
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. évfolyam 4. szám           2015. december 

 
ár rég lefújta a hideg szél az 

elsárgult leveleket. A naptárt már 

végiglapoztuk, s megint decembert 

írunk. Hova rohan az idő? S hova 

rohanunk vele mi is?  

Mintha tegnap lett volna, hogy előszedtem a 

szekrény mélyéből a nyári ruhákat, s most 

megint visszakerültek, hogy helyüket a téli 

meleg pulóverek és kabátok vegyék át. 

Kipakoltam a sapkákat, sálakat, no meg a 

kesztyűket, s titokban reménykedem, hogy 

nem sokáig kell őket hordanom, s kegyes lesz 

velünk a tél, mint tavaly volt. 

Minden évszaknak megvannak a szépségei és 

az árnyoldalai is. Siránkozunk, hogy sötét és 

hideg van. Amíg van villanyunk, amely világít, 

amíg van fedél a fejünk felett, amíg van tüzelő, 

amit a kályhába tehetünk, s amíg van meleg 

ruhánk, mérhetetlenül gazdagok vagyunk. 

Hiszen hányan éjszakáznak a szabad ég alatt 

sötétben, hidegben, nedves ruhában. 

Gondolunk-e rájuk, mikor a melegben a tévé 

előtt kucorgunk? 

Ez az évszak az, amely a legtöbb ünnepet 

hozza el nekünk. A Mikulással érkezik, 

folytatódik a Karácsonnyal, a Szilveszterrel. 

Majd jön az Újév, s Vízkereszttől Hamvazó 

szerdáig tart a Farsangi időszak. Ez a legjobb 

alkalom, hogy összehozza a családokat, 

barátokat és ismerősöket egy jó kis 

beszélgetésre, nagy evészetekre és véget nem 

érő bulizásokra. Rajtunk múlik, hogy a 

szépségét vagy a borús oldalát éljük meg 

ennek az évszaknak. 

A természet tudja, hogy ez a pihenés időszaka. 

De mi emberek tudjuk-e ezt? Pihenünk-e 

ebben a rohanó világban? Lehet-e egyáltalán 

megállni, s felkészülni a következő évre? Mi 

vár még ránk? Ezt csak a jó Isten tudja. 

Imádkozzunk, hogy a katasztrófák s a háború 

elkerüljön minket! 

A Ludányhalászi Hírmondó Szerkesztőségének 

nevében kívánok mindenkinek Szeretetben, 

Meghittségben teli Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt! 

 
Bódiné Fenyvesi Mónika 

 

 
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget 

és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kíván 

Ludányhalászi község Önkormányzata 

a Képviselő-testület tagjai 

valamint az Önkormányzat intézményeinek dolgozói nevében 
 

Kovács Imre              Kereszti Márta 

     polgármester                    jegyző 

M 
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A Képviselő-testület ülésein történt 

 
2015. augusztus 5-én a Képviselő-testületi ülésen a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szakvéleményében foglalt döntési javaslattal egyetértett és 

a falubuszos pályázati támogatással beszerzésre kerülő Volkswagen gépkocsira érkezett ajánlatok nyertes ajánlattevőjének a Lukács & Tamás 

Kft-t nevezte meg. A továbbiakban a testület határozatot hozott az Ipoly-Völgye Európai Területi Társulás létrehozásáról, egyezmény és 

alapszabály elfogadásáról, meghatározta a mezőgazdasági traktor és pótkocsi bérbeadásának költségeit, és szándéknyilatkozatot fogadott el 

Óvár községgel kötendő testvér-települési kapcsolat kialakítására. 

2015. augusztus 25-én a képviselők egyhangú szavazata alapján pályázat került benyújtásra az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztési támogatására, majd ezt követően módosították az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatát és 

megbeszélésre került a 2015. évi szüreti rendezvény. 

Az ősz első testületi ülésére szeptember 24-én került sor, amikor a testület felülvizsgálta a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi 

szabályozásról, a helyi adókról szóló és a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletét. Elfogadásra került a Ludányhalászi Mesekert 

Óvoda házirendje és az óvoda szervezeti és működési szabályzata. Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási 

önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárlásához kapcsolódó támogatásra. 

 

Óvodai hírek 
 

Az ősz folyamán óvodásaink a 

hagyományokhoz híven részt vettek az 

iskolában rendezett szavaló versenyen. 

Idén december 3-án érkezett óvodánkba 

a Mikulás, a Répa, retek, mogyoró 

társulattal. Zenés, táncos, játékos 

műsorukkal igazi téli hangulatot 

varázsoltak az óvodába.  

Az Idősek napján a Fonócska című népi 

gyermekjátékot láthatták az ovisoktól a 

megjelent vendégek, melyet Demus 

Ottóné és Csonka Katalin tanított be számukra. S még ebben az évben, a karácsonyváró esten is találkozhatnak gyermekeinkkel a kultúrház 

színpadán, melyre Dálnoki Györgyné és Ádámné Nagy Tímea készíti fel őket 

Téli szünetünk december 21-től január 3-áig tart, január 4-én kezdjük az új évet.  

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok magam és az óvoda dolgozói nevében. 
 

Ádámné Nagy Tímea óvodavezető 
 

Iskolai hírek 
 

Az ősz folyamán minden tervezett programunk megvalósult. Október 2-án a Ráday 

napon, rendőrségi napot tartottunk – az ekkora tervezett sportnapot külön tartottuk meg 

– mely 4 helyszínen zajlott, és a rendezvényt a szécsényi rendőrkapitány is 

megtisztelte. Október folyamán a TÁMOP-os pályázatunk keretében interaktív 

néptáncbemutatóra került sor, a debreceni Trial Klub bicikli bemutatót tartott. A 7. és 

8. évfolyamos tanulók az egészséges táplálkozásról hallhattak előadást az ÁNTSZ 

szervezésében. „A sport legyen a tiéd!” projekt keretében kosárlabda bemutatóra került 

sor, melyet a szécsényi kosarasok tartottak. A projekt keretében az iskola mobil 

kosárpalánkot, kosárlabdákat és pólókat kapott a Nógrád Megyei Kosárlabda 

Szövetségtől. A TE-IS program zárásaként intézményünk törölközőket, pólókat, 

plakátokat és hátizsákokat kapott, a TE-IS csapat továbbra is működik. 

November 16-án az ovisok 

részvételével alsós-; november 24–én felsős szavalóversenyt tartottunk. November 17-

én a 7-8. osztályos diákok pályaválasztási kiállításon vettek részt.  

Az iskolakert pályázat keretében 4 kolléga Egerben vett részt továbbképzésen; a 

projektben végzett munkájukat november 19-én mutatták be a szülőknek, 

gyermekeknek és kollégáknak. A projektben résztvevő kollégák november 23-án 

Endrefalván kertészeti fórumon vettek részt, november 27-28-án az Iskolakert projekt 

záró rendezvényén és 2 napos konferencián képviselték iskolánkat. November 27-én 

került sor a szülői munkaközösségi értekezletre, a szülők munkadélutánt is tartottak, 

melynek keretében elkezdték a készülődést a karácsonyi vásárra. December 4-én 

Mikulás délutánt tartottunk, a felsősöknek pedig megrendezésre került a Mikulás kupa. 

December 5-én iskolánk is képviseltette magát az idősek napján. December 18-án 

tartjuk a karácsonyi projekt napot, 21-én pedig részt veszünk a falu Karácsonyán. A téli 

szünet december 21-e és 31-e között lesz (szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek, az első tanítási nap január 4. hétfő). 

Az első félév vége: 2016. január 22., a szülőket a tanulmányi eredményről január 29-ig kell értesíteni. Január 22-én a magyar kultúra napja 

alkalmából Szécsényben népdaléneklési és szavalóversenyen vesznek részt diákjaink. Február 8-án a tantestület félévi értekezletet tart, ekkor 

tanítás nélküli munkanap lesz! Február 12-én tartjuk az iskolai farsangot. Február 15-én szülői értekezletre kerül sor, másnap tartjuk a Valentin 

napot, angol nyelven. A szülők a karácsonyi vásárhoz hasonlóan húsvéti vásárt is terveznek. Március 11-én (pénteken) tartjuk a március 15-i 

ünnepi megemlékezésünk és a hagyományos 1848 m-es futást. Március 24 és 29 közt lesz a tavaszi szünet – a szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 23. szerda, az első tanítási nap március 30. szerda. 

Kovács Klára igazgató 

Közhírré tétetik 
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Kedves Ügyfeleink! 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya az ünnepek előtt és a 

két ünnep között is változatlan nyitva tartással fogadja ügyfeleit. Hétfőnkét 7:00-17:00 óráig, keddtől 

péntekig 8:00-18:00-ig. A kormányablakban jelenleg mintegy 500 ügyben intézhetik ügyeiket az 

állampolgárok. Az ügyintézés tekintetében különböző szintek határozhatóak meg annak alapján, hogy az 

egyes feladatokat mennyi idő alatt és hogyan kell kezelniük a kormányablak ügyintézőknek. 

Megkülönböztethetünk ez alapján azonnali ügyintézést, normál ügyintézést, a beadványok továbbítását, és 

tájékoztatás nyújtását. A kormányablakokban elintézhető ügytípusok palettája rendkívül színes: a 

családügyektől a fogyasztóvédelmi kérdésekig számos esetben fordulhatunk a hivatalhoz. Mindezek mellett 

azonban a leggyakoribb továbbra is az okmányügyintézés. 

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Évet kíván a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szécsényi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya Ügyfeleinek! 

 

 

Szeptember 26-án ismét megrendezésre került a hagyományos 

Szüreti felvonulás, ám de nem hagyományos módon. Az égiek 

nem voltak velünk ezúttal kegyesek, hiszen hol szemergett, 

hol meg esett az eső. Hintók helyett kamion pótkocsiján kötött 

ki a vendégsereg. A rossz idő nem vette kedvét a táncosoknak, 

hiszen mindhárom falurészen eltáncolták műsorukat. A 

további program a vacsora és a bál az iskola tornatermében 

került megrendezésre. Megtiszteltek jelenlétükkel a 

Lengyelországból és Szlovákiából érkezett barátaink, 

testvértelepüléseink. Tyczyn város képviseletében érkeztek 

népi és hip-hop táncosok, akik gazdagították a programot. A 

szlovákiai Óvár település képviselői is ellátogattak hozzánk, 

mivel ezen a napon köttetett meg hivatalosan a két település 

közti kapcsolat. Így már Szlovákiából testvértelepülési 

egyezményünk van Csalárral, Szécsénykovácsival, Bénával, 

Vilkével, Ipolykérrel és most már Óvárral is. Ezután 

következett a 25. évfordulóját ünneplő önkormányzati 

rendszer tagjainak köszöntése. A program vacsorával és bállal 

folytatódott. A meghirdetett legötletesebb házeleje versenynek 

az eső miatt kevés bevállalója volt. A verseny díjazottjai: 

Lukács Péter és Családja, Kereszti Béláné és Családja, Süllei 

László és Családja. A meghirdetett famennyiség egyenlő 

részben került szétosztásra. A szüreti program másnap 

szentmisével zárult, s elbúcsúztunk külföldi vendégeinktől. 

 

 

Az ősz folyamán pályázat útján új 

falubusszal gazdagodott az 

Önkormányzat. Ugyan csak pályázaton 

nyert a Timi-tanya Falusi Turizmus és 

Lovassport Közhasznú Egyesület. A 

fehér színű az önkormányzaté, míg a zöld 

az Egyesületé. 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi visszapillantó 

 



Ludányhalászi Hírmondó  - 4 - 

   

 

 

 

Pályázat útján elnyert keretből lehetőség van 300 l-es 

komposztáló edény igénylésére a háztartásoknak. 156 db 

ilyen edény áll rendelkezésre. Ezen edényekben 

lehetőségünk lesz humuszt készíteni. A kiosztása 

igénylések sorrendjében történik, ami folyamatosan kerül 

kihordásra. Az igényléseket még most is be lehet adni!  

 

 

 

November elején (6-án) dr. Vonsik Imre kapta a 

balassagyarmati Szent Imre Keresztény Iskola Szent Imre 

díját. A díjat Melo Ferenc Igazgató Úr adta át s így 

köszöntötte: „dr. Vonsik Imre elsősorban az iskolát 

pártoló, támogató tevékenysége miatt kapta meg a díjat. 

A jogász végzettségű férfiú civil életében komoly 

érdeklődéssel fordul a zene iránt, orgonaművészként 

tizenöt éven keresztül volt a szentkúti nemzeti kegyhely 

orgonistája. E mellett a kertészkedés az igazi 

szenvedélye. Kutatója a növényélettannak, és az ország 

egyik legnagyobb dísznövény szaporító anyagot előállító 

kertészetének a vezetője. A méltatásban elhangzott, hogy 

dr. Vonsik Imre akkor állt a keresztény iskola mellé, 

amikor a legnehezebb idők jártak az intézményre, amikor 

kis híján meg is szűnt az oktatás, de az ő jogi ismeretei, 

nyugodt, ám rendkívül erélyes fellépése, a hideg fejjel, de 

az empátiát is a legvégsőkig szem előtt tartó higgadt 

érvelése nagyban hozzájárult, hogy fennmaradhatott a 

megye manapság egyik legvonzóbb, legnépszerűbb 

iskolája.” 

 

Pro Urbe Budapest díjat kapott 2015. november 17-én Süllei László (Csaba) pápai káplán, protonotárius 

kanonok, címzetes prépost, érseki általános helynök, mesterkanonok a Mátyás templom plébánosa. A 

kitüntetést Tarlós István Budapest főpolgármestere adta át. Szerkesztőségünk is érdeklődött a díjjal 

kapcsolatban, s Süllei László e-mailban válaszolt, melyet a Hírmondóban meg is osztottunk az 

olvasókkal. 
 

November 20-án nyílt meg Szécsényben az idei Nógrád Megyei Őszi Tárlat a Művelődési központban. 

Ludányhalászit Kovács László István képviselte, „Ima mindenkiért” című művével. A zsűri 

aranydiplomával jutalmazta a művészt. A tárlat 

január 30-ig látogatható. 

 

Aki autóval közlekedik, felfigyelhetett rá, hogy egyre 

többször találkozik a községben rendőrökkel. 

Többször ellenőriznek, szondáztatnak, s rendszeresen 

trafiznak. Tehát csak szabályosan érdemes 

közlekedni, hogy ne érjen meglepetésként a 

postaládánkba landoló közlekedési bírság! 

 

November 26-án az Önkormányzat Képviselő-

testülete Közmeghallgatásra és Falugyűlésre invitálta 

a község lakóit. Akik a meghívásra eljöttek 

Őszi visszapillantó 
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meghallgathatták a Polgármester tájékoztatóját az önkormányzati tulajdonba került temetők új rendjéről. 

A Polgármester beszámolt az idei év történéseiről és az önkormányzat gazdasági helyzetéről, illetve 

megosztotta a jövő terveit is.  

 
Az idén is volt lehetőségünk pályázni szociális tűzifa támogatásra, amit a november 30-ig fennálló 

lakhatási támogatással rendelkező családoknak osztottunk szét 59 m3 mennyiségben. 

A nyugdíjasok sem maradnak el, közel 80 m3 fa került kiosztásra. Aki pedig gázzal fűt pénzbeli 

támogatással támogatja az önkormányzat. Azok a nyugdíjasok részesülnek ilyen juttatásban, akik 65 

év felettiek és az öregségi nyugdíjuk összege nem éri el a 150 ezer forintot. Az eddigi évekhez 

hasonlón karácsonyi csomag és burgonya került szétosztásra. 

A fentiek összköltsége 3.500.000 forint, melynek forrását az önkormányzat saját költségvetéséből 

biztosította. 

 

S végül egy kis téli kép: 

 December 5-én került sor az Öregek napjára. A polgármesteri köszöntő után az óvodások és 

az iskolás gyerekek kedveskedtek műsorral a nyugdíjasoknak. Az ebéd igazi kacsalakoma 

volt. Majd Solymos Tóni és zenekara röpített vissza a hetvenes évekbe. A magyar nóták 

szerelmesei Oláh Jenci zenekarával énekelhettek. A program a tombolasorsolással zárult. A 

fődíjat – egy mikrohullámú sütőt – Nagy József nyerte. Ezúton is gratulálunk neki! 

 Falunk Mikulása ismét útra kelt a gyerekek nagy örömére, s ajándékkal kedveskedett 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

 December 21-én hétfőn 18.00-tól tartjuk a hagyományos Karácsonyváró estet. Mindenkit 

szeretettel várunk! 
 

Bódi Bianka 

 

 

2015. szeptember 18-án került megrendezésre a II. Nógrád Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 

Bátonyterenyén, ahol Ludányhalászi is képviseltette magát.  

Standunkon az érdeklődők megtekinthették a mezőgazdasági programban termelt nyers- és 

feldolgozott élelmiszereket, valamint fényképes tablókon életképeket láthattak a közfoglalkoztatás 

menetéről, eredményeiről. Legnépszerűbb motívuma a rendezvénynek – érthető okból – az 

ingyenes kóstolók, így standunknál diós és mákos ferrentő várta a látogatókat. A csemege 

elkészítésében nyújtott segítségért külön köszönet a Mesekert Óvoda konyháján dolgozóknak. 

A kiállítás teljes ideje alatt folklórműsor, valamint a kiállító közfoglalkoztatottak előadásai 

szórakoztatták a publikumot. 
Puszta Csaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi visszapillantó 
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Közfoglalkoztatás 

 
A 2015. évi közfoglalkoztatási projektek összesen 66 fős létszámmal indultak a Ludányhalászi Községi 

Önkormányzatnál. Ez a létszám három programlábon oszlott szét. A már évek óta működő mezőgazdasági 

startmunka mintaprogramba 23 fő, az idén először zajló illegális szemétlerakó-helyek felszámolása programba 

22 fő, végül a decentralizált keretből finanszírozott hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásba 

további 21 fő került bevonásra. A zavartalan irányítás és lebonyolítás érdekében a létszámban 4 fő csoportvezető 

és 2 fő ügyintéző is szerepel. 

 

A közfoglalkoztatás eredményei és elvégzett munkálatai az alábbiak: 

A mezőgazdasági programban saláta, uborka, paprika, 

paradicsom, káposzta, burgonya, sárgarépa, petrezselyem, 

vöröshagyma, fokhagyma, tökfélék és csemegekukorica 

termesztése zajlott. A terményeket az óvoda konyháján 

használták és jelenleg is használják fel a közétkeztetésben 

nyers és tartósított formában. A közétkeztetésben elért 

megtakarítás több mint 3 millió forint. A burgonyából 

természetbeni szociális juttatásként településünk nyugdíjasai is 

részesülnek. 

A konyhakerti növények termesztése mellett 

takarmánykukoricával is ellátjuk az önkormányzat által tartott 

haszonállatokat. Idén 30 db sertés került levágásra, melyből 

származó húsáru szintén a közétkeztetésben került 

felhasználásra. Jelenleg 64 darabos a sertés állományunk, szaporításuk jelenleg is folyamatban van. A 

programban juhokat is tartunk, jelenleg 10 darabot gondozunk. 

A program mellett az önkormányzat saját forrásból 46 darab kacsát hízlalt, melyek a nagy sikerű öregek napi 

megvendégelésen kerültek felszolgálásra. 

 

Az illegális hulladéklerakó programban a falu bel- és külterületén kerültek felszámolásra a szeméthalmok. A 

szemétszedés és a falu utcájának takarítása folyamatos. 

 

A belterületi virágágyások ápolására hagyományosan idén is nagy gondot fordítottunk, azonban, sajnos, az 

időjárás nem fogadott kegyeibe, ezért a virágágyások szépsége nem mindig volt arányban a rá fordított 

munkával. Ezek mellett felújításra kerültek az oszlopokra szerelt virágtartók is, ennek köszönhetően több 

virágcserép elhelyezése vált lehetővé.  

 

Az év elején önkormányzati tulajdonba került temetők rendszeres gondozása ápolása biztosítva lett. A rendszeres 

évi háromszori fűkaszálás mellett a szemétlerakó helyekről is elszállításra került a szemét. A Halászi falurész 

temetőjében fenyőcsemete sor került telepítésre. Ezen felül a biztonság növelése érdekében drótkerítés került 

építésre. 

 

 

Rendszeresen visszatérő probléma a külterületi 

árkok feltöltődése, elgyomosodása. Idén 

megkezdtük ezek felújítását, mintegy 3 km árok 

valamint az iskola melletti zsilip került kitisztításra. 

Végül és nem utolsósorban a közfoglalkoztatottak tevékenyen részt vesznek településünk rendezvényeinek 

előkészítésében, valamint lebonyolításában.  

 

A téli és 2016. évi programok tervezése jelenleg is zajlik az önkormányzatnál.  

A közfoglalkoztatottaknak ezúton is megköszönjük településünk építésében és szépítésében végzett egész éves 

munkájukat! 
Puszta Csaba 

Őszi visszapillantó 
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A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért 

és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány 
 

                                  

      Szeretnénk, tisztelettel megköszöni mindazoknak, akik az elmúlt években az szja 1%-át egyesületünknek felajánlották, 

ezáltal segítették az alapítvány működését, támogatták az általunk kitűzött célok elérését.  

A 2015. évben az előző évi adó 1%-ból befolyt összeg 148 ezer Ft volt. Az elmúlt évben több mint 97 ezer forinttal 

támogattuk a ludányi templom belső festését.  

 A gyermekek szokásos nyári kirándulásra 55.700 forintot fordítottunk. Karácsonyi ajándékozásra 10 ezer Ft kerül 

felhasználásra. Költségeink bankköltségen kívül nem voltak. Jelenlegi pénzeszközünk: 200 ezer Ft. 

Tisztelettel és szeretettel kérünk mindenkit, hogy ismerőseit tájékoztassa az alapítvány tevékenységéről, az elért 

eredményeiről. Hívják fel figyelmüket arra, hogy az adójuk 1% -át továbbra is várja alapítványunk! Az elszármazottaknak 

külön köszönetet mondunk nagylelkű adományaikért, és továbbra is várjuk felajánlásaikat. 

A rendelkező nyilatkozat letölthető a www.ludanyhalaszi.hu/alapitvanyok.html-ról. 

Tisztelettel kérjük, továbbra is támogassa alapítványunkat adója 1%-ával, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket!   
 

Alapítványunk székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 92. (a Plébánia épülete). 

Adószámunk:18642414-1-12 

 

 

Karácsonyi miserend Ludányhalásziban 
 

december 24. csütörtök    Éjféli szentmise a ludányi Szent András plébániatemplomban 
 

december 25. péntek Urunk születése Karácsony napja 

Ludányban 11.00-kor ünnepi szentmise  

Halásziban 16.30-kor ünnepi szentmise  
 

december 26. szombat Karácsony másnapja, Szent István első vértanú  

Ludányban 11.00-kor ünnepi szentmise  

Halásziban 17.00-kor ünnepi szentmise 
 

december 31. csütörtök-  Év végi hálaadás  

   Ludányban 18 órakor ünnepi szentmise 
 

január 1. péntek  Szűz Mária, Isten anyja (Újév) 

Ludányban 11 órakor ünnepi szentmise 
 

Gyóntatás Ludányban december 23-án, szerdán 17.30-tól.  
 

      Áldott, békés Karácsonyt  

            és boldog Új Esztendőt kívánok 

Ludányhalászi község minden kedves lakójának!  

Lengyel Zsolt plébániai kormányzó 
 

 

Adventi látogatás 
 

Megtelt hívőkkel Isten háza, november utolsó vasárnapján, a ludányi Szent András templomban. A jeles napon több ünnepet is egyszerre 

tartott egyházközségünk apraja és nagyja. Ez alkalommal lett újra szentelve a templom, - a belső festése után – valamint az Adventi 

időszak kezdete is ekkor kezdődött, a hagyományos András napi vendégség mellett. 

Jóleső érzés volt mindannyiunk számára, hogy rengeteg hivatali elfoglaltsága mellett – elfogadva egyházközségünk meghívását – újra 

eljött hozzánk dr. Beer Miklós püspök úr, hogy együtt ünnepeljen és örüljön velünk. S ha már itt volt, természetesen Ő celebrálta az 

ünnepi Istentiszteletet Zsolt atya közreműködésével, melynek keretében újra szentelte templomunkat. Példabeszédében – mint egy 

rózsafüzéren a tizedek, melynek gondolatai szépen egymásra vannak fűzve – szólt Karácsonyról és az azt megelőző Adventi időszakról. 

Arra kért mindenkit, hogy ebben a felfordult világban – amelynek kimenetelét még csak nem is sejtjük, ahol a félelmetes gyűlölet és 

fenyegetettség vált úrrá, nem beszélve a környezetvédelem gondjairól, melynek hatására minden romlik és pusztul, s romboló 

következményeit ma már érezzük – kezdjük az Adventet abban a tudatban, hogy mi Isten meghívottjai vagyunk, kik hálát adnak Jézus 

Krisztusért. S, hogy vegyük észre Isten irgalmas szeretetét, és legyünk a segítői a békétlen világban. 

Mint hangsúlyozta, feladatunk kell, hogy legyen: az ellenségeskedés megszüntetése Isten és a világ, ember és ember között. Erősödjön 

bennünk az Ő hite, és gyógyuljunk ki az ellenségeskedésből. Majd arra kért, hogy hitelesen képviseljük az Urat, és legyünk irgalmasak, s 

kérjük segítsen bennünket az újrakezdésben, hisz csak így érezhetjük mi is Jézus gondoskodó szeretetét. 

Örök érvényű gondolatai után, a Szentmise végén, elérzékenyülve énekeltük el a pápai és a magyar Himnuszt, s hitünkben megerősödve, 

lelkileg feltöltődve vágtunk neki az Adventi időszaknak, tiszta szívből várva Jézus Krisztus eljövetelének ünnepét. 
Brunda József 

Egyház 

 

 

http://www.ludanyhalaszi.hu/
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Egy ludányi hivatás története! 
 

Így Karácsony előtt a Szerkesztőség úgy gondolta, hogy a falunkból elszármazó „büszkeségeink” közül Süllei Lászlót – vagy, ahogy 

mindenki ismeri: Csabát – szólaltatjuk meg. Az apropót az szolgáltatta, hogy november 17-én Pro Urbe Budapest díjat kapott a Mátyás 

templom plébánosa. Sikerült vele felvennem a kapcsolatot e-mailben, s ő szakított időt arra, hogy válaszoljon kérdéseimre. 

- Tudom, hogy vallásos családból származik, de mi késztetett egy fiatalembert arra, hogy a papi 

hivatást válassza?  

Nem tudom a pontos választ. Miért választ magának valaki feleséget és férjet és pont Őt? Nehéz erre a 

hiteles választ megadni. Amikor visszaemlékezem arra, hogy Pusztáné Aranka tanító néni az első év 

nyarán adott egy munkafüzetet, hogy a nyáron el ne felejtsünk olvasni és írni, abban sok-sok feladat és 

kérdés között volt egy teljesen hétköznapi kérdés. Mi szeretnél lenni? És erre az akkori ákom-bákom 

betűimmel odaírtam három betűt, pap. Na ez a füzet aztán ott hevert a szekrény aljában és aztán a 

padlásra került. Aztán amikor a szüleim megkértek, hogy enyhítsem a padlás terheit a könyveim és 

füzeteimtől szabadítsam meg a gerendákat, akkor egy nyári napon elkezdtem kiválogatni azt, ami még 

fontos és eldobni, amire már nem volt szükségem. Ez a füzet is a kezembe került és ott én voltam a 

legjobban elámulva azon, hogy mi van a kipontozott részre írva. Mi volt, ami ezt íratta velem, egy 8 

éves gyermekkel 1976 nyarán? Nem tudom a választ. A káplán atyák, Gyöngyös Feri atya hittan órái 

és kedvessége? Vagy Benkó Tibor atya szigora, aki egy pálcát tört el a kezünkön, mert az ördögöt 

akarta eltávolítani belőlünk? Vagy Spányi Antal egykori ludányi káplán, - most Székesfehérvári püspök, foci edzései a páston, Paulusz 

Gyuláék háza mögött? Nehéz válaszolni a kérdésre. Már elsőáldozók voltunk, amikor Mikola Bálint atya kezdett bennünket hittanra 

tanítani. A reggeli 6 óra 30-kor kezdődő misére a pesti busszal jártam a Horkáról /6 óra 5-kor indul ma is/, ahol szüleim laknak /40 

éves koromig én is itt laktam, aztán kényszerültem arra, hogy Budapestre lakhely szempontjából is bejelentkezzem, egy kis lokal 

patriotizmus/. Volt, amikor a busz késett és mindenki rám várt, hogy legyen ministráns, ha Puszta Zoli nem volt ott. Aztán ha hó volt, 

ha hideg volt ketten /Joni és Én/ toltuk be a 2 ütemű Trabantot Bálint atyának, hogy a 7 órai reggeli hittanra odaérjünk. Persze mint a 

legtöbb fiú a kesztyűt, azt mindig a táskában vagy otthon tároltuk, így a kezünk szenvedte a Trabant jeges lemezét. A hittanon mi 

voltunk a diavetítők, és akkor a hittan arról szólt, hogy Dávid, miként győzte le Góliátot, Ószövetséget tanultunk abban az évben. 

Bizony így kezdődik a nevelés, amikor olyan nehézségekkel találkozunk az életben, amihez kicsinynek érezzük magunkat, és mégis 

lesz erőnk kiállni, mégis találunk öt követ a parittyánkba és letudjuk győzni a hatalmasnak tűnő lehetetlennek látszó helyzeteket. 

Fontos, hogy ezeket az anyagokat megtanuljuk, hogy életünk folyamán tudjunk honnan meríteni. Aztán az esti betlehemezés emlékei 

törnek fel bennem, látni az öregséget, a betegséget a napi munkában elfáradt embereket, a családok életét, a faluban. Bizony sokat 

segítenek ma is egy-egy család látogatás alkalmával nekem ezek az emlékek. Itt meg kell említenem Szeles Csabát és a fent említett 

Jonit, akivel együtt énekeltük tele így adventban minden családnál a gyermek Jézus születésének rigmusos verses játékát betlehemét és 

alakított bennünket, hitünkben és emberségünkben.  

Nekem másom nincsen öreg apám adta,  

ezt a kis furulyát fűzfából faragta, 

 oda adom néked nótát tanulj rajta.  

Szólt az egyik pásztor szövege, amely máig ott él bennem. Adni valamit az Istennek az életünkből, valamit, amire csak mi vagyunk 

képesek. A ministrálás, a betlehemezés, a Tarbant betolása mind egy-egy kicsi ajándék, amelyet gyermekként is fel lehet ajánlani és 

már oda lehetett adni a Teremtő Istennek. Az esti imák, amelyek nem maradtak el, mert a szüleim is fontosnak tartották, és meg 

kérdezték, elmondtad már? És tényleg előbb az ember csak mondja, de aztán valahogy egy idő után átalakul, amikor megérzed, hogy 

tényleg meg is hallgatják, van, aki meghallgatja, van, aki figyel rád, fontos vagy neki és egyszer csak imádsággá válik. Mi ez, ha nem a 

hivatás lassú formálása a lélek mélyén. Aztán amikor jelentkeztem a Frankába /a Ferences Gimnázium diák zsargon szerint/ a helyi 

papom Kocsis István javaslatára, azt sem tudtam, hol van ez az iskola és mit jelent ez a szó Franka. De szintén nem volt tudásom arról, 

hogy másik két barátomnak is tett ilyen javaslatot a plébános atya, de ők nem éltek azzal a lehetőséggel, amivel én, igen. Miért éltem 

én ezzel a lehetőséggel, és ők miért nem, nem tudom a választ, a titkok elrejtenek előlünk valamit, de egyben jeleznek is valami 

fontosat. Isten tudja mi a szándéka velünk és ezt jó tudatosítani, mert van velünk terve, értékesek vagyunk neki. A szeptemberi iskolai 

bevonulás után az ágyam két oldalán vadidegen fiúk aludtak, mint ahogy én is vadidegen voltam számukra. De a nevüket nem felejtem 

el soha /Tverdota és Vigassy/. Először félelmet is éreztem, mit keresek én itt, sokan már az első napokban visszasírták magukat a 

mama szoknyájához, a bátrabbak leplezték az érzéseiket. De maradtunk jócskán olyanok, akiknek az Ottlik Géza: Iskola a határon című 

regénye, nem csak olvasmány volt, hanem az életünk, mindennapjaink valósága. Talán emlékszünk még arra az énekre, amelyet a 

Bojtorján együttes énekelt egykor 

Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. 

Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. 

Ott a kollégiumban minden egész másképp van. 

Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam!  

 

Nem volt egyszerű az elszakadás, a saját lábon állás, a döntések súlya egy 14 éves kamasznak. Aztán jártunk órákra, próbáltunk 

tanulni, és amikor haza jöttem, mindig meglátogattuk egymást régi osztálytársaimmal, Mester Imrével, Szalai Csabával, Paulusz 

Gyulával és még sorolhatnám a neveket jártunk az Icsire /egy holtág a réten, ahol szerettünk ugrálni/ fürödni a halászi tóra aztán a 

sóderbányába. Volt olyan napunk, hogy reggel lementünk a focipályára az iskola mellé, és 14 óráig fociztunk, aztán mentünk fürödni 

a sóderbányába, ahol még vízilabdára is volt erőnk. Nem tudom ma hogyan edzenek a sportolók, de az biztos, hogy mi meg sem 

éreztük ezt akkor. Aztán elkezdtem minden nap elmenni a misékre, olvastam, beszélgettem az emberekkel, akik örömüket, bánatukat 

egy-egy ilyen találkozás során eltudták mondani, tanulságos volt. Mi volt az igazi indok, a papi hivatás felé? Ez mind és egyik sem, 

mert kimaradt belőle a nagyszülők imája, amit minden unokájukért imádkoztak, szüleim szeretete, a ludányi tanárok nevelése, Péter 

Zoltánné osztályfőnökünk türelme, Bobály Attila tóparti teremtése /faragtunk, festettünk/, a Ferences Gimnázium atyáinak tanítása és 

Sorsok, emberek 
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példája. Kimaradt még a nagybátyáim és nagynénéim tanácsa. Oravecz Alfonz és Kati barátsága és éjszakába nyúló beszélgetéseink. 

Talán úgy tudnám összefoglalni, nekem ebben a faluban minden meg volt, amire egy gyermeknek szüksége volt, voltak hegyek, 

folyók, patakok, tavak és emberek, barátok, akikben volt jóság a másik ember felé, bizalom a másik személyében és ez szárnyakat tud 

adni, még ma is, ha hiány van belőle a nagyvárosban. Szinte egy paradicsomi állapot, amelyet lehet, hogy csak az emlékek alakítanak 

át, de az érzés nekem ilyen volt. Ezt talán akkor vesszük észre könnyebben, ha kicsit messzebb kerülünk otthonunktól. Aztán még egy 

fontos emlék, Végh Berci bácsi a dominikai pap halásziból. Amikor először találkoztam 

vele, talán 12 éves lehettem, amikor megérkezett Dominikából az egész falunak hozott, 

valami kis ajándékot onnét a szegény szigetről, pedig mi azt hittük az már Amerika. 

Borostyán, kávé, farmer, volt a 80-as évek nagy slágerei, amelyeket elhozott nekünk 

ajándékba, még ott is gondolt a falujára az itt élő emberekre. Nem lehet megérteni, miért 

indul el valaki a Halászi tó partjáról, és miért megy el olyan messzire, hogy Krisztusról 

tanítson. 

Talán itt kapcsolódom hozzá, talán ez az a kérdés, amit csak egy életen át lehet hitelesen 

megválaszolni, neki sikerült és azt hiszem ő is hozzájárult a papi hivatásomhoz. Aki 

emlékszik Berci bácsira abban nincs meg ez a kérdés, igazi ember és pap volt, a szalézi /Don 

Bosco rendjének tagja/ szerzetes. Mindig viccelt, mindig kedves volt, még az újmisémre is 

/1992. június 27-én/, amikor haza jött az a hír járta be a falut, hogy már meghalt, 79 éves volt 

akkor, és amikor a falu elmondta érte a gyászmisét, akkor Berci bácsi jött szembe a síró 

emberekkel és mondta viccesen, pedig én élek. És akkor biztos hosszú életem lesz, - mondta, 

ha már életemben imádkoznak értem a halálomra gondolva. És ezt az Életet akarja elhozni 

nekünk Jézus is. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, hármas értelemben 

is A mindennapok élete szintjén és ennek értelmet célt adó Krisztusi élet szintjén és halálon 

túli élet szintjén. Mind a három ajándék, mind hármat meg kell érteni és alázattal el kell 

fogadni.   

Ebben az évben /2015/ hosszú tervezés után szinte senki sem tudta, elindultam, hogy 

megkeressem a sírját és ludányiként imádkozzam a sírjánál. Ennyivel tartoztam neki, úgy 

éreztem /1999-ben mikor meghalt nem is tudtam a haláláról, csak néhány hónappal később 

tudtam meg a szalézi rendtől/ 

Az Isten megsegített, sikerült eljutnom Dominikába és megkeresnem a sziget közepén 

Jarabacoát és ott megköszönni mindazt, amit a hivatásomért tett, imádkozott értem és 

reményt adott olyan helyzetben, amikor nem volt ilyen sok lehetőség. 

- A pappá szentelése után, ha jól tudom mindjárt a fővárosba került. Beszéljen eddig betöltött tisztségeiről! Milyen feladatokat 

kellett ellátnia? 

A ferences gimnázium után felvételiztem a papnevelő intézetbe, aztán egy év katonaság Cegléden, öt év szeminárium Esztergomban. 

Majd egy év káplánság a Budapesti Szent Anna Plébánián. Sok-sok gyermekkel jártam akkor 1993-ban vissza ludányba és a plébánia 

udvarán táboroztunk. Aztán Paskai László bíboros atya mellé kerültem szertartónak. Papi éveim legnagyobb részét a főpásztorok 

mellett töltöttem. Ez nem érdem, ha valaki erre gondolna, és még ha a kereszt szót használnám az sem lenne teljesen helyes. Nagyon 

sok minden történt ez alatt a 24 év alatt. Diakónus voltam, amikor 1991-ben, már mint kispapok szerveztük Mindszenty hamvainak az 

esztergomi bazilikába való nagy hazaszállítását. Látni kellett volna az embereket, akik sírtak, valami nagy-változást várva. Még senki 

sem gondolt az oroszok kivonulására és még is megtörtént. Véletlen, vagy az Isten a saját eszközeivel alakítja a történelmet a mi 

kezünk által is, nehéz kérdés, amelyre csak egykor kapunk teljes választ.  

 

Volt két pápalátogatás, 1991-ben és 1996-ban, valamint volt egy egyházmegyei határ átrendezés is, amelynek az lett a következménye, 

hogy a falum a váci egyházmegyébe került, egy egyházmegyei zsinat 1994-ben Esztergomban. 1995-ben a Kassai vértanúk szentté 

avatása. Iskolákat kapott vissza az egyház, egyetemet alapíthatott. Külföldi tanulmányok váltak elérhetővé. A hitoktatást az iskolák is 

kezdték beépíteni a délutáni szakkörök közé, valamint az órarendbe is. 2000-ben katolikus nagygyűlés. Majd a Mátyás-templom 

plébániája koronát visz ki a Pápához, azt megáldja a Szentatya, majd gyalog hazahozzák és ez a korona látható most a főoltár fölött a 

Nagyboldogasszony feje fölött. Ebben a templomban vagyok most plébános. 2003 óta Erdő Péter bíboros úr szolgálatában dolgozom 

előbb, mint irodaigazgató, majd, mint helynök. Sok-sok örömmel járt mindez és még több feladattal. Szertartó voltam sok asszisztencia 

próbával, rengeteg levél megírásával, körlevelek készítésével, augusztus 20. lebonyolításával boldoggá avatásokkal. És ha megkérdezte 

volna valaki a Szent Anna templom káplánját mit is szeretne, bizony tiltakozott volna e jövőkép ellen. Itt vagyok most, tehát a Mátyás 

templomban és megélem azt, hogy az Isten vezeti az ember életét, ha képesek vagyunk őt meghallani az ő terve szerint. 

 

- Úgy hallottam, hogy munkásságát nemrégen díjjal jutalmazták! Meséljen erről! 

Sokféle feladattal találnak meg, ebben egy-egy esküvő, keresztelő, temetés még a megszokott feladataim közé tartoznak. De amikor az 

építkezésekben, felújításokban, pénzügyi tanácsokban kell támogatnom a Főpásztort, ilyenkor azt érzem, messze meghaladják az 

erőimet a feladatok, és bizony szükségünk van jó szakemberekre, akik a hiányosságokat pótolják, így sok civillel dolgozom, akik 

nélkül nem tudnánk jó javaslatokat a Főpásztor elé terjeszteni. PRO URBE DÍJAT kaptam 2015. november 17-én Budapest 

főpolgármestere, Tarlós Istvántól, aki a Budapesti közgyűlés egyhangú szavazata alapján ezzel a díjjal tüntetett ki. Csak a szüleimet 

hívtam erre az ünnepségre. Mit jelent számomra ez az elismerés? Nagy megtiszteltetésnek tartom és hálásan köszönöm. Ugyanakkor 

úgy érzem, hogy ez a díj elsősorban nem nekem szól, sokkal inkább tekintem úgy, hogy személyemen keresztül a főváros az 

egyházmegye valamennyi papjának nyújtotta át az elismerést a főpolgármester úr, mindazoknak a templomokat felújító atyáknak és 

közösségeiknek, akik nagy-nagy áldozatokat hoznak, akik nem egy ilyen országos jelentőségű műemléket gondoznak, akiknek a 

lehetőségeik szerényebbek, az erőfeszítéseik pedig nagyobbak a miénknél. Akiknek a munkáját, úgy érzem, továbbra is kötelességem 

segíteni. 

 

Sorsok, emberek 

 

Ez a kép ki volt téve a Polgármesteri hivatalban a 

Dominikiai, Jarabacoában, mint a város büszkesége, 

aki sokat tett a közösségért az emberekért. Az a szalag 

mutatja a kitüntetést az ország nemzeti színeivel. 
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- Ritkán látogat haza, inkább a szülei mennek Önhöz. Hiányzik-e szülőfaluja? Figyelemmel kíséri-e a község életét? 

Régebben, amikor csak az érsekségen dolgoztam, ha a főpásztor külföldön volt és nem kellett vele lenni, akkor több időm volt és akkor 

gyakrabban jártam haza, de most egy plébánia élén, nehéz 

megoldani a hétvégét, a szabadságot. Így szüleim jönnek 

hozzám, és együtt ünnepeljük meg a karácsonyt, a húsvétot 

itt a Budai várban, a munkahelyemen a káplán atyával 

együtt, aki most Fejes Csaba atya.  

Nagyon szerettem elbeszélgetni a barátaimmal és 

visszaidéztük ilyenkor, azokat a csínyeket, amelyeket 

elkövettünk, hiányoznak ezek az idők és emlékezések, de 

egy-egy falunap, osztálytalálkozó segít ennek a hiánynak a 

feloldásában. Mindig örömmel hallgatom meg szüleim 

elbeszélését arról, mi is történt otthon. Talán, mint egy 

gyermek, amikor mesélnek neki, és minden megelevenedik 

előtte, a rét, a házak, és az utcák és az utcákat járó emberek, 

akiket gyermekkorom óta ismerek. Hallottam most legutóbb 

az idősek számára szervezett programról, amelyet a 

Polgármester úr Kovács Imre, egy vacsorával kapcsolt 

egybe. Hallottam a szüreti felvonulásról és az utána 

következő megemlékezésről, amelyben az első választott 

képviselőtestületről emlékeztek meg. Fontos, hogy tudjuk mik az értékeink és ennek hangot is adjunk, és erre legyen belső 

késztetésünk. Öröm ez, amikor erősödik a közösség, és öröm, hogy olyan ember áll az élén, aki ezért tud áldozatot hozni és 

szívügyének tekinti a közösség legkisebb feladatát is. Most találkoztunk egy temetésen a Polgármester úrral és itt derült ki számomra, 

hogy szinte minden ember temetésére elmegy ezzel is jelzi, neki mindenki egyformán fontos, mindannyiunk vezetője „pásztora” akar 

lenni, nem csak a hivatalában, hanem az élet minden területén. Köszönet a munkájáért. 

- Karácsonyhoz közeledve, mit üzen a Ludányhalászi Hírmondó Olvasóinak? 

Az ember védtelenné válik, ha szeret. Ezt a védtelenséget vette magára Jézus is amikor Betlehemben megszületett. És ha egyszer már 

megsebezte magát a másik emberrel ott örökre dolga van. Velünk is dolgozni akar, értünk is tenni akar és a sebeinket pedig gyógyítani 

szeretné és soha nem adja fel. Ezzel szeretnék áldott karácsonyt kívánni minden olvasó számára.  

Kedves László! 

Amikor először hallottam prédikálni a ludányi templomban, szemembe könnyek szöktek a meghatódottságtól. Arra gondoltam, hogy az 

Istennek mi célja volt azzal, hogy ezt a jóvágású fiatalembert, ezt a kiváló szónokot nem a gazdaság, a kultúra vagy netán a politikában 

helyezte el. Írásából megkaptam a választ: akinek ennyi hite, ilyen alázata és szerénysége van, mint Önnek, az a mai világban nem 

odavaló. Még egyszer köszönöm, hogy válaszolt s megosztotta emlékeit a ludányhalászi olvasókkal. Munkájához sok sikert és Isten 

áldását kívánom! 
Bódiné Fenyvesi Mónika 

 

Demográfia 2015 
A kimutatások 2014. december 1. és 2015. december 1. közti állapot szerinti adatok alapján készültek 

 

2014. december 1. és 31. között elhunyt: 
 

Makra István Ferenc 
 

2015-ben elhunyt: 
 

Gál Dénes Alajos – Kovács Imréné – Oravecz Mária – Szpevák Józsefné – Debrei Györgyné – Bódi István László 

Oláh Győzőné – Klincsok János – Baranyi Sándor – Baranyi Géza Dénesné – Demény Sándorné – Mester Györgyné 

Végh Istvánné – Végh Béláné – Licskó Istvánné 
 

2014. december 1. és 31. között született:   

  gyermek neve   apja neve   anyja neve 

Farkas Áron   Farkas Tibor   Végh Karolina 

2015-ben született: 

Rigó Dorina    Rigó András   Percze Enikő 

Horváth Dávid Szantiágó  Horváth Dávid Renátó  Szőrös Zsanett 

Kereszti Máté   Kereszti István   Gyalog Marianna 

Végh Zara Korina   Végh Erik Valter   Révfy Bettina 

Végh Violetta Aranka  Végh Lajos János   Baranyi Ágnes 

Oláh István   Oláh Béla   Oláh Mária 

Jónás Alexander Zoltán  Jónás Zoltán   Oláh Mónika 

Miklós-Kuris Dóra   Miklós Péter   Kuris Alíz 

Percze Levente   Percze Róbert   Mosó Bernadett 
 

Házasságot kötött 2015-ben: 

 

Bangó Elvira - Oláh Sándor 

Baranyi Ramóna - Rácz Ernő 

Gazsi Kitti - Fényes Dávid 

Sorsok, emberek 

 

Sorsok, emberek 
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Könnyek nélkül nincs boldogság 
 

Eddig még nem írtam így, hogy valakinek előre megígértem volna. 

De most kivételt teszek, mert egy általam nagyra tartott hölgynek 

tettem ígéretet arra, hogy megírom Édesapja igaz történetét. S, hogy 
mindezt miért osztom meg Önökkel, megtudhatják mindazok, kik pár 

percet szentelnek drága idejükből – így Karácsony ünnepének 

tájékán – e sorok végig olvasására. 
 Az 1920-as évek legelején járunk. – Szakadó hóesésben, 

kétlovas, csilingelő szán közelít sietve a Majláthok ősi fészke, 

Majláthgárdony – mai nevén Nógrádgárdony – felé. A téli 
alkalmatosságon ketten utaztak. Elől a kocsis, hátul pedig egy 

siheder éveinek legelején járó – alig 16 éves – meleg téli ruházatot, 
fején fekete birkabőrből készült kucsmát viselő, magas, erős 

testfelépítésű, ám pokrócokkal jól betakargatott legényke ült. A szán, 

befordulva a kastélykert nagykapuján, egyenesen az épület 
főbejáratánál állt meg. Már két cseléd várta. Alig hogy Sándor 

leszállt a szánról, megérkezett a fiatal úr is. Vele már régről ismerték 

egymást. Ugyanis Sándor bátyja, - Pista – szintén belső cseléd volt az 
uradalomban. – Talán fogalmazhatnék úgy is, hogy az ifi gróf és az 

érkező között egy titkos barátság kezdett kialakulni. Így hát 

egyenesen az egyik földszinti szoba felé vették az irányt, amelybe 
belépve a fiatal úr így szólt:  

- Mától ez lesz a Te szobád! – Most pedig gyere, 

szüleim is nagyon várnak már! – s elindultak a kastély nagy nappalija 

felé.  

Az előírt etikett és hivatalosságok után – amelyre Alajos gróf 
már jó előre felkészítette – hellyel és teával kínálták, majd rátértek a 

lényegre. Főként a grófné vitte a prímet. Férje nagyokat hallgatott, s 

közben elmélázva – a hatalmas ablakokon keresztül – sokáig bámulta 
a fehérbe öltözött tájat. 

- Mint Ön is jól tudja Sándor, úgy döntöttünk, hogy 

fiunk – Alajos gróf úr – mellé egy olyan belső cselédet fogadunk, aki 

nem csak szolgálja, hanem jóval több is annál. Nem titkoljuk, főleg 

Alajos fiunknak köszönheti ezt az állást, habár, gyorsan hozzá 

teszem, mi is több helyről informálódtunk Maga felől. – A béréről, 

azt hiszem tudja, már megegyeztem az apjaurával. Mihelyst fölnőtté 

válik, és meg leszünk elégedve a munkájával, béréről Önnel fogunk 

egyezkedni. További elvárásaink még, hogy német tudását 

gyarapítsa! Ennek érdekében, ami tőlünk telik, mi is megteszünk 

mindent. Ettől a pillanattól fogva Alajos fiunknak tartozik 

számadással. Az Ő útmutatásait, parancsait kell végrehajtania, és 

azokat maradéktalanul teljesíteni. 

Aztán még sok mindenről beszéltek és kérdezték, de a lényeg ez volt. 
Teltek a hónapok és az évek. Az öreg gróffal – aki nagyon meg volt 

elégedve Sándor tudásával – járták a földeket és az erdőt. Figyelték 

az Ő és beosztott elöljárói – gazdatiszt, pajtagazda, vincellér – 
útmutatásait. Természetesen nem maradhatott ki a két fiatal életéből 

a vadászat, a bálok, no és titokban még a kártya sem.  

Amikor aztán az ifi gróf 21 éves lett, jutalmul két hétre 
fölutaztak Pestre, hogy Alajost apjaura személyesen vezesse be a 

főváros lüktető, nagyvilági életébe, hogy megtudja, mi is az igazi úri 

élet. 
Az elsőt aztán szépen követte a többi, s a két ifjonc egyszer csak 

azon kapta magá, hogy már Papus nélkül utazik. No, nagyot is 

fordult a világ! A „kötelező” rokoni látogatások után, a bágyadt, 

ízetlen és sótlan nappali élet helyett, elkezdték habzsolni a forró pesti 

éjszakák tilalmas, de annál jobban imádott gyümölcseit. 

Igaz ami igaz, Sándor komornyik többször megpróbálta jobb belátásra 
bírni Alajos gróf urat, de hát mindhiába! Ezért hát otthon – 

Majláthgárdonyban – de sokat is kellett lódítania a „Mamának”! Mert 

biz mindig Őt számoltatták be gazdája helyett, úgy gondolván, hogy Ő 
csakis az igazat mondja az otthoniaknak, akik e beszámolók utána, ha 

nem is teljesen, de mégis megnyugodva hajtották álomra fejüket. 

A fiatal úr egyben nagy sportrajongó is volt. Ezért szinte 
minden jelesebb sporteseményen megjelent. Így történhetett, hogy 

hírét vette a hatvani kerékpárversenynek. De mivel csak nyerni 

szeretett, és veszíteni végképpen nem tudott, maga helyett titkos 
barátját, Sándort nevezte. A cél érdekében – majd három hónapon 

keresztül – kerekeztek szinte naponta Gárdony-Marcal-Szügy és 

vissza útvonalon, míg eljött a nagy nap! Mivel a gróf nem bírta az 
izgalmakat, csak ennyit mondott: - Mindent bele! A célban várni 

 foglak! S lőn nagy meglepetés! A versenyt a „sehol nem jegyzett” 

majláthgárdonyi fiú nyerte! 

Az érmet idős koráig őrizgette, melynek hollétéről talán leánya: 
Bundel Ferencné: Irénke néni – tudna többet mondani! – Ám az igazi 

díj, amelyet Alajos gróftól kapott a győzelem emlékére – egy 16 köves 

svájci Doxa óra – még mindig megtekinthető! 
De térjünk vissza újra az időben, annál is inkább, mivel az ifjú 

gróf mind több időt töltött Pesten. A beszámoltatások viszont továbbra is 

csak egy-egy átmulatott éjszakáról, s néha egy kevéske kártyaadósságról 
szóltak, amelyekre az öreg gróf mindig csak ezt mondta: - Ha ez nem 

vóna, nem is hinném el, hogy egy Majláth! De Ő az én vérem! Az én 
fiam, mi annál is inkább látszik, hogy nem szórja a pízt, úgy mint 

egyesek! – s ezzel le volt tudva minden, és a „Mama” is megnyugodott 

egy picit! 
 Történt aztán az egyik alkalommal, hogy még Sándornak is 

kiugrott az álom a szeméből, amikor Alajos a következőkkel állított 

haza: - Holnap megnősülök! Elveszem Anna kisasszonyt! Már 
megkértem a kezét, és Ő igent mondott! 

 Anna kisasszony nem volt más, mint tisztes nevén: Somogyi 

Anna, az egyik legelőkelőbb éjszakai szórakozóhely, a Moulin Rouge 
(Molenrúzs) álomgyönyörű vezető revütáncosa. A gróf, amint meglátta 

Sándor arcán az ijedtséget, így szólt: 

- Most pedig esküdj meg arra, hogy erről a Mamáékat nem 
értesíted!  

Sándor, ha hebegve is, de válaszolt: - E-esküszöm! 

- Nézd, semmi dolgod nem lesz! Már elintéztem mindent! Estére a 
barátaimat is összehívtam, hogy bejelentsem nekik! 

Az összejövetelen, a bejelentést követően nagy volt az éljenzés és 

vivátolás, majd pezsgővel koccintva gratuláltak Alajosnak, aki ezután 
elnézést kért, és újra imádott Annájához sietett! 

 Már későre járt, amikor Gárdonyba, a Majláth-kastélyban 

megcsörrent a telefon. Az idősebb Majláth vette föl a készüléket, 
amelyből recsegve-ropogva egy lihegő hang ezt mondta: 

 - Ifjabb Zichy gróf vagyok Budapestről, Majláth gróf úrral 

szeretnék beszélni! 
 - Az vagyok személyesen Öcsém-uram! Parancsolj, miben 

lehetek segítségedre ily kései órán? 

 - Nem nekem kell a segítség gróf úr! – az idősebb Majláth 
összerezzent! Csak nem történt valami a fiával? 

 - Hát akkor mondjad édes fiam! 

 - Azt szeretném tisztelettel tudatni Önnel, hogy Alajos fia, az 
este folyamán – díszes társaság előtt – bejelentette, hogy holnap a 

budapesti Szent Anna templomban, a reggeli szentmise után ½ 8 órakor 

feleségül fogja venni Somogyi Anna táncosnőt!  
– Ha csak ebben valahogyan meg nem gátolják! – tett még hozzá. 

 Az öreg gróf előbb levegő után kapdosott, majd cifrábbnál 

cifrább szidalmak közepette lecsapta a készüléket, úgy, hogy még el 
sem, és meg sem köszönt semmit az ifjú Zichynek. 

 Az esküvő – Sándor szerint – egyszerű, szép és megható volt. 

A ceremónia végén, a pap, két oldalán az ifjú párral, éppen kilépett a 
templom ajtaján, amikor a járda mellett egy automobil állt meg, s abból 

Alajos gróf szülei szálltak ki. Szinte kővé meredve néztek fiuk, leendő 

menyük, és az „alkalmi násznép” felé. 
 Sándor inas legszívesebben a hatalmas és vastag templomajtó 

mögé bújt volna a Zeusz villámait szóró „kedves Mama” szúrós 

tekintete elől. Ám Alajos gróf úr még mindig repülve a földöntúli 

boldogságtól – oldalán párjával – magabiztosan lépett szülei elé. De 

mielőtt bármit is mondhatott volna, anyja vette át helyette az események 

további irányítását.  
 - Alajos! Fiam! ½ 10 órára a szállásod előtt leszünk, és Te is 

jössz haza! – majd minden etikettet felrúgva, sarkon fordult és elindult 

az autó felé. 
 A „leforrázott” ifi gróf azonban határozottan válaszolt: 

 - Anna nélkül soha! 
 - Akkor hozza magával Őt is! – volt a felelet, és már el is tűnt 

a gépkocsi jótékony félhomályában. Hiszen jól tudta, hogy győzelme 

csak pireuszi, és az igazi nyertes a fia, mert mit Isten egyszer összeadott, 
azt ember szét nem választhatja! 

 Egy kissé szomorú, de azért bizakodó volt a hazafelé tartó út. 

Az igazi hadd el-hadd azonban csak otthon következett! A „kedves 
Mama” azonnal maga elé rendelte Sándor komornyikot, és számon 

kérte, amiért soha nem mondott neki igazat. Ám a cselédnép azzal 

védekezett, hogy pont a nagyságosasszony volt az, aki munkába 

Karácsonyi történet 
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 állásakor azt mondta, hogy Alajos gróf úr parancsait kell teljesíteni. 

És a gróf úr parancsa mindig úgy szólt, hogy „… Sándor! Ezt meg ne 

mond a Mamának!” 
 De az erélyes asszonyság hajthatatlan maradt! Még Alajostól sem 

hagyták, hogy elköszönjön. Úgy kellett otthagynia a kastélyt, mint egy 

kiebrudalt kutyának! Az ifjú párt is Dunántúlra „száműzték”! 
 Szálltak az évek! Jött a világégés! Sándor már réges-régen 

családot alapított. Ám álmaiban sokszor találkozott Alajos gróf úrral, 

akiről mindig hálával és szívesen beszélt, úgy családjának, mint 
fuvaros társainak is. 

 Egy alkalommal – az 1950-es évek közepe táján – éppen 

ebédjüket költötték a szécsényi vasútállomás melletti füves részen, 
amikor megállt kezében szalonnát vágó bicskája! Nem akart hinni a 

szemének! Mint egy lassított film, úgy emelkedett álló testhelyzetbe, s 

közben le nem vette szemét egy feléjük közelítő személyről. Ez nem 
lehet igaz! Ezt nem hiszem el! – gondolta magában, majd mikor az 

illető már csak kb. 50 m-re lehetett, mint egy vulkán robaja, úgy tört 

ki belőle: - Alajos gróf úr! Alajos! – és közben már széttárt karokkal 
és könnycseppektől egyre homályosuló tekintettel rohant a közeledő 

felé, akiből úgyszintén most tört elő a felismerés: - Sándor! 

Sándorom! Majd egymás karjaiba borulva – nem szégyellve igaz 
érzelmeiket az őket körülvevő világtól – hangosan sírtak! – Aztán, 

amikor már parancsolni tudtak érzelmeik ily nagy viharának, egymás 

szavába vágva kérdezősködtek a másik felől. 

 Sándor, ha tartva is tőle, de föltette a kérdést: - Aztán az álomszép 

Annával mi lett? 

 - Mi lett volna?! Hát mind a mai napig az én egyetlen, drága feleségem! 
– majd egy nagyot sóhajtva folytatta. Csak hát van egy nagy baj! Sajnos 

már évek óta lebénult a lábaira! Én ápolom. A lényeg azonban az, hogy 

együtt vagyunk, és még mindig ugyanúgy szeretem! – Talán a sors akarta, 
hogy így legyen, de hidd el Sándor, ha újra kezdhetném, akkor sem 

csinálnám másként! 

 Sokáig beszélgettek még, sokszor megtapogatva egymás vállát, nem 
akarván hinni a szemüknek, hogy viszont láthatják újra egymást. De jött a 

vonat! Ám arra még bőven volt idő, hogy az egyszer már oly kurtán-

furcsán széjjelszakított „különös” barátságot ne hagyják még egyszer 
elporladni, hanem helyette, az, egy sírig tartó, igaz összetartozássá váljék! 

 Hát ez volt az én történetem, mely mesének is beillenék, s mely egy 

kicsit talán több is mint Mikszáth Kálmán: Különös házasság című 
regénye, hisz ebben a pár gondolatban nem csak a házasság, de a sírig tartó 

barátság és szerelem is különös. Sőt, még az is, hogy itt, a közelünkben 

szövődött, s melynek minden egyes szereplője valódi személy volt. Dudás 
Sándortól, gróf Majláth Alajoson és Somogyi Annán keresztül, egészen 

Zichy grófig! 

 S, hogy közben többen megkönnyeztük? – De hiszen könnyek nélkül 

nincs boldogság!     Brunda József 

 

 

Emlékek 

Karácsonyt várva 
 

A keresztény emberek talán legnagyobb ünnepükre készülnek. Évforduló ez, egy szövetség létrehozásának, megkötésének ünnepe. 

Újszövetség! A korábbit, az Ószövetséget, ugye Mózessel kötötte meg az Atya. Jézus születésekor tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy  

ezzel kezdődött az Újszövetség „project” kimunkálása. Nagy ünnep ez és az egész világon tudnak erről az eseményről. Jézus létét és 

fogalmát mindenhol ismerik még azok is akik másképp, más néven, vagy másformában hisznek, vagy nem hisznek benne. 

Mi emberek várjuk ezt az ünnepet és hisszük, hogy ez a szeretet ünnepe is. Hisszük, hogy ha gyarlóságainktól megtisztulva, békében és 

szeretetben töltjük legalább a várakozás heteit jobb emberek leszünk. És ha mindannyian ezt tesszük jobb lesz - akár békében is élhet -,a 

világ. Ma erre különösen nagy szükség volna. 

Az emberek a karácsonyi ünnepeket, míg élnek emlékezetükben tartják. Legmarkánsabban a gyermekkor karácsonyaira emlékszünk. 

Azokra a karácsonyokra, amikor szüleink Jézus születéséről meséltek nekünk, azokra, amikor már kora délután le kellett feküdni, hogy 

az esti vacsoráig a szülőknek ideje legyen feldíszíteni a karácsonyfát, esetleg valamelyik nagyszülőhöz mentünk látogatóba – ott már állt 

a karácsonyfa, előbb jött a Jézuska -, örök emlékek ezek. Esett a hó, mentünk az esti misére, onnan hazatérve aztán a karácsonyi vacsora. 

De vacsora előtt még köszöntöttük karácsony ünnepét. Nem volt nehéz, mert a templomból már ehhez a kellő lelki feltöltődést haza 

vittük. Énekeltük a „Mennyből az angyalt, az A kis Jézus megszületett örvendjünk dalt majd jött az ünnepi köszöntő.  

 

De köszöntsük most is szép karácsonyunkat! 

 

Eljött a nap mit várva vártunk 

Az égen csillagfény ragyog 

Jézuska fáját ide hozták  

A halkan szálló kis angyalok 

 

Köszönjük néked édes Jézus 

Hogy szíved minket így szeret 

Az angyalok karával együtt 

Köszöntjük ma szent neved 

 

Ha elmúlik is a karácsony 

Te akkor is maradj velünk 

S míg élünk ezt a kis családot  

Szeresd ó édes Istenünk 

 

Ezt követően mindenki megölelt mindenkit, boldog karácsonyt kívántunk egymásnak és 

jött a vacsora. Soha olyan finom ennivaló nem került az asztalra, mint karácsonykor. 

Még akkor is ha az nem több mint egy darab zsíros kenyér volt. 

Én arra is emlékszem, hogy vacsora után szüleim egy kis csomagot készítettek és azt el 

kellett vinnem olyan gyerekeknek, akik nem várhattak a Jézuskától semmit még rendes 

vacsorát sem. Zajlott a II. Világháború! 

 

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek. 
Végh József László 

Karácsonyi történet 
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