
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. évfolyam 3. szám           2010. szeptember 
 

tt van az ősz, itt van újra”  
Sajnos igencsak aktuális ez a versrészlet 
Petőfi ismert művéből, hiszen újra eljött 

a szeptember, s vele együtt az ősz is. A fák levelei lassan 
besárgulnak, az ifjúság ismét visszaül az iskolapadba, a 
háziasszonyok pedig a kertekben megtermett 
zöldségeket és gyümölcsöket bekészítik a téli időszakra. 
A szőlősgazdák előkészítették pincéiket és hordóikat a 
szüreteléshez. Igen-igen nemsokára itt lesz a szüretelés 
ideje, s ha itt a szüretelés, akkor falunk utcája ismét helyt 
ad a szüreti felvonulásnak. Az idei szüreti felvonulás 
időpontja szeptember 25. (szombat). Reméljük idén is 
remek táncprodukciót láthatunk majd a helybéli 
táncosoktól.  

A nyár alatt sok minden történt velünk, falubeliekkel. 
A nyár kezdetén a kedvezőtlen időjárás és a folyamatos 
esőzések miatt az árvíz és a belvíz nehezítette meg az itt 
lakók életét. Idén mind a három falurész jócskán 
küszködött a hirtelen jött nagymennyiségű vízzel, erről 
bővebben olvashatnak egy közösen írt cikkben. Az 
esőzések következtében a Falunap helyszíne idén a 
Művelődési ház mögötti placc volt, ahol 
megcsodálhattuk Némethné Jancsi Ilona gobelin 

kiállítását, valamint az iskolások és a felnőtt énekkar 
színvonalas produkcióját. Este pedig az érdeklődők 
Zoltán Erika koncertjét láthatták, de erről bővebben is 
olvashatnak újságunk hasábjain Lelovics Tamás 
jóvoltából. A sorsok, emberek rovatban most Némethné 
Jancsi Ilonával készített interjút olvashatják, akivel 
Bódiné Fenyvesi Mónika beszélgetett. Az idei nyár igaz 
nem bővelkedett foci meccsekben, de biztos tud érdekes 
információkkal szolgálni nekünk Végh Tamás a Sport 
rovatban.  

Az idei ősz nem csak a betakarításról és a szüretről 
fog szólni, hiszen nemsokára eljön az októberi 
önkormányzati választás, ahol a falu népe ismét dönthet, 
hogy kit szeretne látni a falu élén, továbbá, hogy kik 
alkossák a képviselő testületet. Az eredményekről 
következő számunkban olvashatnak majd.  
Nagyon örülünk a megannyi pozitív visszajelzésnek az 
újsággal kapcsolatban, és továbbra is várjuk az ötleteket, 
javaslatokat, amelyekkel még színesebbé tehetjük a mi 
Hírmondónkat. Remélem még sok-sok kiadást élhetünk 
meg, addig is jó olvasást a szeptemberi számhoz.  

Brunda Dániel

__________________________________________________________________________________ 

Elfeledett kincsek – A ludányi- és halászi „hiskók” 
 
Az ősz beálltával a bortermelő vidékeken megkezdődnek a szüretelések. Az egész évben féltőn óvott szőlőfürtök 

puttonyokban kerülve, a zúzás és sotolás után hordókban kezdik meg kiforrásukat az emberiség legnagyobb örömére. 
Ki gondolná, hogy egykoron vidékünkön is jelentősebb szőlőtermelés folyt. A környék nevezetesebb szőlőbirtokai 
Galábocson, Csaláron, Dolányon (Benczúrfalva) voltak. Ugyanakkor Ludány és Halászi népei is megtermelték a 
maguk szőleit. Ludányra vonatkozóan már a XIII. sz. végéről van adat a szőlőtermesztésről, ami azért volt különleges, 
mert a lakosság fákra futatta a szőlővesszőket. A török-kor előtt minden bizonnyal községünkben is sokkal 
jelentősebb volt e gyümölcs termesztése, ugyanakkor a környék oszmán alóli felszabadulása után, már nem kapta 
vissza régi fényét. Ahogy egy korabeli szerző írja: „valamikor szőlőhegyük sem hiányzott, ez azonban már elpusztult 
s nem Ceres és Bacchus birtoka többé”. Nem is olyan régen, még jelentős szőlőtermesztés folyt a halászi Agyagoson 
és a ludányi Szőlőhegyen, mára viszont csak a romos hiskók (borházak) (és itt-ott egy-egy hétvégi ház) maradtak 
mementóként. Ezek néma tanúi az egykori „görbe napoknak”, a jó hangulatú őszi szüreteknek. Az öreg gazdáknak, 
akik csak szüret után jöttek haza a hegyről. A kolerajárványtól ide menekült falusi gazdáknak; akik innen füleltek 
mikor kondul meg a harang egy újabb lélekért. Ma már ezek a hegyek csendesen szemlélik a falu dolgos 
hétköznapjait várva arra, hátha valaki egyszer még újra felfedezi a bennük rejlő kincseket.   
              K.K. 

„I  
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TISZTELT LUDÁNYHALÁSZIAK! 

 
Elrepült felettünk ez a választási ciklus. Ennek kapcsán kérem engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül 

visszatekintsek az elmúlt négy esztendőre. 
Mi, akik itt élünk, tudjuk miért van a községünkben két templom, három temető és miért alakult ki ez a 

hosszú elnyújtott falu az idők folyamán. Ez a szerkezeti forma sajnos hátrányokkal is jár. Többek között nehéz 
egységbe tömöríteni a lakosságot. Gyermekéveimtől fogva hallom; ebben a faluban nincs összetartás. Ezen a 
szemléleten próbált változtatni a képviselőtestület. Így alakultak ki a hagyományszerűen mindig az évnek 
azonos időszakában megrendezésre kerülő nagyon hangulatos korcsolya- és szánkóversenyek, a farsangi 
mulatságok, a március 15-éhez kötődő mindig nagy sikerrel megrendezett kerékpártúrák. Minden év tavaszán 
megünnepeltük március 15-i nemzeti ünnepünket, valamint az anyáknapját. Az utóbbi években hagyományossá 
váltak a májusi nyugdíjas kirándulások, így látogattuk meg az idősekkel Sztregovát, Szklabonyát, Kékkőt és 
nem utolsósorban Ipolytarnócot. A nyárnak mindig a fő attrakciója volt a falunap, illetve az ezzel összekötött 
elszármazottak találkozója és az V. Váci Egyházmegyei Találkozó. Mindkét esemény ékes bizonyítéka volt 
annak, hogy igenis tudunk egységesek lenni és büszkén vallhattuk magunkat ludányhalásziaknak. A szeptember 
utolsó hétvégéje egyenlő a szüreti felvonulással, melyet évente mindig egyre nagyobb résztvevő létszámmal 
sikerült megrendezni. November hónap a beszámolásé, a lakosság közmeghallgatás és falugyűlés keretében 
fejthette ki véleményét. Az év utolsó hónapjában köszöntöttük a nyugdíjasokat, és rendeztük meg a Karácsonyt 
váró estet. Utólag is ismételt köszönetemet szeretném kifejezni minden egyes közreműködőnek és segítséget 
nyújtónak. 

A négy év alatt a település fejlődésében is sikerült eredményeket felmutatni. Sikerült pótolni az iskola 
hiányosságai közül egy párat; rendbe tettük a belső udvaron lévő homlokzatot, beleértve a hiányzó tűzfalak 
megépítését is. A tornaterem tetőszerkezetének renoválásához építőanyagot, fedéséhez cserepet nyertünk 
pályázat útján; remélem az ősz folyamán a felújítás is elkészül, de tudjuk, még bőven van javítanivaló. A 
Magyar Közút Kht-nál pályáztunk sikerrel a Rákóczi úti övárok fedésére, a Szent István út („halászi kanyar”) 
támfalának és hiányzó járdáinak megépítésére, valamint a Maros úti járda kiépítésére. Az említett 
útszakaszokhoz az összes szükséges anyagot megkaptuk és közcélúak bevonásával került kivitelezésre. Meg 
kell említeni, hogy ezen munkák mind lakossági kezdeményezésként és kérésként kerültek megvalósításra, 
ugyanúgy, ahogy a Kossuth út (vasút utca) felújítása is az állandó kezdeményezési készségnek volt az 
eredménye. Szintén a Kossuth úton épült fel pályázati pénzből az új játszótér is, főleg az óvoda közelsége miatt. 
Önkormányzati segítséggel – de nem önkormányzati finanszírozással – szépült meg a halászi templom és a 
ludányi templom tornya. Megjegyzendő, hogy közreműködésünkkel az egyházközség jelentős pályázati 
összeghez jutott a ludányi templomtető felújításához. Pályázat útján sikerült új kisbuszt beszerezni. A takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően terveztük megvalósítani az útfelújításokat. Sajnos az árvíz okozta károk miatt ez 
is hátrább sorolódott. Viszont nagyon remélem, hogy szintén még az ősz folyamán elkészül és új 
aszfaltburkolatot kap az Előd- és a Maros út, illetve részleges felújítást kap a Tó út. A sokat emlegetett árvíz 
miatt elengedhetetlen a külterületi vízelvezetést újragondolni, hiszen a 80’-as években készült meliorációs 
hálózatok elavultak, az akkor megszüntetett kültéri csapadék vízelvezetőárkok hiánya most katasztrófát okozott. 
Ennek a tervezési egyeztetései folyamatban vannak. 

Néhány gondolat a gazdálkodásunkról. Négy évvel ezelőtt a községünknek közel 25 milliós hitelállománya, 
illetve szállítói tartozása volt. Ez évben már hitel nélküli és egy pár milliós lekötött bankbetéttel tudtunk 
működni egészen a májusi-júniusi árvíz bekövetkeztéig. A védekezési költségek sajnos elvitték a 
megtakarításunkat. Az iskolaépület károsodásáért a biztosítótól kapott és pályázati forrásból származó 
összeggel, valamint az utófinanszírozott játszótérért ha visszakapjuk a bekerülési – megközelítőleg 4 milliós – 
összeget visszaáll a tavaszihoz hasonló kedvező pénzügyi helyzet. Még annak ellenére is, hogy a biztosítótól 
befolyt összeget, az iskola tantermeinek, tanári szobáinak és összes kiszolgáló helyiségének a részbeni 
felújítására és a teljes festési munkákra fordítottuk. 

  

Helyi Hírek 
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A gazdálkodásunknál mindenképpen ki kell térnem a közcélúak foglalkoztatására. Képviselőtestületünk 

egyetértése alapján, minden egészséges, rendszeres rendelkezésre állási támogatásra jogosultat alkalmaz a 
kötelező 90 ledolgozandó napon túl is. Vállalva ennek minden szervezési és anyagi nehézségeit is. A szécsényi 
kistérség települései közül ezt csak a mi községünk vállalta fel, ámbár ez évben már egyre több település követi 
példánkat. A közcélúak foglalkoztatásánál tudom, hogy nem kerülhetem meg a munkafegyelem kérdését. És 
ezen bőven van mit javítani, de határozottan kimerem jelenteni, hogy 2006-hoz képest jelentős előrelépés 
történt, még akkor is, ha a 20-30 évesekkel nehezen tudjuk megértetni, hogy mettől meddig is tart a munkaidő. 
Hogy nem munkaidőben vásárolunk be és főleg nem beszélgetéssel töltjük a munkaidőt. Az ő esetükben a 
foglalkoztatásuknál erre még nagyobb energiát kell fordítani, hiszen majd mindegyikük esetében ez az első 
munkahely és reméljük, ezzel is hozzásegítjük majd a sikeres elhelyezkedésüknél a beilleszkedésüket. 

 Közcélú szervezeteinkről megemlékezve. A nulláról sikerült újraindítani a sportegyesületet, a pályát és 
környékét a lehetőségekhez mérten kialakítani. A sportegyesület munkája megfelelő. A fenntartásukhoz, 
működési költségükhöz eredményes pályázatokon nyertünk pénzeszközt minden évben. A csapat 
eredményességén, morálján viszont javítani kell. Szintén egyesületi formában működik a polgárőrség, melyet 
szintén a nulláról kellett indítani. Nagy segítséget és biztonságot nyújt a falu lakosságának. Munkájukért, 
önzetlenségükért csak a köszönet szavai illeti őket. Alapítványaink közül az iskolai alapítvány már több mint 
egy évtizede működik eredményesen az irányításukat végző személyek segítségével, munkájukért szintén 
köszönetemet fejezem ki. A Ludányhalásziért közhasznú alapítványt a múlt évben sikerült létrehozni, 
vezetőinek kitartást és sok energiát kívánok feladataikhoz. Ugyan nem az önkormányzathoz, de a faluhoz 
szorosan kötődik az egyházi alapítvány, mely az utóbbi években a legdinamikusabban fejlődött. Csak a 
gratulációval tudok élni az irányítását ellátó személyek felé.  

Sikerként élhettük meg az illegális szeméttelepek felszámolását, de sajnos mindig akad tennivaló. Oda kell 
figyelni a környezetünkre, hiszen a természetet az unokáinktól kaptuk kölcsön. Négy évvel ezelőtti ígéretemnek 
megfelelően, saját költségemen virágtartókat helyeztettem el a villanyoszlopokra. A virágpalántákat 
vállalkozóktól kaptuk, illetve pályázatok útján nyertük. Így az önkormányzatnak plusz anyagi terhet nem 
jelentett. Sőt a „Virágos Nógrádért” versenyen mindig helyezettek voltunk, és ezért jelentős pénzdíj is járt. 
Büszkén közlöm Önökkel, ez évben első helyezést értünk el. 

 Végezetül megköszönöm az intézmények dolgozóinak, közvetlen kollégáimnak, a képviselőtestület 
tagjainak az eltelt négy évben végzett eredményes munkájukat. Külön megemlítem és megköszönöm azon 
képviselőtársaimnak a munkáját, akik úgy döntöttek, hogy ez volt az utolsó ciklusuk, így Dr. Paskóné Tóth 
Valériának (Eitler Rudolfné), Kalos Istvánnénak, Miklós Lajosnak valamint Mosó Zoltán alpolgármester úrnak, 
aki 1990 óta folyamatosan minden testületnek tagja volt. A többieknek pedig – Bódiné Fenyvesi Mónikának, 
Brunda Józsefnek Győriné Szép Katalinnak, Szeles Mariannának, és Végh Imrének – eredményes 
megmérettetést kívánok az őszi önkormányzati választásokon.  

Tisztelettel:  
Kovács Imre 
polgármester 

 

 
A Képviselőtestület ülésein történt 

 
2010 június hónapban a testület a településen kialakult árvízvédelmi helyzet miatt rendkívüli ülést tartott, melyen 
döntött arról, hogy az előre nem látható természeti esemény miatt szükségessé vált árvízi védekezésre és 
önkormányzati épület – iskola – helyreállítására vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az 
Önkormányzati Minisztériumhoz.  
 
A júliusi ülésen elfogadásra került a szécsényi Rendőrkapitányság közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett 
2009. évi tevékenységéről készített beszámolója, az óvodai nevelés helyi programja, valamint a közoktatási 
intézkedési terv. Ezen az ülésen kerültek megválasztásra a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők 
és polgármester választáson közreműködő helyi választási bizottság tagjai és a települési cigány kisebbségi 
szavazatszámláló bizottság tagjai. 

Helyi Hírek 
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TISZTELT LUDÁNYHALÁSZI LAKOSOK! 

 
Ismét eltelt négy év, a 2006 őszén - az Önök által – megválasztott Képviselő-testület befejezte a 

munkáját. Az elvégzett munka értékelése nem a mi, hanem az Önök feladata. 
Engedjék meg, hogy néhány felvetéssel éljünk az elvégzett munkánkkal kapcsolatban. 
A Testület kilenc főből állt, kétharmad része már a 3. illetve a 4. ciklusát töltötte ki, de a régiekhez 

hasonlóan az új tagok is lelkesen dolgoztak. Sajnos a testületi tagok közül nem mindenki vette ki egyformán 
a részét a munkából. Ennek ellenére a Testületben folyamatos munka volt, nem „bólogató jánosok” ültek az 
üléseken. Az ott készült és az interneten megjelent jegyzőkönyvek kivonatosak. A testületi ülések 
nyilvánosak,- kivéve a zárt ülések - de soha nem volt érdeklődő. 

A Testületnek a négy év során nagyon sok – a gazdasági válság miatt – népszerűtlen döntést, fájó 
intézkedéseket kellett hozni. Ezek súlyosan érintették úgy a település lakosságát, mint az Önkormányzatot. 

Előnyös, mindenki számára jó döntést hozni – egy gazdasági recesszió közepén – nem lehet, mert 
ilyenkor érdekek sérülnek. Döntéseinknél figyelembe kellett vennünk a szigorú pályázati feltételeket, EU-s 
előírásokat. Például a játszótér megépítésénél csak független minőség-ellenőrző szerv által bevizsgált és 
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játékokra lehetett pályázni. Ilyenek készítésére egyetlen helyi 
vállalkozónak sincs engedélye. Igyekeztünk átgondoltan, a falu közösségének a javát szolgáló, kevésbé fájó 
és pénztárcát kímélő döntéseket hozni, rendeleteket alkotni. 

Nekünk is vannak, voltak szép terveink, szövögettük álmainkat, de a realitás, az ország, az 
önkormányzatok gazdasági helyzete - köztük a miénk is - felébresztett bennünket. 

Nem lehet illúziókat kergetni! Pénz nélkül, hiányos költségvetéssel, amit részben örököltünk, részben 
pedig a gazdasági válság okozta megszorítások miatt adódott, lehetetlen üres ígérgetésekkel „hangulatot 
javítani”, nagy dolgokat tenni. 

A fájó, lakosságot, intézményeket sújtó intézkedések ellenére az önkormányzati költségvetés hiányát 
racionális gazdálkodással, szakszerű intézkedésekkel sikerült jelentősen csökkenteni. 

Mi is ígérhettünk volna mindenféle jót, de a programunk több, mint 80%-t teljesítve, most nem kell 
lehajtott fejjel távoznunk. Minden gazdasági, pénzügyi elszámoltatás elé nyugodt szívvel állunk, mert ebben 
a ciklusban – sajnos – semmilyen önkormányzati ingatlan eladására nem került sor. Ez a képviselő-testület – 
az előző ciklusokhoz viszonyítva – soha ennyit még nem dolgozott. Fáradságot, szabadidőt és anyagi 
áldozatot sem kímélve tette a dolgát, végezte vállalt feladatát. Az első évben a rendezvényeket a testület 
tagjai és az önkormányzat dolgozói szervezték és bonyolították le. A második évben már bővült a segítők, 
támogatók köre. A csúcs azonban a 2009-ben rendezett Egyházmegyei Találkozó volt, ahol Ludányhalászi 
megmutatta, hogy egy kis falu is merhet nagyot álmodni, hiszen az itt élő emberek összefogása, tenni 
akarása egy „szívet melengető”, nagy rendezvény megvalósulását eredményezte. 

Biztos, hogy lehetett volna mindent jobban csinálni, / mert mindent lehet/, biztos, hogy élnek a faluban 
erre a feladatra tőlünk alkalmasabb emberek is. Lehet bírálni, kritizálni a 4 éves munkánkat. Mi minden 
építő jellegű kritikából igyekeztünk volna tanulni, tanulságokat levonni, a munkánkban hasznosítani, a 
község lakóinak érdekeit maximálisan képviselni. A ciklus végén azonban, egy választási kampány során 
szembesíteni a vélt hiányosságokkal egy testületet, fájó, keserű érzés, kicsit etikátlan is. Szomorú, hogy 
olyan személyektől hallunk kritikát, bírálatot, elmarasztalást, akik még semmilyen közösségi munkában 
nem vettek részt, még a rendezvényekre és az évenkénti közmeghallgatásokra sem jöttek el és mások 
munkáját a „pálya széléről” becsülik alá. Következésképpen ismereteik felszínesek, mivel nem néznek a 
dolgok mögé. Nem álltak be a sorba sem a rendezvények lebonyolításakor, sem akkor, amikor az árvíz miatt 
a falu lakosságának nagy része bajban volt. Némi tájékozódás után választ kaphattak volna arra, miért nem 
valósultak meg azok a feladatok, amelyeket most hiányosságként rónak fel nekünk.  

Bizton állíthatjuk, hogy munkánkat legjobb tudásunk szerint igyekeztünk tisztességgel, becsülettel, 
kellő alázattal elvégezni. Egy képviselőt nem a szóban elhangzott, „épületes” kritikái minősítenek, tesznek 
hitelessé, elfogadhatóvá, hanem a tettei, cselekedetei, hogy mit tesz a közösségéért, aki őt megválasztotta. 
Nagy szavakból, ellenzéki kritikából, egymás „pocskondiázásáról” eleget hallunk a médiában.  

Nem a szavak, hanem a tettek beszélnek, minősítenek! 

Helyi Hírek 
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Köszönjük az önzetlen segítséget, az anyagi támogatást mindazoknak, akik döntéseinkkel, 

célkitűzéseinkkel egyetértettek és mindent megtettek azért, hogy terveink, céljaink megvalósulhassanak. A 
célok, a tervek azonban csak annyit érnek, amennyit megvalósítunk belőlük. 

 
E gondolattal kívánunk Ludányhalászi valamennyi lakójának és leendő Képviselő-testületének sok 

sikert, erőt, egészséget, kitartást és összefogást a kitűzött feladatok minél eredményesebb megvalósításához. 
 

Ludányhalászi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai: 
 
 
 
 
 
 

 

Megérdemelt pihenés! 
A ministránsok Szokolyán, aktív katolikus fiataljaink egy csoportja augusztus hónapban Csehországban 
töltött 5 napot. A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért 
Alapítvány a szokolyai táborozóknak teljes ellátását és szállásköltségét 142 ezer forint értékben finanszírozta. 
A fiataloknak az útiköltséghez 25 ezer Ft-tal járult hozzá. Reméljük, a jövőben is lesz anyagi lehetőségünk 
ilyen formájú kirándulások támogatására. Az alapítvány 2010 évi működési pályázaton 142 ezer Ft-ot nyert. 
 

                     Végh Imre 
Alapítvány elnöke 

 

 

Felhívás 
Tisztelt Választópolgár! 
A területi választási iroda a településen csak két szavazókör működését engedélyezte – így a 3. számú szavazókör 
– Gamesz – megszüntetésre került, továbbá a 2. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal) átkerült a Művelődési 
Ház épületébe. 
A fenti változások az alábbi lakcímen lakókat érintik: 

 

Cím    Régi     Új 
szavazókör 

Béke út   Gamesz    Művelődési Ház 
Bercsényi út   Polgármesteri Hivatal   Művelődési Ház 
Kárpát út    Gamesz    Művelődési Ház 
Kiss út    Gamesz    Művelődési Ház 
Kossuth út   Polgármesteri Hivatal   Iskola 
Köztársaság út   Gamesz    Művelődési Ház 
Losonci út   Gamesz    Művelődési Ház 
Ráday út    Polgármesteri Hivatal   Iskola 
Radnóti Miklós út    Polgármesteri Hivatal   Iskola 
Rákóczi út 1-71.   Polgármesteri Hivatal   Művelődési Ház 
Rákóczi út 73-93.   Polgármesteri Hivatal   Iskola 
Rákóczi út 2-70.   Polgármesteri Hivatal   Művelődési Ház 
Rákóczi út 72-136.   Polgármesteri Hivatal   Iskola 
Vezér út    Gamesz    Művelődési Ház 
Zöld út     Polgármesteri Hivatal   Művelődési Ház 
Zsák út    Polgármesteri Hivatal   Művelődési Ház 
 

Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy a választás napján az értesítő szelvényen feltüntetett 
szavazóhelyiséget szíveskedjenek felkeresni. 

Helyi Választási Iroda 

Helyi Hírek 
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Választ a település 
 

A Helyi Választási Bizottság a 2010. augusztus 6-i ülésén megállapította, hogy a 2010. évi települési 
kisebbségi választás előkészítése kapcsán Ludányhalászi községbe a cigány kisebbségi választói jegyzékbe 79 
főt vett fel a helyi választási iroda, tehát a választás kitűzésének törvényes feltételei fennállnak. 

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának napján kell megtartani.  
A fentieket figyelembe véve a helyi választási bizottság a Ludányhalászi községben megtartandó települési 
cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3. (vasárnap) napjára tűzte ki. 

A települési kisebbségi önkormányzati választáson független jelöltek nem indulhatnak, kizárólag jelölő 
szervezetek állíthatnak jelölteket, legkésőbb 2010. szeptember 3-ig. A jelöltek nyilvántartásba vételéről a Helyi 
Választási Bizottság dönt. 
A településre eddig nyilvántartásba vett cigány kisebbségi képviselőjelöltek és az őket jelölő szervezetek: 
 

1. Oláh Sándor                                        Roma Polgári Tömörülés,  
                                                         Roma Polgárjogi Mozgalom B-AZ Megyei Szervezete, 

                                                                        Cigány  Szervezet Országos Szövetsége          
 

2. Gazsi Viktorné                                           Roma Polgári Tömörülés,  
                                                         Roma Polgárjogi Mozgalom B-AZ Megyei Szervezete, 
                                                    Cigány  Szervezet Országos Szövetsége           

 
3. Oláh Jenőné                                                  Roma Polgári Tömörülés,  
                                                         Roma Polgárjogi Mozgalom B-AZ Megyei Szervezete, 

                                                                          Cigány  Szervezet Országos Szövetsége    
 

4. Ruszóné Gazsi Alexandra                           Roma Polgári Tömörülés,  
                                                           Roma Polgárjogi Mozgalom B-AZ Megyei Szervezete, 
                                                                          Cigány  Szervezet Országos Szövetsége                  
 
 

5. Oláhné Ujhelyi Annamária                  „LUNGRO DROM” Országos Cigány  
                                                                              Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

 
6. Süveges Imréné                                   „LUNGRO DROM” Országos Cigány  
                                                                               Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

 
7. Szomor István                                      „LUNGRO DROM” Országos Cigány  
                                                                               Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

 
8. Gönczi Lajosné                                 „LUNGRO DROM” Országos Cigány  
                                                                               Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

 
 A települési kisebbségi képviselőjelöltekre azon választópolgárok adhatják le szavazataikat, akik 
kisebbségi választói névjegyzékbe a választás napján szerepelnek. 

 
Helyi Választási Iroda 

 
 

Helyi Hírek 
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Lapzárta után történt 
 
A Ludányhalászi Hírmondó szerkesztése leadását követően a cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselőjelöltek száma 3 fővel növekedett: 
9.     Jakab Mihályné    „LUNGRO DROM” Országos Cigány 
      Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
10.    Oláh Petra    „LUNGRO DROM” Országos Cigány 
      Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
11.    Rácz Róbert    „LUNDRO DROM” Országos Cigány 
      Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
illetve Süveges Imréné a „LUNGRO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
jelölését a kisebbségi önkormányzati választására visszavonta, és a Roma Polgári Tömörülés, Roma 
Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége 
szervezetek közös jelöltjeként kíván indulni. 
 
 A településen megválasztható cigány kisebbségi önkormányzati képviselők száma 4 fő. 
 
 
 
Lezárult továbbá a helyi önkormányzati képviselő és polgármester – jelöltek nyilvántartásba vétele.  
 
A helyi választási bizottság döntése alapján a településen nyilvántartásba vett 
 

 polgármester jelöltek: 
 
1. Kovács Imre   Független jelölt 
2. Mizser István   Független jelölt 
 
 képviselőjelöltek: 
 
1. Ádám Norbert   Független jelölt 
2. Baranyi Márton   Független jelölt 
3. Bódiné Fenyvesi Mónika  Független jelölt 
4. Brunda József   Független jelölt 
5. Győriné Szép Katalin  Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
     Kereszténydemokrata Néppárt 
6. Jancsi Károly   Független jelölt 
7. Lukács Péter   Jobbik Magyarországért Mozgalom 
8. Majcherné Akucs Judit  Független jelölt 
9. Oláhné Ujhelyi Annamária Független jelölt 
10. Orosz Mária Edina  Jobbik Magyarországért Mozgalom 
11. Sútor Csaba   Független jelölt 
12. Szeles Marianna   Független jelölt 
13. Végh Imre Gergely  Független jelölt 
14. Végh József   Független jelölt 
 
Ludányhalásziban a megválasztható önkormányzati képviselők száma 6 fő. 
 
         Helyi Választási Iroda 
 



Ludányhalászi Hírmondó  - 8 - 

   

 
 
    

Új játszótér épült falunkban 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének keretében megnyert pályázaton 3,8 millió forint 
támogatást nyert a település közösségi tér –játszótér- kialakítására. 
  

Rozsdás hinta, foghíjas famászóka, így nézett ki falunk 
egyetlen óvoda udvarán található játszótere. Az uniós 
szabványoknak az építmények nagy része nem felelt meg, illetve 
balesetveszélyes volt. A településnek saját forrásból pénzeszköze 
nem volt sem a felújításra, sem az elhasználódott eszközök 
pótlására. Az óvodai játszótér felújítására pályázni nem lehetett, és 
jelenleg sem lehet. Egy a gyerekek számára biztonságos játszótér a 
tévhittel ellentétben sok millió forintba kerül!! 

Egyetlen lehetőségként adódott az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat 
kihasználása. A pályázati kiírás meghatározza a játszótér 
lehetséges helyét, helyeit, a kialakítás és kivitelezés formáját, a 
kihelyezett eszközök minőségét, közbeszerzési kötelezettséggel. A 
pályázati előírásokat szigorúan be kell tartani, a pályázati pénzzel szigorúan el kell számolni!  

A mozgásteret kihasználva, a telepítés költségét csökkentve, ezzel a beépített eszközök értékét növelve 
a földmunkát tudtuk vállalni, sajnos a gyártáshoz a szükséges gépsorral, technológiával nem 
rendelkezünk, és falunk egyetlen üzeme, vállalkozója sem rendelkezik játszótéri eszközök gyártására 
feljogosító engedélyekkel és bizonylatokkal! 
A Kossuth utcai helyszín kiválasztására elsődlegesen: az óvodai játszótér fent említett állapota, és a 
rendelkezésre álló önkormányzati terület miatt került sor. (illetve, hogy az óvodások minél gyakrabban 
igénybe tudják venni.) 

Gyerekzsivajtól hangos az új játszótér. Az óvodások, iskolások birtokukba vették a szabadtéri 
játékokat. Élvezik, hogy övék lett a tér. Az önkormányzatnak az volt a célja, hogy olyan fejlesztés 
valósuljon meg a településen, amelynek a gyerekek örülhetnek.  

Az volt a célunk, hogy a gyerekeknek is nyújtsunk valamit, mert a szolgáltatásokkal általában a 
felnőtteket célozzuk meg, és ha a gyerekek kapnak valamit, az akkor általában vagy egy oktatási 
intézmény felújítása, vagy valami olyan, ami nem a játékhoz kötődik, ezért számunkra nagy öröm volt, 
hogy játszóteret tudtunk építeni. Reméljük, a jövőben is nyílik lehetőség pályázat útján Európai uniós 
előírásoknak megfelelő játszóteret létesíteni a horkai és a halászi falurészen is. 

A fejlesztésnek nemcsak a gyerekek 
örülnek. A szülők szerint a játszótérrel közösségi 
teret is kialakítottunk. Ahogy mondják: végre van 
olyan hely Ludányhalásziban, ahol a családok 
találkozhatnak, a felnőttek beszélgethetnek, amíg 
a gyerekek jól érzik magukat. Sokaknak más 
programjuk nincs, mint hogy kihozzák a 
gyerekeket a játszótérre, és itt legalább együtt 
lehetnek a családdal. 

Kérjük vigyázzanak a játszótérre, tartsák 
tisztán, a gyerekek kulturáltan játszanak, a játszótéri elemeket csak gyermekek használják, az esti órákban 
20.00 után ne zavarják hangoskodásukkal a környék lakóit! A homokot ne szórják ki a homokozóból! 
Csak így tudják hosszú távon használni mindannyiunk örömére! 

A jövő tavasszal terveink között szerepel a játszótér további szépítése parkosítása, lekerítése. 
 

Végh Imre Gergely 
önkormányzati képviselő 

Helyi érték 
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Szent Iván havi banzáj 
Ludányhalászi apraja-nagyja izgatottan várta az idei 

falunapot. Tekintettel az akkori árvízi helyzetre, ami többek közt 
az iskola nagypályáját is elborította – ahol immáron tradicionálisan 
évről-évre megrendezésre kerül a falunap – idén nagy fejtörést 
okozott az illetékeseknek a helyszín kiválasztása. Végül is a 
ludányhalászi művelődési ház udvarára esett a választás.  

A nap folyamán érdekesebbnél érdekesebb programok 
résztvevői lehettek az érdeklődők. A Siti Dance, a Def Jam Dance 
School, majd a Nógrád Táncegyüttes csodás tánctudásával 
kápráztatta el a nézőket. A ludányhalászi Szociális Otthon lakói 
színvonalas műsort adtak elő különböző opera, és operett 
betétdalokból, majd a ludányhalászi felnőtt énekkar dalcsokra 
következett. Aztán jött a szépségverseny: 3 kategóriában hirdettek 
győztest: a legfiatalabb korcsoportban Győri Bianka lett a győztes, 
a 6-15 év közötti korcsoportban Debrei Hanna nevét mondták ki 
utoljára, végül de nem utolsósorban a 16-30 év közötti kategóriában Ballók Szabina örülhetett az első helyezésnek. Ezt 
követően zajlott a tombolahúzás, melyet Kovács Gáborné, Márti néni vezényelt le. 

A rendezvényekkel párhuzamosan meg lehetett nézni a 
tavalyi Egyházmegyei Találkozóról készült filmet, mellette 
Némethné Jancsi Ilona (a vele készült interjút újságunk 
hasábjain olvashatják) gobelinképeiből készült kiállítást volt 
alkalmunk megtekinteni. A sátor másik felében elődeink régi, 
ám annál értékesebb fotóit láthattuk (a régi fotókat továbbra is 
gyűjtjük, így aki egy lemásolás erejéig rendelkezésünkre 
bocsátaná régi képeit, kérjük vagy Szeles Mariannának, vagy 
Kovács Krisztiánnak jelezzenek. Köszönjük!). A 
PROFILPLAST KFT előtt körhinta, céllövölde, zsákbamacska 
várta az érdeklődőket. Este Zoltán Erika látogatta meg 
településünket, és fergeteges koncertjével vonta magára 
mindenki figyelmét korosztálytól függetlenül. A napot Zsuzsi 
és Orsi koncertje zárta, és mint mindig, kirobbanó formában 
voltak.      Lelovics Tamás 

 

 
Ökosarok  

 
Egy kis "táplálkozástudomány" 

 
Semmi sem tilos, csak mértékkel fogyasszunk a 

kevésbé ajánlottakból. Itt a nyár, közeleg az ősz. 
Vidéken élők vagyunk, használjuk ki kertes házunk, 
telkünk előnyeit. 

Gyermekeinket is vezessük rá, hogy itt "terem" az 
egészség! Ha van konyhakertünk, nyersen, párolva, 
kevés zsíradékot használva készítsük el a zöldségeket. 
Télire inkább fagyasztóba nyersen tegyük el a 
gyümölcsöt, mint sok cukrot használva szörpnek vagy 
lekvárnak. /Kapható cukortakarékos zselésítő a 
lekvárhoz./ 

Nagyon vigyázzunk a nagy áruházak kész, 
csomagolt termékeivel! Tele van "mű", alig 
emészthető adalékokkal.  

Különösen veszélyes az alább felsorolt E betűvel 
kezdődő tartósítók, térfogatnövelők ...: E 123!, 131, 142, 
211, 213 -217, 230-233, 239, 330!, 338 341, 951! 
/aszpartam/. Forrás: Düsseldorfi egyetem 
gyermekrákkutató int./  Kerüljük tehát a szénsavas üdítőket 
/light-ot is/, a sok margarint, vaníliás pudingot, 
gumicukrot, dobozos gyümölcslevekből a nagyobb 
gyümölcstartalmút válasszuk. 
A csapvíz, ásványvíz, a tea, a limonádé /citromlé helyett 
citromot használva/ legyen a szomjoltónk. Ne hagyjuk 
veszni az érett almát, körtét, szőlőt, a diót is szedjük fel 
maradéktalanul, szervezetünk meghálálja. Jó egészséget 
kívánunk! 

     Végh Kornélné 
 

Helyi érték 
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Inci gobelinjei 
(Beszélgetés Némethné Jancsi Ilonával) 

 
Az idei falunap egyik legszínesebb látványossága volt 

Némethné Jancsi Ilona – mindenkinek csak Inci – gobelin 
kiállítása. Inci szerényen húzódott meg a kiállítási sátor 
sarkában, s csendesen figyelte az odalátogató érdeklődők 
reakcióit. A hatás nem maradt el. Ami távolról festménynek 
látszott, csak közelről derült ki, hogy bizony az ügyes kezek által 
varrva van. A több ezer öltésben benne van az alkotó szíve, lelke 
és nagyfokú alázata a gobelin művészete iránt. Mások mellett 
jómagam is tágra nyitott szemmel figyeltem azokat a 
gyönyörűségeket, amelyek a sátor faláról odacsalogattak. Ekkor 
döntöttem el, hogy elbeszélgetek Incivel a hobbijáról, s az erről 
készült beszélgetést leírom a faluújság olvasói számára is. 

Inci nappalijába lépve szinte elakad a szavam műveinek 
látványától, amelyek a falon lógnak, a sarokban az elismerésként 
kapott érmek és oklevelek. Nem csoda, ha szinte zavaromban el 
is felejtem, hogy mit is kérdezzek legelőször.  

–Mióta foglalkozol a gobelin készítésével? 
–Két és féléve jártam Hévizen. Ott ismerkedtem meg a 

gobelinnel és annak készítési módjával. Kiskoromtól fogva nem 
volt idegen számomra a varrás, a hímzés. Emellett szeretem a festményeket és a festészetet. A kettő ötvözete a gobelin. 
Első látásra beleszerettem ebbe a művészetbe. Mindig is kreatív voltam, az alkotási vágy is mindig meg volt bennem, 
hogy maradandót alkossak, aminek más is örül és én is örülni tudok neki. 28 éve dolgozom a MÁV-nál, mint forgalmista, 
de tudtam, hogy amit az eszemmel nem tudok megmutatni a külvilágnak, az a kezemmel sikerülni fog. Hát megmutattam. 
Először csak a saját örömömre varrogattam, azután a családom biztatására, s az első sikerek után nagy lökést adott az, 
hogy idegenek is elismerték a munkáimat. 

–Hogyan és meddig készülnek a remekműveid? 
–Az alap egy előfestett anyag, amelyik eredeti festmény 

alapján készül. Ehhez választok úgynevezett osztott fonalat, 
amelyeket rengetek színben és minőségben gyártanak a cégek. 
Vannak fényes és matt fonalak, a színskála olyan mint egy 
festőpaletta. Idővel megtanultam, hogy az osztott fonalat 
szétszedve több színt tudok keverni, akárcsak a festékkel, s mindig 
új és új árnyalatot tudok létrehozni. A varrásnál általában a 
legsötétebb színekkel kezdek dolgozni, s úgy dolgozok ki egy-egy 
motívumot. Egy kép elkészítése több hónapig is tarthat (1-4 
hónap). Kétféle gobelinnel foglalkozom. A hagyományos 
gobelinnél 1cm2-en 25-ször kell leölteni. A tűgobelinnél pedig 
1cm2-en 81öltés van. Így egy képben akár 100ezer öltés is lehet.  

–Hány képet varrtál már ki? 
–Eddig 30 gobelinnel dicsekedhetek, s most egyszerre kettőn 

is dolgozom. Legszívesebben a tájképeket varrom, de emellett van 
csendélet és portrékép is a gyűjteményemben. Most egy új 
irányzattal ismerkedem, amely nem más, mint a női akt. Néhány 
hónap múlva ez is a falon látható majd.  

–Az eddig készült képeket hol mutattad már meg? 
–2008-ban legelőször Balassagyarmaton, majd 

Ludányhalásziban a falunapon és Szentesen országos versenyen 
mutattam meg munkáimat. 2009-ban Nyíregyházán, Nagykanizsán, majd Ilínyben a falunapon. Ezután Balassagyarmaton 
a Cserhát Takarékszövetkezetnél volt két hónapos kiállításom. Év végén a Luca-napi vásáron is ott voltam Ipolytarnócon.  

 
 

Sorsok, emberek 
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Ebben az évben az V. Váci Egyházmegyei Találkozón az én egyik gobelinem volt a püspök úr ajándéka. 2010-ben a 

ludányhalászi és az ipolytarnóci falunapokon újra bemutatkoztam.  
–Tudom, hogy nagyon szerény vagy de a sarokban látható oklevelekről és díjakról is szeretném, ha eldicsekednél! 
–A legelső díjam 2008 áprilisából való. Ekkor a Nógrád megyei gobelin verseny 2. helyezését értem el 

Balassagyarmaton. A következő oklevél Szentesről való. 2008 novemberében a Szamosközi verseny 116 indulója közül a 
középmezőnyben végeztem. 2009 júliusában az Országos Vasutas Kiállításon Nagykanizsán a kategória 1. és 2. 
helyezését értem el.  

–Ennyi verseny, kiállítás és elismerés után mik a terveid, céljaid a 
jövőre vonatkozóan? 

–Tanulni, tanulni, tanulni... Még mindig van mit a nagy művészektől. 
Emellett ha kérnék- mint ahogy ezt tették Ilinyben is-  szívesen megtanítok 
másokat is a gobelin varrás fortélyaira. S a cél a zsűriztetés, amely nem más 
mint a „Kézműves művészi fok” megszerzése.  

–Mit üzensz az olvasóinknak? 
–Először is köszönetet mondok Péter Zoltánnénak, Esztike néninek, aki 

megtanított hímezni és Bobály Attilának, aki megszerettette velem a 
festészetet és a színek csodás világát. Másodszor üzenem nőtársaimnak, ne 
adják fel álmaikat, s mutassák meg mennyi ügyes asszony van a faluban. 
Harmadszor köszönöm a családomnak, a barátoknak, az ismerősöknek és 
ismeretleneknek a biztatást, az elismerést és azt a mérhetetlen szeretetet, 
amelyet kaptam tőlük. Nagyon jóleső érzés, amikor idegenek beírnak a 
vendégkönyvemben, felhívnak telefonon vagy megismernek az utcán.  

–Inci, szívből kívánom, hogy teljesüljenek kitűzött céljaid. Ehhez legyen 
kitartásod és kívánok hozzá jó egészséget, sok-sok elismerést, szeretetet. 

Még egyszer szétnézek a falakon ékeskedő csodákon, s elismerem jó 
lehet ennyi szépség között nap mint nap élni. 

                     Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
Azért a víz az úr!? 

 Eddig soha nem látott esőzésekkel köszöntött ránk május és június hava. A május közepén kezdődött 
özönvízszerű esőzések rendkívüli mértékben megkeserítették a község életét. A három szakaszban zajló árvíz 
(1. szakasz: 2010. május 17-től, 2. szakasz 2010. június 1-től, 3. szakasz 2010. június 20-tól) különböző 
mértékben érintette a települést. Jelen cikkünkben két szerzőtársammal szeretnénk ismertetni a falut sújtó 
természeti katasztrófát, mindegyikünk a saját falurészére 
koncentrálva. 

A hirtelen lezúduló csapadék, valamint a külterületeken 
felgyülemlett víztömeg a legsúlyosabban a Halászi falurészt 
érintette. Itt a Dankó út közepe, már az első szakasz elején 
veszélyeztetve volt. A belvíz miatt az úton átfolyás alakult ki 
a Dankó úton és víz alá került a Víg út. Ezeken a részeken 
nagy nehézséget okozott a dombokról és a magasabban fekvő 
területekről lezúduló csapadék, mely 0,5-1 méteres 
magasságban öntötte el az utcákat, udvarokat és kerteket, 
valamint vette körbe a házak falait. Igen nagy károkat 
okozott az áradás az épületekben, melyek több hétig álltak a 
vízben; két háznál beszakadt az aljzat, belső válaszfalak 
repedtek meg, burkolatok lazultak fel. Az iskolásokat 
gépjárművekkel lehetett csak ki- és beszállítani lakóhelyükre. 
Volt ahol a haszonállatokat is menekíteni kellett a méteres víz elől. Június 4-én hajnalban a Dankó úti védőgát 
átszakadt. A Dankó és Víg út mellett érintett utcák voltak még a Maros út, valamint a Szent István út egyes 
részei. Az öreg tó veszélyeztette az Előd utat, itt a régi halászi iskola víz alá is került. Ezenkívül a tó elöntötte a  
 

További képek az internetes kiadásban 

Sorsok, emberek / Az élet írta 

Víg út 
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sóderbányához vezető utat, így a gazdák csónakkal tudták csak megközelíteni a réten rekedt szarvasmarhákat, 
melyek az Ipoly magas tetőzése miatt egyre kisebb helyre zsúfolódtak össze. Az önkormányzat és a gazdák 
együttes anyagi térítése ellenében, kétéltű jármű érkezett július közepén a Honvédelmi Minisztériumtól és így 
száraz takarmányt tudtak az ott rekedt szarvasmarhák részére szállítani.  

Ludányban is nagy nehézségeket okozott az áradás. Már május 17-én veszélyeztetve volt a Bercsényi út, 
az iskola udvara pedig víz alá került. Az egész falura igaz volt az, hogy míg a páratlan (házszámú) oldalon az 
Ipoly áradása, addig a pároson a belvíz fenyegetett. Éppen emiatt az Alsó Ludányt és Halászit elválasztó 
„kishídnál” a zsilipet nem lehetett felnyitni, mert az Ipoly 
visszanyomta volna a vizet. Ezt kiküszöbölendő, egy szivattyút 
telepítettek ide, mely éjjel-nappal dolgozott, átemelve a belvizet 
az Ipoly árterére. Június elején a Bercsényi úton lakásokba 
szivárgott be a víz, emiatt 3 családot átmenetileg egyrészt a 
szociális otthonban, másrészt rokonoknál kellett elszállásolni. A 
Rákóczi úton (Alsó Ludányban) a mélyebben fekvő 
településrészen, az Ipoly magas vízállása következtében a víz 
elárasztotta a főutat, valamint veszélyeztette a lakóházakat. 
Telítődtek a szennyvíz-csatornák, így a szennyvízaknákból is 
feltört a víz. Katasztrofális helyzet alakult ki az iskolánál is, 
mivel a víz már a homokzsákokat is ellepte, emiatt száraz lábbal 
nem lehetett bejutni az épületbe. Ennek következtében a tanítás a 
kultúrházban, valamint az óvodában folyt. Az iskola falai 1 méter 
magasan feláztak. Az épület helyreállítása feszített munkatempóval 
bár, de tanévnyitóra elkészült. 
 Nem csak Halásziban és Ludányban okozott gondot a nagy mennyiségű csapadék, hanem itt a Horkán is 
jó néhány családnak okozott károkat a víz. Már eleve abszurd, hogy a Horkán gondot okozhat a víz, hiszen 
dombtetőre épült, így nem igen nevezhető ártéri területnek, ám senki se gondolta, hogy a keleti dombokról 
érkező csapadék egyszer a házakat is veszélyeztetni fogja.  

Június 1-je volt az első „vizes” nap a horkán. A domboldal 
már nem bírt több csapadékot elnyelni, így az megindult a Horka 
felé. A Vezér utcai kertek végén lévő árkon befolyt a fő útra és 
ott tovább folyt lefelé a falu felé, de olyan nagy mennyiségű víz 
jött rövid időn belül, hogy azt az árok már nem bírta el így 
átfolyt az út másik oldalára. Órák múlva azonban már a 
szemközti árok se tudta levezetni a vizet így a házak udvarába 
folyt be. Az áradás főleg azokat a házakat érintette, amelyek a 
főút nyugati oldalán helyezkednek el, s házszáma nagyobb, mint 
79.  

A június 20-i éjszaka ismét sok eső esett rövid idő alatt. 
Este fél 12-kor, már ugyanúgy folyt át a csapadék az úton, mint 
június 1-jén. Ismét megindult a védekezés, csakhogy a június 
1-jei homokzsákokat akkorra már a közmunkások összeszedték. Az iskolától sikerült használaton kívüli 
homokzsákokat szerezni, s ezzel megóvni a horkai házakat. A következmény: 30 cm-es víz a pincékben és 
hordalék az udvarokban, kertekben.  

Az árvíz levonulta után megkezdődött a fertőtlenítés, azonban mire egy terület fertőtlenítésre került, 
addigra az eleredt eső elmosta azt, így többször újra kellett kezdeni a műveletet. 

Végezetül Kovács Imre polgármester úr köszönetét szeretné kinyilvánítani egyrészt a 
közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak, akik a legnagyobb részt vették ki az árvízvédelmi munkából, két 
műszakban, napi 24 órán át álltak készenlétben és dolgoztak a gátakon; másrészt az önkénteseknek, akik szintén 
jelentős munkát végeztek azért, hogy ne legyen még nagyobb a baj.     

Végh Tamás (Halászi), Kovács Krisztián (Ludány), Brunda Dániel (Horka),  fotó: Puszta Csaba és Brunda Dániel 

Az élet írta 

Iskola 

Horka – További képek az internetes kiadásban 
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Ludány és Halászi környéke a XIII.-XIV. században – 2. rész 
 
…Dráhi Tamás adás-vételi ügylete miatt került sor 

1281-ben Pöstény bejárására, melyet érdemes az 1301-
es okmánnyal együtt tárgyalni, hiszen akkor szintén 
bejárták a falu határait. Az oklevelekből kiderül, hogy 
anno Pöstény és Dolyán (ma Benczúrfalva), valamint 
Pöstény és az egykori Várad1 között út húzódott. 
Elképzelhető, hogy mivel a Dolyán felé vezető út 
közel volt a Ménes patakhoz, így a folyó vonalát 
követve (talán közvetlenül mellette) haladt a falu felé. 
A határ Szécsény felé egy Urmin nevezetű „oldallal” 
tartott, a Váradról Pösténybe menő úton pedig volt egy 
Sárfő nevű hely. Ettől nem messze volt található egy 
kút,2 majd nyugat felé menve elérték az Ipoly folyót. A 
folyó mentén északra haladva összesen három vízi 
malmot említenek meg Pöstény és Halászi között, 
mely a környék akkori mezőgazdasági kapacitását is 
jelzi. Ludány szempontjából, amiért igazán fontos ez 
az oklevél, hogy itt említik először templomát a Szent 
Lélek egyházat („ecclesia parochialis Sancti Spiritus in 
Ludam construsta”), és ettől nem messze délre 
húzódhatott az egykori Ludány és Halászi határa. 

1322-ben ismételten 
Ludánnyal kapcsolatban került 
sor határjárásra. Ami új 
információ 1268-hoz képest 

egyrészt, hogy a falu és az Ipoly folyó között volt egy 
Kintő nevezetű tó. Az Ipoly és a Kintő között egy erdő 
húzódott, a folyón pedig Koplyon malma őrölte a 
gabonát. Észak felé vonult a Szakal felé vezető közút; 
ez az út a tőle keletre levő „Apátvölgy” nevezetű 
völgy mellett vezetett az egykori apátsági faluba. 
Említésre méltó még a Bükk patak völgye, mely talán 
a Ludánytól északkeletre található Cseplye hegyen 
volt egykoron található. 

Az utolsóként tárgyalt 1372-es oklevél a Ludány 
és Halászi közötti határt szabja meg. A korábbiakban 
említés szintjén már szó esett erről az okmányról, most 
részletesebben is kifejtésre kerül. A határ bejárását az 
Ipoly folyó azon szakaszán kezdték el, ahol a folyó 
„kétfelé szakadt”. Itt volt található a már fentebb is 
említett Koplyan nevű malom. A határjárók nyugatról 
kelet felé haladva egyenesen menve elérték a Kintő 
nevű folyót. A réten keresztül tovább menve  

                                                 
1 ma Szécsény határának DK-i részén található helynév 
2 a pöstényi „látókútról” az a monda járta, hogy István király 
idejében volt egy Bolkó nevezetű úr, aki olyan durva volt, 
hogy még saját lányát is szolgálóként tartotta. Ez a lány egy 
szegény, Imre nevezetű emberbe volt szerelmes, akit csak 
akkor láthatott, ha vízért ment a kútra. Bolkó miatt viszont 
Imre kénytelen volt elhagyni a vidéket, mikor azonban a 
szerelmes pár a kútnál sírva búcsúzott egymástól, abból 
felhangzott a király szava, mely szerint akarja az ő 
egyesülésüket. Ezután Bolkó nem állt a király akarata elé. 

egyenesen, eljutottak a Szent Lélek templomhoz, 
ahol a szentélynél emeltek határt. Ezután dél felé 
fordultak, és az utca közepén a plébános háza előtt 
emeltek Halászi részéről egy kőhatárt. Ismét kelet felé a 
kerteken túl egészen a dombokig meneteltek, és először 
Endrefalvánál, majd pedig Pich (Felfalu) völgyénél 
készítettek határokat a két falu között. 

Összegezve tehát a határjárásokból kivehető 
adatokat, a következőképpen 
nézhetett ki a XIII-XIV. század 
folyamán a vidék; Pösténytől 

kiindulva, egykor három út ágazott el, egy az egykori 
Várad felé, a másik Dolány felé, mely valószínűleg a 
Ménes patak mentén haladhatott keleti irányba, míg a 
harmadik a Halászi felé tartó északi út volt. A Pöstény és 
Halászi falvak közötti Ipoly szakaszon három malom 
őrölte a lakosok gabonáit, ezek közül a Koplyan 
nevezetű malom a folyó azon szakaszán helyezkedett el, 
ahol a Ludány és Halászi közti egykori határ is feküdt. 
Ez a határ a Szent Lélek nevezetű egyház és a plébános 
háza mentén húzódott, mely így egyben Ludány déli 
határa is lehetett, minek következtében mind Ludány 
mind Halászi az Árpád-korban valószínűleg északabbra 
helyezkedett el, mint ma. Ez alapján elképzelhető, hogy 
Ludány egykori faluközpontja, valahol a mai Losonci út 
elején (temetőtől északra) húzódhatott. A Ludánytól 
nyugatra fekvő réteken egykor több folyó is utat talált 
magának az Ipoly felé. Ezek közül a legjelentősebb a 
Nyerges patak lehetett, mely egyben a falu északi határát 
is meghatározta, mellékfolyói pedig a Heer-, Láz- 
Kércsen- Berkenye- és Bükk patakok voltak. Kércsen 
néven egy tó is létezett, mely Ludány falu közepétől 
nyugatra helyezkedett el. Tó volt az egykori Ludány és 
Halászi határánál is, szintén nyugat felé, ezt Kintőnek 
nevezték. Ilyen néven egy folyó is létezett szintén az 
Ipoly és a falu közötti réteken elterülve. A falutól 
északra haladt (és halad ma is) a Szakal felé menő közút, 
amely mellett keletre húzódott az „Apát völgye” 
nevezetű völgy. Ludánytól keletre feküdt a „Lehonia” és 
a „Nerce” nevezetű domb, itt volt található egy 
„rovósluk”-nak hívott sánc, valamint Mátyás bükkje is. 
A dombokon túl feküdt a mai Szécsényfelfalunak 
megfelelő Felpugh, és a mai Endrefalva, egykori nevén 
Alpugh, melyek valószínűleg akkor még egy települést 
alkottak. Felpughtól észak keletre feküdt Újnyerges, míg 
nyugatra Ónyerges birtok. A környék két meghatározó 
folyója (az Ipolyt leszámítva) a Ménes és a Nyerges 
patak voltak, melyek utalhatnak arra, hogy egykoron 
ezen a vidéken meghatározó volt a lótenyésztés. 

      
K.K. 

 

Helytörténet 
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Új szezon, jobb eredmények?! 

 
 

Befejeződött a 2009/2010-es Megye III-as 
labdarúgó bajnokság és már itt is az új szezon 
a nyakunkon. A szezon utolsó meccseit a 
szécsényi sportpályán kellett lejátszanunk az 
árvíz miatt, hiszen a víz elöntötte a pályánkat. 
Az előző szezont nem úgy zártuk, ahogy 
szerettük volna, de az új idényben kevesebb 
csapattal kell megmérkőznünk és jobb 
eredmények születhetnek, mint a tavaszi 
időszakban. Az őszi szezont még a 10. helyen 
zártuk és a közép mezőny csak néhány 
pontkülönbséggel sorakozott fel, a tavaszi 
idényt viszont a 13. helyen zártunk, a 10. 
helyről pedig csak 1 ponttal maradtunk le. Az 
új szezon új esélyeket/reményeket is kínál. A 
pályánk ismét készen áll a hazai meccsek 

iramára. Csapatunk egyrészt új tagokkal 
gyarapodott, másrészt viszont játékosok 
hagyták itt az egyesületet (erről a következő 
számban olvashatnak bővebben). Az edző 
meccsekről sajnos nem tudok beszámolni, 
mert nem voltam egyiken sem, így erről is a 
következő számban olvashatnak 
részletesebben.  

A 2010/2011-es balassagyarmati 
csoportban 12 csapat küzd a bajnoki címért. 
Az első meccset augusztus 28-án kezdjük 
itthon Nógrádmarcal ellen, az utolsó 
meccsünk idegenben Ipolytarnóc ellen vívjuk. 
Minden szurkolót szeretettel várunk. 
           Végh Tamás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2010/2011 Megye III Labdarúgó bajnokság sorsolása 
2010.08.29. 17.00 LUDÁNYHALÁSZI  SE NÓGRÁDMARCAL SE 
2010.09.04. 16.00 BMSC LUDÁNYHALÁSZI  SE 
2010.09.12. 16.00 GALGAGUTA SE LUDÁNYHALÁSZI  SE 
2010.09.19. 15.30 LUDÁNYHALÁSZI  SE SZÉCSÉNY VSE. II. 
2010.09.26. 15.30 CSITÁR SE. LUDÁNYHALÁSZI  SE 
2010.10.03. 15.00 LUDÁNYHALÁSZI  SE IPOLYVECE TE. 
2010.10.10. 15.00 KÉTBODONY SE LUDÁNYHALÁSZI  SE 
2010.10.17. 14.30 LUDÁNYHALÁSZI  SE UNICUM FC 

2010.10.24. 14.30 
DOBOSKÚT SK. 
NÓGRÁDSIPEK LUDÁNYHALÁSZI  SE 

2010.10.31. 14.00 LUDÁNYHALÁSZI  SE HERENCSÉNY SE. 
2010.11.07. 13.00 IPOLYTARNÓC SE LUDÁNYHALÁSZI  SE 

A 2009/2010-es bajnokság végeredménye 
1. BMSC 30 2 1 83 
2. Nagylóc SE. 19 6 5 63 
3. Galgaguta SE. 19 2 9 47 
4. Ipolyvece TK. 18 2 10 44 
5. Unicum FC. 17 4 9 43 
6. Herencsény SE. 15 5 10 41 
7. Szécsény VSE. II. 16 0 14 39 
8. Karancsság SE. 13 6 11 39 
9. Magyarnándor SE. 13 2 15 35 
10. Ipolytarnóc SE. 11 7 12 30 
11. Doboskút SK.  

Nógrádsipek   
11 3 16 30 

12. Buják SC. II. 8 6 16 30 
13. Ludányhalászi SE. 9 2 19 29 
14. Csitár SE. 7 6 17 27 
15. Nógrádmarcal SE. 4 3 23 15 
16. Nógrádkövesd SE. 2 2 26 8 

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, Brunda 
Dániel, Lelovics Tamás, Végh Tamás 

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

2010. június 12. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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Némethné Jancsi Ilona és munkái 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képriport 
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Árvíz 2010. május-június 

(Puszta Csaba – Ludány, Halászi és Brunda Dániel – Horka – fotói) 
 

Halászi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Képriport 
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Ludány 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képriport 
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Horka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képriport 


