár János mellé káplánnak. Tizenkét évi káplánság 
után Karancsságra kérte magát, ahol plébánosként öt évet töltött el. Itt töltött ideje alatt İ újítatta fel a 
templom tetejét. Vitéz Vaja István kérte İt arra, hogy adja be a pályázatát Patakra, ahol plébános és esperes 
lehet, de İ nem akart esperes lenni (Sudár Jánosnak nem akart a felettese lenni, mert gyerekkorában Sudár 
tanította a latin nyelvre). Így 1973-tól 1977-ig Patakon volt plébános. 1977-ben Tardosbányára került (Tata 
közelében), ahol csak egy faluja volt. 1983-ba került utolsó szolgálati helyére Magyargécbe, ahol nyugdíjba 
vonulásáig, 1996-ig végezte papi tevékenységét. Nyugdíjas éveit is Magyargécben tölti. Aranymiséjét 2006-
ban celebrálta. Pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából a Szentatya XVI. Benedek pápa szívbıl küldte 
apostoli áldását az isteni kegyelem bıségét kérve fıtisztelendı Baranyi László atya részére.  

Baranyi László atyánál tett látogatásom és a vele folytatott beszélgetés nagy hatással volt rám. Kora 
ellenére memóriája kitőnı, irigylésre méltó. A múlt eseményeit úgy meséli, mintha minap történt volna. Múlt 
iránti szeretete, Istenbe vetett hite érzıdik minden szavából. A vele eltöltött pár óra felért egy idıutazással. Az 
emberek iránti szeretete, tiszta, határozott jelleme a mai napig sem kopott az idı múlásával. Ez a határozott 
jellemő ember kiváló példaképe lehetne a mai rohanó, egymással mit sem törıdı, a múltról, a történelemrıl, a 
gyökereinkrıl gyorsan megfeledkezı világunknak.       Brunda Dániel 

Sorsok, emberek 
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Ludányhalászi családjai a XVIII. század els ı felében (1689-1741)  
2. rész  

…A számokat tekintve elmondható, hogy 1698-ban Ludány lakosságának 36,66%-a (Miriczeket és 
Babiczokat is belevéve) volt nem magyar eredető (szigorúan a nevekbıl leszőrhetı adatok alapján, hogy ebbıl 
mennyien nem beszélték a magyar nyelvet, vagy hányan vallották magukat magyar nemzetiségőnek, arra a 
fennmaradt adatokból nem kaphatunk választ). Halásziban ez a szám 7,14 % (mindössze 1 család), így ott 
kevésbé érvényesült a bevándorlási hullám. 

1700-ban két olyan vezetéknévvel, találkozunk melyek képviselıi máig élnek a településen; egyrészt a 
Jancsival – mely – mint láttuk – már a XVI. század óta megtalálható volt Ludányban – másrészt pedig a 
Józsával. A két családot akár egy gyökérbıl is eredeztethetnénk, hiszen mindkettı a János név becézésébıl 
alakult ki (de azt sem lehet kizárni, hogy a Józsa név a Józsefbıl származik). 

Az 1715-ös országos összeírásban jelenik meg elıször a szláv (tót) 
eredető Gyebnár família, mely Halászi tısgyökeres családjait gyarapította 
ugyanúgy, ahogy az 1716-ban elıször felbukkanó, Gál(os) keresztnévbıl 
eredeztethetı Galó család. Még ugyanebben az évben (1716) feltőnik 
Halásziban az Oláh família egy képviselıje is, azonban itt kizárható a 
folytonosság, hiszen a késıbbi összeírásokban már nem találkozni vele (a 
mai Halásziban található Oláh családok ısei az 1860-as évektıl kezdve 
követhetık nyomon).  

A vezetéknevekbıl még egy adatra következtethetünk – a falvak 
gazdasági életére. 1716-ban Ludányban volt 2 Molnár (úgy családnevő, mint 
foglalkozású – a Molnár családok sokáig őzték a nevükben rejlı 
mesterséget), 2 Kertész, 1 Mészáros, 1 Szabó (aki viszont kocsmáros volt), 1 
Szőcs; Halásziban ugyanezen évben (1716) volt 1 Molnár, 1717-ben ehhez 
még egy Kovács is jött. Ezek a család/foglalkozás nevek a földesúri 
jelenlétrıl is árulkodnak; a kertészek minden bizonnyal a Ráday kastély 
kertjében tevékenykedhettek; a mészáros a mészárszékre- a kocsmáros 
Szabó a „korcsmára”, a molnár a malomra utal, melyeknek mőködtetése 
földesúri jog volt. Mindez jelzi, hogy a török kiőzése, majd a II. Rákóczi 
Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc pusztító csapásai után, az 1710-es 
évek második felére megkezdıdött a két község felvirágzása. 

Kis kitérı után, térjünk most vissza eredeti témánkhoz, a 
családokhoz. 1715-ben jelenik meg elıször Ludányban a Barna vezetéknév, 
egy évre rá pedig a Nagy család ludányi ága bukkan fel, mely család 
korábban csak Halásziban volt megtalálhatóak. Hogy a ludányi Nagyok 
Halásziból költöztek-e be, vagy máshonnan érkeztek, azt a név gyakorisága 
miatt nem lehet megállapítani. 1718-tól van jelen Ludányban a Róka família, 
melynek elsı itteni képviselıje az 1720-as országos összeírás idején községi 
bíró volt. 1723-ban szintén egy máig élı vezetéknévvel találkozunk, a 
Kalossal, melyet ekkor még archaikus formában Skalosnak írtak. Az 1728-
ban megjelenı Bujáki család után, gyakorlatilag 1741-ig már nem találkozni 
újabb famíliával. Mindazonáltal egy családot még mindenképp meg kell 
említeni, mely mind Ludányban, mind Halásziban jelentıs számban 
képviseltette/képviselteti magát. Ehhez mindössze egy évvel kell túllépnünk 
a megszabott idıhatárt. 1742-ben jelenik meg a Mester család, mely késıbb 
csatlakozva a Puszta-Nagy-Végh nagy nemzetségekhez, kiterebélyesedı 

családágakat kezdett hajtani. 
Ezek hát azok a XVII. század végétıl, XVIII. század elsı felétıl jelenlévı famíliák, melyek többsége – 

három évszázadot keresztül élve maradt ezen a kisdarabka földön. Hogy mely famíliák érkeztek községünkbe 
a XVIII. század második felében, valamint a XIX. században, arra az elkövetkezı írásokban kapunk majd 
választ.             K.K. 

Családtörténet 

Az 1716-os ludányi 
adóösszeírás adózó családfıi 

Pusztai Mihály bíró, Rigó 
Gergely, Puszta János, Rigó 
Mihály, Babicz Tamás, Mericz 
András, Mocsár Dániel, Sülyei 
Miklós, Jancsi Tamás, Barna 
János, Turcsáni György, Jósa 
András, Pásztor András, 
Oravecz János, Hrivnák 
Mátyás, Nagy János, Erdélyi 
István, Varga György, Hricsán 
György 
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Mi lehet a gond?  

 
A kérdést kicsit késıbb fejtem ki, most 

jöjjenek a sportegyesület fontosabb 
mozzanatai. A március 14-i meccs elmaradt 
az esızések miatt. Eközben két játékos ismét 
csatlakozott a csapatunkhoz, név szerint 
Klucska Tamás és Pingiczer László. Teltek a 
mérkızések és egyre több emberünk sérült 
le, de szerencsére nem mind számít komoly 
sérülésnek. Május 16-án elmaradt a 
Nógrádsipek elleni bajnoki meccsünk. Most 
pedig itt az ár, a pályánkat elöntötte a víz, 
így kérdéses, hogy mikor tud a csapat újra 
hazai színekben játszani. Most pedig térjünk 
vissza a cikk címében feltett kérdésre Ez a 
kérdés néhány szurkoló fejében megfordult 
azokon a meccseken, mikor az egyesületünk 
nem azokat az eredményeket hozta, amit 
vártak a szurkolók és a vezetıség. Néhány 
drukker megkérdezte tılem, mit is fogok írni 
majd a cikkemben. Erre igazából egy választ 
adhattam: fogalmam sincs. Hosszú 
gondolkodás után szeretnék a nézıkhöz és a 
szurkolóinkhoz is szólni. Egy csapatnak, 

akárhogy is szerepel, mindig a szurkolóik 
adják meg a plusz erıt. Hiszen azért jön a 
nézı és a szurkoló is, hogy szórakozzon. 
Ahogy a pálya szélén látják a játékosok, 
mennyi szurkoló és nézı jön el egy adott 
meccsre, úgy mindjárt más hangulatban 
mennek fel a pályára. Az itthoni meccseken 
sokan jelen voltak, de mikor nem úgy 
sikerült egy-két forduló, egyre kevesebben 
jöttek. A bekiabálások a bírónak vagy a 
játékosoknak, az nem pályára való 
viselkedés. Mindenki emberbıl van, 
mindenki tévedhet, lehet az bíró, vagy 
játékos. A csapatnak szüksége van a 
buzdításra, ha jól játszik, ha nem.  

Ezzel a néhány mondattal nem a nézıket 
és a szurkolókat akarom bántani, hogy olyan 
dolgokat kiabálnak be, ami nem oda való, 
hanem hogy aki ráér, és kicsit is érdekli a 
helyi sportélet, az jöjjön és buzdítsa a 
csapatunkat. Hajrá LSE! 

Végh Tamás

 
 

Eredmény 16 – 25. forduló 
 hazai vendég eredmény 

16 Ipolyvece TE. LSE elmaradt 

17 LSE Magyarnándori SE 0-1 

18 Ipolytarnóc SE LSE 1-1 

19 LSE BMSC 0-2 

20 Szécsény VSE II. LSE 3-0 

21 LSE Csitár SE 3-0 

22 Galgaguta SE LSE 2-0 

23 Nagylóc SE LSE 7-0 

24 LSE Karancsság SE 1-2 

25 Doboskút SK N.sipek LSE elmaradt 

 
 
 
 
 
 

A bajnokság állása 25 forduló után 
1. BMSC 22 1 1 67 
2. Nagylóc SE. 15 5 4 50 
3. Ipolyvece TK. 15 2 7 47 
4. Galgaguta SE. 14 2 8 44 
5. Unicum FC. 13 4 7 43 
6. Magyarnándor SE. 13 2 9 41 
7. Szécsény VSE. II. 13 0 12 39 
8. Herencsény SE. 12 3 8 39 
9. Karancsság SE. 10 5 9 35 
10. Doboskút SK. N.sipek 9 3 11 30 
11. Ipolytarnóc SE. 8 6 10 30 

12. Ludányhalászi SE. 7 2 14 23 
13. Csitár SE. 6 5 13 23 
14. Buják SC. II. 5 5 14 20 
15. Nógrádkövesd SE. 2 3 19 9 
16. Nógrádmarcal SE. 2 2 11 8 

 

     
 
 

Sport 

 
                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: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 
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ÚÚjj  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  FFeejjlleesszzttééssii  TTeerrvv    
 
Elégedettek az útfelújításokkal Nógrád megyében 
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 474 millió forintra rúgó 
támogatása tette lehetıvé öt Nógrád megyei mellékút felújítását csaknem 15 
kilométeren. Néhány hónap elteltével a projektfolyamatokat irányító Magyar 
Közút Zrt. áttekintette, mennyire váltották be az útrekonstrukciók a hozzájuk 
főzött reményeket. 
 
A 21-es és 22-es út mellékútjain az Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP) 
keretében összesen 14,78 kilométernyi utat újítottak fel a közelmúltban, nehezen 
megközelíthetı településeket hozva közelebb a térségi központokhoz és a 
megyeszékhelyhez. Így újulhatott meg a Ludányhalászi–Endrefalva összekötı út (2207-
es út), a pilinyi bekötıút (22107-es út), a sámsonházi bekötıút (21135-ös út), a 
nagybárkányi bekötıút (21139-es út), valamint a Pásztó–Galyatetı–Mátraháza összekötı 
út (2408-as út) Mátrakeresztes kül- és belterületi részeit érintı szakasza. A felújítás a 
környéken élık mindennapi közlekedési igényein túl segíti az eljutást a 22-es számú 
Rétság–Salgótarján fıútra és a 21-es számú Hatvan–Somoskıújfalu fıútra, illetve azon 
keresztül az M3-as autópályára is. 
 
A 2009 augusztusában megkezdett beavatkozásokban kiszélesítették az utakat, 
megerısítették az aszfaltburkolatot, felújították a hidakat, kitisztították az árkokat és az 
átereszeket, rendbe tették az útpadkákat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szabályos 
közbeszerzési eljárásán a kivitelezés jogát a He-Do Kft. és a Colas Zrt. nyerte el. 
 
A projekt teljes költségvetése 474,4 millió forint volt, amit teljes egészében az Európai 
Unió strukturális alapja, az ERFA fedezett. 
 
„A közutak rossz állapota nemcsak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezíti, 
hanem hátráltatja a gazdaság növekedését is, rontja a térségben élık jövedelemszerzı 
esélyeit – fogalmazta meg Zsupponits Jenı, a Magyar Közút vezérigazgatója a felújítások 
jelentıségét. – Ebben a projektben hatezer környéken lakó embert és további hatezer az 
utakat rendszeresen használó átutazót tartunk nyilván; az ı számukra a mindennapi 
közlekedés kényelmén túl a gazdasági kitörés lehetıségét is jelenthetik a most átadott, 
európai szolgáltatási paraméterekkel rendelkezı mellékutak” – mondta a szakember. 
 
A Magyar Közút pozitív visszajelzéseket kapott a helybeliektıl, mind a felújítások 
tartalmával, mind pedig a kivitelezés gyorsaságával és minıségével kapcsolatban. Igaz, a 
hosszú, szép ısz is az építık kezére játszott. 
 
„Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni errıl a felújításról - mondta el Lehoczki 
Szabolcs, Piliny polgármestere. – Az elhúzódó elıkészítési fázist példaszerően gyors 
megvalósítás követte az ıszön, s a kivitelezıvel is jó volt az együttmőködés. A tervezés 
és a kivitelezés során kéréseinket maradéktalanul figyelembe vették.” 
 
A települési vezetı jelezte, hogy a kényelmes, korszerő utat annyira szívesen használják 
a helyiek, hogy a távolabb lakók akár kerülıt is tesznek, hogy rajta közlekedve jussanak 
el távolabbi úti céljaikhoz, jellemzıen Salgótarjánba vagy Szécsénybe. 

     

Sajtóközlemény 
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Az építık néhány „lehetetlen” közlekedési helyzetet is korrigáltak, odébb helyezték 
például a buszmegállót, amely eddig, példátlan módon, egy hídon volt. A megálló modern 
buszvárót is kapott. 
 
Az Észak-Magyarország régióban az elmúlt két és fél évben a négy és öt számjegyő 
mellékutak összesen 320 kilométeren újultak meg, 13,5 milliárd forintból. Az 
útrekonstrukciókra a regionális operatív programok 2007–2008-as akciótervének 
keretében került sor. Az akciótervben Magyarország hét statisztikai régiójában összesen 
183 útszakasz felújítására nyílt lehetıség 2008–2010 folyamán, összesen 73 projektben, 
1114 kilométeren, uniós finanszírozással, csaknem 50 milliárd forintból. A beruházások 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv „területfejlesztés” prioritásának égisze alatt 
zajlottak.  
 
 
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya 
Tel.: 06-1-819-9144 
E-mail: kommunikacio@kozut.hu  
Weboldal: www.kozut.hu 
 
 
A felújítási projektben érintett útszakaszok 
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1848. március 15-i megemlékezés - Ludányhalászi 

2010. március 14 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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1848. március 15-i megemlékezés – Csalár 

2010. március 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Képriport 
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Kékkıi biciklitúra 

2010. március 20. 
 
 
 

 

Képriport 


