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lérkezett ismét a nyár, a szünidő és a
rekkenő hőség ideje. Péter Pál napján
kezdetét veszi az aratás, hogy az apró
búzaszemek államalapító Szent István királyunk
ünnepére, az új kenyérben beteljesítsék sorsukat.
Reméljük az idén a Mindenható szűkebben méri ránk
égi áldását, nehogy ismét bekövetkezzen a tavalyi
katasztrófa, mert bár aranyat ér az eső, azonban omne
nimium non bonum – a jóból is megárt a sok.
Ha nyár, akkor falunap. Idén különleges rendezvény
lesz községünkben, hiszen testvértelepüléseinkkel –
Felvidékről: Béna, Csalár, Szécsénykovácsi, Vilke,
Erdélyből: Csíkszentlélek – együtt, többnapos
eseménysorozat veszi majd kezdetét Szent Iván
havának második napján.
Hírmondónk júniusi számában nem lesz hiány az
interjúkból. Az idei évben két pedagógus, több
évtizedes iskolai szolgálat után nyugdíjba vonult.
Csonka Jánosnéval és dr. Paskóné Tóth Valériával
(Eitler Rudolfné) Bódiné Mónika készített párhuzamos
riportot. Az előző számunkban közzétett „újságíró
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kerestetik” c. felhívásunk eredményeként –
melyben a helyi bt-k kft-k és vállalkozók
bemutatására kerestünk kollégát – új taggal bővül
szerkesztőségünk, Simon Gábor személyében.
Először a községben működő Bt-ket és KFT-ket
mutatjuk be, majd pedig az egyéni vállalkozókat.
Elsőként a Diszamé BT. képviselőjével, Brunda
Józsefnével készült riport.
A
testvérközségi
találkozó
kapcsán
településünkről delegáció ment az erdélyi
Csíkszentlélekre, az útról készült beszámolót,
szintén megtalálják az újság hasábjain.
Brunda Dániel ezúttal egy kérdezz-felelek játékra
hívja az Olvasókat, hogy kiderüljön, mennyi
mindent nem is tudunk Palócország értékeiről.
Tovább haladunk a történelem rögös útjain
községünk,
és
családjaink
történetének
bemutatásával.
A fenti témákat a Tisztelt Olvasók figyelmébe
ajánlva, a szerkesztőség tagjainak nevében is
kívánok kellemes nyarat településünk minden
lakójának!
Kovács Krisztián

Elfeledett kincsek – A halászi „Jánoska”
A halászi templom helyén lévő néhai harangláb előtt, egykoron
Nepomuki Szent János – az úton, hídon és vízen járók védőszentjének –
szobra állott, mely a kápolna építése során útban lévén, egy szerencsétlen
manőver miatt darabokra tört. Nepomuki János szobra nagy tiszteletnek
örvendett a halászi hívek körében, ha elhaladtak mellette, keresztet
vetettek, ünnepnapján (május 16.) egyházi megemlékezést tartottak előtte.
A falusiak a helyi temetőben szimbolikusan eltemették a széttört
felszentelt szobrot. Pontos adatunk nincs róla, mikor is állíthatták a
szobrot. Feltételezhetően, valamikor a XVIII. század második felében
készülhetett. Annyi bizonyos, hogy 1789-ben már állt, hiszen az ekkor
készült egyházlátogatási jegyzőkönyvben, a következő olvasható róla:
„Existit in medio possessionis campanula libra 25 trabe appensa, ad
sinistrum statua lapidea S. Joannis Nepomuceni” – vagyis a falu közepén
van egy 25 font súlyú gerendán függő harangocska, melynek baloldalán
Nepomuki János kőszobra áll.
K.K

Ludányhalászi Hírmondó

-2-

Helyi Hírek

Képviselő-testület ülésein történt
2010. novemberében és decemberében a képviselő-testület két-két alkalommal ülésezett
A novemberi üléseken elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra beadott
kérelmek és testület 11 hallgatót részesített 5.000 Ft/hó önkormányzati támogatásban. A 2011. évi belső
ellenőrzési tervben az állami hozzájárulás a tankönyvrendelés, tankönyvtámogatás igénylés és
elszámolás, valamint az élelmezési nyilvántartások, nyersanyagnorma ellenőrzését határozta meg
feladatként a képviselő-testület. Közmeghallgatás keretében került elfogadásra az önkormányzat
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésre és a 2011. évi költségvetési koncepciója.
A decemberi üléseken a testület megállapította a 2011. évi hatósági árakat a hulladékszállítási díját,
felülvizsgálta az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját, és jóváhagyta a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
Az üléstervnek megfelelően 2011-ben minden hónap utolsó csütörtökén tartja üléseit a képviselőtestület.
A januári ülés megtartására technikai okok miatt február első hetében került sor. Ezen az ülésen
tárgyalta a testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését, melyet 14 millió Ft hiánnyal fogadott el.
A februári ülésen a képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelete
módosításával a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező személy részére a
házának, kertjének rendbetartását határozta meg.
A márciusi ülésen a képviselő-testület elfogadta a 2011. évi közbeszerzési tervét, módosította az
intézményi térítési díjakról szóló rendeletét, illetve felülvizsgálta az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Az áprilisi ülésen a testület döntött az általános iskola és az óvoda további működtetéséről, elfogadta a
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót. A KözépDunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ezen az ülésen tájékoztatta a testületet az
átadásra kerülő Szécsény - Pösténypusztai híd az Ipoly folyó és ártere vonatkozásában felmerülő vízügyi
problémákról.
(A
képviselő
testületi
üléseken
készült
jegyzőkönyveket
http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes oldalon tekinthetik meg)

teljes

terjedelmükben

Felhívás
Ludányhalászi község vezetősége elhatározta, hogy számba veszi a településen található üres
lakásokat, és ezek közül azokat, amelyek eladóak, szeretné egy közös adatbázisban a község
honlapján (www.ludanyhalaszi.hu) megjelentetni. Ezért minden olyan tulajdonosnak
szeretnénk felajánlani ezt a lehetőséget – úgy most, mint a későbbiek folyamán is – aki
értékesíteni szeretné a tulajdonában lévő lakóházat. A szolgáltatás teljes mértékben ingyenes,
hiszen a község érdeke az, hogy ezek – a most még üresen álló házak – élettel teljenek meg,
ezáltal biztosítsák községünk fennmaradását és fejlődését. Amennyiben a tulajdonosok élni
szeretnének ezzel a lehetőséggel, úgy kérjük, az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzenek
nekünk, valamint készítsenek egy hirdetéshez hasonlatos írást – lakás alapterülete, hány
szoba, melléképületek stb. irányár, elérhetőség – illetve – amennyiben rendelkeznek ilyennel
– csatoljanak hozzá fényképet – igény esetén az ingatlanról készítünk fotót – és ezeket az
anyagokat is ezekre az elérhetőségekre küldhetik.
Polgármesteri Hivatal 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Tel.: 06-32/556-021
E-mail: ludany@profinter.hu
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Téli időszakban kéthetente legyen szemétszállítás
Jelentős költségcsökkentő tényező lehet
Már évek óta felmerülő kérdés az önkormányzati üléseken, mit tegyünk, hogy ne emelkedjenek a lakosság
terhei? Sok a rezsi, sokfelé kell kötelezően fizetni.
Az egyik ilyen tétel a szemétszállítási díj, a kommunális adó. Településünkön a szemétszállítás bevezetése
óta heti rendszerességgel egységesen 120 literes műanyag kukákban gyűjtjük a háztartási szemetet, melyet
megbízás alapján heti rendszerességgel szállítanak el. Ennek figyelembevételével történik a díj
megállapítása.
Az elszállítás díja évente emelkedik, az üzemanyagár, illetve sok egyéb más tényező miatt. Már lakossági
fórumon is javasoltam, hogy az áremelés elkerülése érdekében a téli időszakban ne hetente, hanem
kéthetente legyen a szemétszállítás. Október 1. és március 31. között, ez gyakorlatilag 13-mal kevesebb
szállítást eredményezne, ami akár szemétszállítási díj csökkenéssel is járhatna.
Megfigyeltem a településünkön és más településen is, hogy a kihelyezett kukák száma a téli időszakban
töredéke a nyári időszakban kihelyezett kukáknak. Vajon miért?
Nos, tapasztalatból mondom: a jelenlegi magas gázárak miatt egyre többen térnek vissza a hagyományos,
szilárdtüzelésű fűtési módra. A kályhákban, kazánokban a keletkező háztartási szemét 50-80 százaléka
elégethető minden káros-anyag kibocsátás nélkül.
A fentiek miatt javasoltam, hogy a téli időszakban - és hangsúlyozottan csak a téli időszakban - kéthetente
szállítsák a szemetet (amúgy egyes településeken egész évben kéthetente szállítják a kukákat).
A képviselőtestület elé augusztusban kerülhet a javaslat. Addig kérjük az ezzel kapcsolatos véleményüket,
észrevételeiket, javaslataikat, az önkormányzat felé szóban vagy írásban (e-mail: ludany@profinter.hu).
eljuttatni szíveskedjenek.
Döntésre a fentiek mérlegelését követően kerül sor.
Végh Imre
képviselő
Ökosarok
Mint Ökoiskola, 3 területen nyújtottunk be pályázatot, ebből kettőt megnyertünk.
-Nutrikid Nestle által kiírt „egészségnap” pályázatunk nem nyert, de felhasználhatjuk adott alkalommal a
szuper egészségnap forgatókönyvünket.
-Tesco áruházlánc „Zöldtan-óra” címmel írt ki pályázatot, és tegnap érkezett az eredmény, mely szerint
Nógrád megyéből a mi iskolánk nyert. Ennek megfelelően 26 felsős tanuló vehet részt egy - a
Dunakeszinél lévő Tesco áruházban- környezetkímélő berendezéseket bemutató sétán, /pl. napelemeket,
kül. hűtőcsarnokok,/, ill ajándékokkal jutalmazzák munkánkat.
- Együttműködési szerződésünk van a Novohrad-Nógrád Geoparkkal. Itt 6 tanulónak nyílik lehetősége
július végén 1 hetes táborozásra Salgótarjánban. Mindennap új helyszínnel ismertetik meg őket, a 63
magyar és 28 szlovák természeti értékek közül. Szinte ingyenesen.
Táborozóink név szerint: Gyöngyhalmi Mónika, Gönczi Krisztofer, Horváth Gabriella, Mátyás Edina,
Oláh Vanessza, Zöllei Ádám. Gratulálunk nekik és jó túrázást kívánunk!
Igyekszik iskolánk minél több tanulót bevonni mindennapi környezetkímélő, egészségre nevelő
munkájába, ezen témákban kiírt pályázatokat figyelemmel kísérni.
Végh Kornélné
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Isten hozott Benneteket nálunk…
Már egy éve, még az ezelőtti képviselőtestület ülésén vetődött fel: keressünk és
alakítsunk ki testvérközségi kapcsolatot egy erdélyi, magyarok lakta településsel.
Az elhatározásból mára már tett lett, amikor ez év április 7-nek hajnalán, községünk
küldöttsége, a szíves invitálásnak engedve, útnak indult. Még szunnyadt a község. Az égen
csillagok százai pislogtak. Csak az első busz rohant dübörögve a megrémült, sárgásan világító
villanyoszlopok alatt, amint kiléptünk házunk kapuján. Hajnali 4 óra volt, de kisbuszunk most
is pontosan érkezett. Beszállás közben, még egy álmából felriadt, fázós kakas kukorékolása
búcsúztatott. Alig indultunk el, de máris a Cserhát hegyeit-völgyeit, majd az M3-as autópálya
kilométereit falták járművünk kerekei, melyek volánjánál polgármesterünk foglalt helyet.
Kora délelőtt léptük át a magyar-román határt. Onnan már egy GPS (helyes útirányt
meghatározó készülék) is segítette haladásunk. Az Alföldet lassan dimbek-dombok, majd
hegyek váltották. S hogy egy kicsit felfrissüljünk és elhiggyék a nóta igazát azok is, akik még
nem jártak közülünk Erdélyben, megálltunk Kolozsvárott, annak is a főterén. Megtekintettük
a híres Szent Mihály templomot és Mátyás király szobrát. Egy szusszanatra beültünk – na
nem a Szamosba, mert annak vize ilyenkor még hideg – egy hangulatos kis presszóba, egy
kávé, illetve sütemény erejéig. Ám tudva, hogy mily hosszú út áll még előttünk, csak egy
búcsúpillantást vetettünk Mátyás szülőhelyére, s indultunk tovább. Távolból láthattuk a
Tordai-hasadékot s közben már elkezdődött a telefonos „nagyüzem” a két polgármester
között: Hol vagyunk? Mennyi van még hátra? Kb. hány óra kell a megérkezésünkhöz, és hogy
Csíkszereda elején várnak. Székelyudvarhelyt elhagyva már csak Hargita kacskaringós, itt-ott
még havas hegyi útjai álltak előttünk, hogy azok „leküzdése” után végre találkozhassunk
vendéglátóinkkal: Pál Péterrel, Csíkszentlélek polgármesterével és helyettesével: Keresztes
Balázs alpolgármesterrel. Az út menti találkozás után azonnal szálláshelyünkre, a város
központjában álló Korona Panzióba vittek. Végre lemoshattuk magunkról az út porát, majd a
közösen elköltött vacsora előtti pohárköszöntő Péter részéről, cikkem címével megegyezőn
kezdődött. Már majdnem elmúlt éjfél, amikor azzal bontottunk asztalt, hogy holnap folytatjuk.
Reggeli után Péter és Balázs jött értünk, hogy kivezessenek bennünket szeretett
falujukra, mely 5 km-re van
a város zajától. Gyönyörű
dimbek-dombok karolta táj
fogadott. A község előtt,
egy picike halastóval, a
dombokon művelés alatt
álló nadrágszíjparcellákkal,
üde,
zöld,
legelőkkel,
távolban
fenyőerdőkkel.
Bent a településen sok-sok
új és megújuló házzal, ahol
első utunk a polgármesteri
hivatalba
vezetett.
Találkoztunk vendéglátónk
munkatársaival
és
betekintést kaptunk a hivatal
munkájáról. A protokolláris
részre az út szemközti oldalán lévő épület tárgyalójában került sor. Itt ismerkedtünk meg a
képviselőtestület tagjaival és az iskola „kortalan” igazgatójával. A közös megbeszélésen
mindkét polgármester szólt ottlétünk céljáról, a rendszeres kulturális és gazdasági
együttműködés lehetőségeiről, egymás jobb megismeréséről. Ezután a polgármester úr

Ludányhalászi Hírmondó

-5-

Helyi érték
bemutatta Csíkszentléleket, amelyhez a központi településen kívül két község tartozik:
Csíkmindszent és Fitód. Az össz lélekszám: 1800 fő. A községben működik egy Birtokosi
Társaság. Ennek 1200 tagja van, és hatékony anyagi támogatást nyújt a falu fejlesztéséhez.
Van óvoda, általános iskola, valamint egy csodálatos, több funkciós sportcsarnok is. Ezeket is
meglátogattuk s csak elismerően tudtunk és tudunk szólni a bennük folyó oktató-nevelő,
szervezőmunka színvonaláról. Ellátogattunk még Demeter Gergely plébános úrhoz, aki
szintén nagy-nagy szeretettel fogadott a sok százéves templomban, majd egy baráti
beszélgetésre is vendégül látott a plébánián. Elleshettük még a fazekasmesterség alapjait,
gyönyörködhettünk a csíkszentléleki öregtemplom faragott oltárában, fényképezkedhettünk a
mellette lévő, még mindig virágba boruló – 2010-ben Európa fájává választott – 500 éves
hársfa hatalmas koronája alatt, láthattunk egy 1714-es szégyenfát és a csíkszeredai út mellett
álló Vereskép (egy szobor) is megragadta kíváncsiságunkat, amely az 1694-es tatárbetörés
visszaverésének emlékére állítatott.
A délutáni órákban utunk, az alig 7 kilométerre lévő híres búcsújáró helyre:
Csíksomlyóra, a Ferences-kegytemplomba, utána pedig, egy kiadós gyaloglás után, a
jelenések helyére, a Búcsú-hegyre vezetett. Fáradtan, de élményekkel telve ültünk a
vendéglátóinkkal közösen elfogyasztandó estebédhez, ahol megismerhettük az addig is sokat
emlegetett Tulajdonosi Közösség vezetőjét, majd az elmaradhatatlan beszélgetés során, a
„kortalan” iskolaigazgató: Kánya Laci szinte visszaadhatatlan, ízes humora tolta mindinkább
éjfél felé az asztalbontás idejét.
Szombaton aztán irány volt egy Székely körút. Először a Gyilkos-tóhoz látogattunk,
majd lemerészkedtünk a Békás-szoros lélegzetelállító sziklafalai közé és a zabolát nem tűrő,
vadul rohanó, hegyi vizének partjára, ahol számomra eddig még nem látott sűrű hóesés
fogadott. Szerencsénkre jó sofőrrel és szinte kifogyhatatlan „kenyérgőzzel” rendelkező kis
csapatunk ezt az akadályt is hibátlanul vette. Utunk ezután, az év minden szakában gyönyörű
üdülőhelyre: Szovátára vezetett, a meleg, sós vizű Nagy Medve-tóhoz, ahol fürödni nem, de
bádogkatonákkal fényképezkedni azért megálltunk. Parajdon, a messze híres sóbánya már
zárva volt, így kürtőskaláccsal vigasztalódtunk – amit majd lehet, hogy Végh Imre barátomra
kiabálok falunap után -. Átmentünk Korondon az Európa-hírű kézműves falun és egy pár
percre tisztelegtünk Tamási Áron síremléke előtt Farkaslakán. A nap végén még
nekiindultunk, hogy felmegyünk Hargita ormára, de a fagyos, jegesedő út, félútról
visszafordulásra kényszerített! Sötétedett, mire visszaértünk szálláshelyünkre.
S eljött a visszaindulás napja: korai, gyors reggeli, majd Péterrel és Bálinttal irány
Csíkszentlélek. Az utcán ünneplőbe öltözött embereket, családokat hagytunk el. Ők is oda
igyekeztek, ahová mi. A község ünnepnapi szentmiséjére, amelyet Demeter Gergely plébános
úr celebrált. A mise elején egy szívből jövő köszöntéssel külön is köszöntött minket, majd
példabeszédében a hitről, a kitartásról, a testvéri szeretetről szólt. Még szinte fel sem
ocsúdtunk az áhítattól, amikor felénk áradó szeretetének újabb jeleként könnyekig megható
búcsúszavakkal engedett minket a hazafelé vezető útra. A mise után még egy állófogadáson
vettünk részt a plébánián, de tudtuk, itt az indulás!
A főúton még egy-egy ölelés és Isten veled, s kisbuszunk megindult. A mellettünk
elmaradók még integettek. A községekben már ott volt a kikelet, de a Hargitát újra vastag
hóréteg fedte. Az idő hűvös volt, de lelkünkbe kitörölhetetlen emlékek, és szívet melengető
forróság költözött!
Szívből reméljük, hogy nincs messze az a nap, amikor újra láthatjuk egymást (2011.
június legeleje! Falunap Ludányhalásziban!) s akik eljönnek: Székelyek, Felvidékiek,
Anyaországiak egyaránt, azoknak most majd mi mondhatjuk: Isten hozott Benneteket
minálunk!
Brunda József
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Palócföldi barangolás
Manapság az információ térhódítása miatt pillanatok alatt megkaphatjuk kíváncsi
kérdéseinkre a választ. De vajon tudjuk-e, hogy mikor épült településünk temploma? Tudjuke, hogy milyen híres emberek fordultak meg falunkban? Ismerjük-e annak a környezetnek az
értékeit, amelyben mindennapjaink telnek? Mostantól induló „Palócföldi barangolás”
rovatunk célja, hogy felkeltsük falunk lakosságának érdeklődését szülőföldünk történelme,
természeti, épített és szellemi értékei iránt, valamint a megyénkről további érdekes és új
információt szerezhessünk. Akkor nézzük is a mostanra csokorba szedett kérdéseket.

1; Mikor készült a ludányi templom máig használatos orgonája?
a, 1914
b, 1927
c, 1939
2; Hol található a Pusztavár-hegy, amely a feltételezések szerint az 1271 után felépített
Sztrahova várát rejti magában?
a, Nógrádmegyer és Sóshartyán
b, Karancskeszi és Karancsberény határán
c, Rimóc és Nógrádsipek határán
3; Mi a jelentése a papajka és a rocska palóc szavaknak?
a, kisliba és vödör
b, kiscsirke és fonott kosár

c, kisbárány és ácsolt láda

4; Ki volt az a bíboros, aki 1946. június 21-én látogatást tett falunkban, illetve akit az 1956-os
forradalom előtti egy évben, illetve idején a felsőpetényi kastélyban tartották házi
őrizetben?
a, Apor Vilmos
b, Mindszenty József
c, Lékai László
5; Melyik nap öntöttek ólmot az Ipoly mentén a palóc lányok, hogy megtudják leendő párjuk
foglalkozását?
b, Szent Iván napján
c, Luca napján
a, Pünkösd hétfő
6; Nógrád megye területének körülbelül hány százalékát borítják erdők?
a, körülbelül 15
b, körülbelül 30
c, körülbelül 40.
7; Melyik elnevezés nem egy női viseletdarabot takar: pendely, ganga, kecele, bokály,
pruszlik, surc?
a, pendely
b, bokály
c, pruszlik
8; Mikor kezdték el építeni falunkban a Ráday-kastélyt?
a, 1700
b, 1710
c, 1720
9; Milyen építészeti stílusú a ludányhalászi római katolikus templom?
a, gótikus
b, barokk-historizáló
c, klasszicista
10; Hol született Varga Ferenc, az 1952-es helsinki olimpia bronzérmes kajak-kettes tagja?
a, Romhány
b, Szécsény
c, Érsekvadkert
A helyes válaszokat, újságunk utolsó oldalán találhatják meg.

Brunda Dániel
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Sorsok, emberek
Négy évtized a katedrán
(Válaszadóink: Csonka Jánosné és Dr. Paskóné Tóth Valéria)
Gyorsan forognak az idő kerekei, s bizony négy évtized is legurult már rajtuk azóta, mikor először
lépték át a ludányhalászi általános iskola küszöbét a tanító nénik. Szinte nincs is olyan ludányi és
halászi lakos 7 és 54 éves kor között, kit ne tanított volna egyikük vagy másikuk. Vannak akik most
még gyerekek, mások már szülők, sőt nagyszülők is előfordulnak a régi tanítványok között. Számuk
több százra tehető. Negyven év alatt a tanítás mellett Csonkáné volt alsós munkaközösség vezető és
igazgató helyettes is. Valika volt úttörővezető,a diákönkormányzat vezetője, ifjúság-védelmi felelős,
minőségbiztosítási vezető és munkaközösségi vezető feladatokat is ellátott. Több cikluson keresztül
képviselték a falu lakóinak érdekeit a képviselő testületben is. A négy évtizedből volt szerencsém 10
évig mindkettőjükkel együtt dolgozni. Nagyon sokat segítettek beilleszkedni, megismerni a gyerekeket
és szüleiket. Jó tanácsok halmazát kaptam tőlük. Mindig jól esett biztatásuk s elfogadtam építő
kritikájukat is. Köszönök mindent!
Az idén mindketten nyugdíjba vonultak, s elkezdték megérdemelt pihenésüket. Ennek apropójaként
döntött a szerkesztőségünk úgy, hogy megkérdezzük őket a múltról, a jelenről és a jövőről.
- Hogyan kerültetek erre a pályára, s ide Ludányhalásziba? Milyen volt a kezdet, az indulás?
(Csonkáné): Drégelypalánkon jártam
iskolába.
Pályaválasztásomra
nagymértékben hatott az elsős tanító nénim
(Benkó
Margit)
és
későbbi
osztályfőnököm (Cseh Tibor) mély
hivatástudata.
1970-ben
kerültem
Ludányhalásziba. Barátnőm jelezte, hogy
itt van üres álláshely. Akkor még járási
hivatal közvetítette ki az embereket az
iskolákba. Képesítés nélkül kezdtem
tanítani. Semmiféle felkészítés nem volt.
(Később már bevezettek két hetes
tanfolyamot.) Egy délután az igazgatónő
elmondta milyen óratípusok vannak, hogy
néz ki egy óratervezet, és már benne is
voltam a mély vízben. Nagyon nehéz volt, de rendkívül jó tantestületbe kerültem. Ma is szívesen
emlékszem vissza Márton Imréné igazgatóra, Végh Andrásné igazgató helyettesre, Szigetiné Marikára,
Pusztáné Arankára, akik nagyon sokat segítettek. Köszönet érte! De őszintén mondhatom, hogy
későbbiekben is tantestületünk olyan volt, mint egy nagy család, ahol minden gondot, problémát meg
lehetett beszélni egymással. Amikor tanítani kezdtem, Jolán néninél (Süllei Pálné) laktam albérletben.
Ezt fontos megemlítenem, mert nagyszerű néni volt, csak szeretettel tudok rá emlékezni, mivel
életével példát mutatott, hogyan lehet túlélni azt a sok nehézséget, melyet a sors tartogat
mindannyiunknak.
(Dr. Paskóné): Már gyermekkorban pedagógus szerettem volna lenni, már akkor „tanítottam” az
utcabeli gyerekeket. Elhatározásomat tovább erősítette, hogy kiváló személyiségű és tudású tanáraim
voltak, akik példaképként álltak előttem.1973. augusztusában kerültem Ludányhalásziba, ahol egy jó,
összeszokott tantestület fogadott. Sokat tanultam az itteni idősebb kollégáktól. Hálás szívvel gondolok
Puszta tanító nénire, Péter Zoltánné tanár nénire /aki sok éven át nagyon jó szomszédom is volt/,Végh
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Sorsok, emberek
Andrásné igazgató nénire és nem utolsósorban Zsédelyné Tóth Mária igazgatónőre, akivel több,
mint három évtizeden keresztül dolgoztunk együtt. A gyerekek szeretetét, tiszteletét magammal
hoztam, de a pontosságot, kitartást, céltudatosságot tőlük tanultam. Jó volt akkor és a következő 30
évben Ludányhalásziban tanítani. Jóhírű iskola, szakmailag jól felkészült tantestület, sok szorgalmas
gyerek és sok segítőkész, együttműködő szülő volt itt akkor.
- Kiszámoltátok hány gyereket tanítottatok írni, olvasni, számolni? Nem tűnt hiábavalónak az
egész? Az eltelt idő alatt mire vagytok a legbüszkébbek és mit tartotok kudarcnak?
(Csonkáné): Több, mint 200 első osztályost tanítottam, összességében pedig kb. 500 gyereket. Az
első osztályosok tanítását ahhoz lehet hasonlítani, mikor megszületik az ember gyereke. A hosszú
vajúdás után a születés csodája örök. Ugyanezt éli meg a tanító az elsősökkel. Mikor a gyermek
ráismer az első szóra, mikor kiolvassa és megérti mit olvasott, mikor sikerült leírnia szépen és jól az
első szót, mikor eligazodik különböző mennyiségek között az egy csoda. Aki akkor látja szemükben a
lelkesedést, csillogást, az már biztos benne, hogy megérte ezt a hivatást választani. Sajnos, mire
felsősök lesznek ez az akarás, küzdés egyre inkább alábbhagy. Most teli tarsollyal ballagok (most már
igazán csak ballagok) a legbüszkébb arra a sok-sok rajzra vagyok, melyet ákom-bákom írással
megtűzdelve kaptam a kicsiktől. Őrizgetem őket, ezek az én kincseim. Kudarc: Amikor nem bírtam
tartani a lelket egy-egy tanítványomban, mikor láttam, hogy feladja. Sokszor gyötört a lelkiismeret
vajon hol rontottam el?
(Dr. Paskóné): Hogy hány gyereket tanítottam a 37 és fél
év alatt, nem számoltam. Fél évig voltam gyesen, azonkívül
mindig osztályfőnök voltam. A rámbízott osztálynak
igyekeztem jó „gazdája” lenni. Mindig jóleső érzés volt a
tanítványaimmal szülőként találkozni, beszélgetni, emlékezni.
Úgy gondolom, hogy nem volt hiábavaló /az utóbbi évek
nehézségei ellenére/ az a sok év, amit a pedagóguspályán
eltöltöttem. A tanítványaim szeretete, a szülőkkel való jó
kapcsolatom mindenért kárpótolt. Egy kicsit büszke is vagyok
arra, hogy sem az iskolavezetéssel, sem a szülőkkel, sem a falu
lakóival nem volt semmilyen konfliktusom. Nem jött be az
iskolába rám veszekedni senki, nem kiabáltak rám az utcán és
nem jelentett fel senki. Éreztem az emberek szeretetét,
tiszteletét. Mindig igyekeztem a munkámat kellő alázattal, a
legjobb tudásom szerint, pontosan, céltudatosan elvégezni.
Pályafutásom során sokféle módszertani képzésen vettem
részt, hogy a munkám még eredményesebb legyen.
Kudarcként talán az utóbbi néhány évet éltem meg, de ez nemcsak az én kudarcom, hanem az iskola, a
családok, az oktatás és a társadalom kudarca is. A kapkodás, a zűrzavar, a kiszámíthatatlanság, a
bizonytalanság nem tesz jót az oktató-nevelő munkának, mivel az oktatás- nevelés egy hosszú,
tervszerű, céltudatos tevékenység.
- Milyennek látjátok a mai iskolát, a gyerekeket és szülőket?
(Csonkáné): A régi iskola sem működött jól, de a main még több javítanivaló lenne. A legnagyobb
gond az erkölcsi alapok összeomlása. Gyökössy Endre református lelkész idézete: „Ami a mai
állapotokat jellemzi megjelent a gyomor üressége és ettől még rosszabb a lélek üressége. Amikor belül
kezdünk kongani. És ezt a fiatalok feltöltik valamilyen pótlékkal; alkohol, narkó, egyéb
szenvedélybetegségek. Itt lenne szükség a hitre. A hitet nem lehet tanítani. Csak hitelesen lehet élni, és
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a példa hatására a következő nemzedék talán kevésbé fog életértelem-vesztés idegbajában
szenvedni.” Szeretném, ha a szülők ezen a pár soron velem együtt elgondolkodnának. Vajon van erőnk
önmagukon javítani? Tudunk-e példaképpé válni?
(Dr. Paskóné): A mai iskola már nem olyan, akár 10 évvel ezelőtt is volt. Megváltozott a
társadalom, az oktatás struktúrája, a család szerepe, szokásai, s ebből adódóan megváltozott a
gyerekek magatartása, a tanuláshoz való hozzáállása. A társadalmi környezet nem motivál tanulásra,
munkára, együttműködésre. Itt lenne nagy szerepe a családnak, az óvodának, iskolának és a
pedagógusnak. Meg kell találni a kulcsot a gyerekekhez és a szülőkhöz. Pályámat a „Követelek tőled,
mert tisztellek!”-mottó kísérte végig.
- Mit üzentek a mai gyerekeknek?
(Csonkáné): Gyerekeknek szóló üzenetem: „Aki másokat boldoggá
tud tenni az maga is boldog lesz sokat, mert nincs a földön nagyobb
öröm, mint boldoggá tenni másokat”
(Dr. Paskóné): A nehézségek ellenére bízom abban és üzenem a
gyerekeknek, hogy szorgalommal, kitartással, céltudatossággal és
megfelelő tudással a mai rohanó világban is lehet boldogulni. Ne adják
fel az álmaikat, de tegyenek meg mindent azért, hogy céljaikat
megvalósíthassák.
- Mivel telnek most nyugdíjas napjaitok? Mik a terveitek a jövőre
nézve?
(Csonkáné): Most, hogy nyugdíjas lettem nagyon jó unokázni, nagyon sokat tanulunk egymástól;
türelmet, egymásra figyelést, segítőkészséget stb. Remélem több időm lesz két hobbymra, az olvasásra
és a kertészkedésre is. Persze ez mind egészségfüggő! Elköszönésképpen minden kedves
tanítványomnak és családjának, valamint Falunk összes lakójának jó egészséget, boldogságot,
békességet és hitet kívánok.
(Dr. Paskóné): Nem terveztem, hogy ilyen gyorsan nyugdíjba megyek. 1986 óta 40 %-os
munkaképesség-csökkenéssel dolgoztam. Mostanára az egészségi állapotom romlott, nem engedte
meg, hogy kockázat nélkül tovább dolgozzak. Sajnálom, hogy ezt a tanévet már nem tudtam végig
dolgozni. Jelenleg élvezem a nyugdíjasok nyugodt életét. Sokat pihenek, olvasok, rejtvényt fejtek,
sétálunk, kirándulunk a férjemmel. Igyekszünk tartalmasan eltölteni az időnket. Nincsenek már
tanítással kapcsolatos terveim. Sokat dolgoztam, hogy egyedül felnevelhessem, taníttassam a fiamat.
Ma már csak egészséget, szeretetet, békességet és nyugalmat szeretnék magunknak és a
gyerekeinknek. Ezt kívánom Ludányhalászi minden lakójának is. Szeretettel gondolok Önökre, hiszen
az életemből 37 és fél évet itt éltem és dolgoztam, a fiamnak pedig Ludányhalászi örökre a szülőfaluja
marad.
Kedves Kati és Valika! El kell mondanom, hogy kicsit irigykedek rátok, mert taníthattatok akkor,
mikor érték volt a tanulás, presztízse volt a tanítói pályának. Ennek a korszaknak az eredményeképpen
választottam én is ezt a hivatást. Sajnos nagyot változott a világ, de ezt ti tudjátok a legjobban!
Kívánom, hogy emlékezzetek jó szívvel minden kedves pillanatra, melyet az iskolától, a gyerekektől és
kollégáktól kaptatok. A jövőtök bővelkedjen tettrekészségben, terveitek váljanak valóra, s mindehhez
legyen jó egészségetek!
Csonka Jánosné, Dr. Paskóné Tóth Valéria, Bódiné Fenyvesi Mónika
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Vállalkozói szellem
Diszamé Bt. – interjú Brunda Józsefnéval
Kis falunkban számos olyan személy él, aki észrevette, hogy mi hiányzik a faluból, a kistérségből, vagy a
megyéből, és úgy döntött, hogy a saját lábára áll. Döntésük mindenképpen jó volt, hiszen ezek a tevékenységek
jelentik a megélhetést családjuk számára. Egy sorozatban szeretném bemutatni a Ludányhalásziban működő
vállalkozások múltját és jelenét. Először Brunda Józsefnével beszélgettem.
Milyen tevékenységekkel foglalkoznak a vállalkozás keretében?
Vállalkozásunk tevékenysége alapvetően két részre osztható, szolgáltatásra és kereskedelemre. Lakástextil,
rövidáru, és méteráru kereskedésünk van, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozunk. Először volt a
szolgáltatás, a varrás, amit én fővállalkozásban 1989-től kezdtem, majd a férjemmel társas vállalkozásként
folytattuk, ekkor nyitottunk boltot Szécsényben. Az üzletünk most költözött új helyre, nagyobb területtel és kibővült
választékkal várjuk vásárlóinkat.
Honnan ered érdeklődése szakmája iránt? Milyen személyek és tényezők befolyásolták a pályaválasztását?
Annak idején édesanyám varrta a ruháinkat, nekem és két lánytestvérem számára. Én már gyerekkoromban is
meglehetősen kreatív voltam, nem csak a textil iránt, hanem egyéb dolgokban is. Például gyerekként sok bababútort
készítettem, fúrtam és faragtam. Aztán az ipari iskolát választottam.
Az iskolai tanulmányok után hol ismerkedett a szakmával?
Mint ipari tanuló, a Finomkötöttben dolgoztam. Ekkoriban minden cég saját magának nevelte ki az
alkalmazottait, így könnyűipari technikus végzettséget szerezve középvezető lettem a Finomkötöttben. 1971-től
1979-ig dolgoztam náluk. A Finomkötött akkor egy országos szinten jelenlévő, több gyártóüzemmel rendelkező,
budapesti székhelyű vállalat volt. Keleti exportra készültek a termékek. Akkoriban bizalmat szavaztak azoknak a
fiataloknak, akikben láttak fantáziát. Ezután jöttek a gyerekek. Máté születése után Ludányhalásziban, a Sikk KTSznél dolgoztam, ami a légi utaskísérőknek is gyártott formaruhákat. Kisebb szériákat készítettünk, itt is volt külföldi
megrendelésünk. 1986-ig üzemvezetőként dolgoztam itt. Második fiam, Iván születése után egyéni vállalkozóként
folytattam a tevékenységet.
Mikor alapítottak vállalkozást és milyen tényezők hatására?
A férjem akkoriban a TSz-ben dolgozott, mint agronómus. Munkahelyének megszűnése után úgy gondoltuk,
hogy családi vállalkozást folytatunk majd. Tizenkét éve alapítottunk bt-t. A célunk saját munkahelyünk
megteremtése volt. Nálunk dolgozik a húgom és néha a nővérem is besegít a munkában.
Hogyan látja a vállalkozások mai helyzetét?
Minden évben kell, hogy kitaláljunk valamit, hogy új terméket vezessünk be azért, hogy a vállalkozás túlélje a
következő időszakot. Nógrád megyében szűkösek az emberek lehetőségei. Egy ilyen üzletre és szolgáltatásra
szüksége van a vásárlóknak, hiszen eljárnak hozzánk ruhát készíteni Nógrád megye messzebbi településeiről is,
melyeket népi motívumokkal és hímzésekkel díszítünk. Viszont túl messze vagyunk Budapesttől, ahonnan minden
elindul. Sokak szerint a mi tevékenységünk egy igazi aranybánya lenne a fővárosban, de a vidékieknek küzdeniük
kell a talpon maradásért. A válság hatása nagyon érződik. Nagyon nehéz most új, működőképes vállalkozást
indítani annak, aki ebben töri a fejét. A 2011-es év kezdetével nálunk is egyértelmű a forgalom csökkenése, az
embereken a bizonytalanság látszik. Ez ellen választékbővítéssel próbálunk védekezni. De én optimista vagyok, és
majdcsak elmúlik ez az időszak. Most túlélésre játszunk, de mi nem adjuk fel. Sok vállalkozó beleesik abba a
hibába, hogy amikor jobban megy neki, az megmutatkozik az életvitelén is, és nem számít arra, hogy lesz rosszabb
időszak is. Ők az elsők, akik egy ilyen válságos időben elbuknak.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
Most nem lehet előre tervezni. Célunk, hogy túléljük a lejtmenetet. Viszont ha lenne támogatás a szakmunkások
képzésére, akkor ebbe szívesen belefognánk. Egy tanulót viszont támogatás nélkül nehéz munkával ellátni. Ezt a
szakmát pedig nem lehet iskolapadban megtanulni. A környékbeli ipari iskolákban nem is indult ilyen szak az
elmúlt években. Pedig szükség van erre a szakmára.
Ha újra kezdhetné, akkor is ezen a pályán indulna el?
Igen. Szeretem ezt a szakmát, szeretem benne azt, hogy sok emberrel találkozom, akikkel meg kell találnom a
közös hangot. Nem szeretnék egyik napról a másikra nyugdíjba vonulni. Ebben édesanyám példáját szeretném
követni, aki sokáig aktív maradt és minden napra volt tennivalója. Azért kel fel az ember, hogy öröme legyen
abban, amit csinál. Szeretem a szakmám, de ezt csak így lehet végezni. Azt mondom én is a saját gyermekeimnek,
és azt ajánlom minden fiatalnak, hogy mindegy, hogy milyen szakmát választ, de azt végezze örömmel.
Simon Gábor
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Családtörténet
Ludányhalászi családjai a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig (1741-1899) III.
rész
1756-ban Halásziban jelent meg először a Kelemen család, akik
vagy Szécsényből, vagy Pöstényből, esetleg Szakalból érkezhettek
ide. Pár év múlva viszont eltűnik a família, és majd csak 1846-ban
tűnnek fel ismét Felső Ludányban, ahova nagy valószínűség szerint
Szakalból érkezhettek. Maga a család egyébként Szakalban volt
tősgyökeres.
1846-tól van jelen Halásziban a Galcsik család. Az első betelepülő
Galcsik András, Ráday László juhásza volt, aki Mocsár pusztán látta el
szolgálatát.
E két fenn említett család jó példázata a községbe történő betelepedéseknek. Halásziban Mocsár
puszta mintegy hidat képezett a bevándorlóknak (főként az állattartással foglalkozóknak pl. juhász),
és – mondhatjuk – első állomása volt a Halásziba való beköltözésnek. A betelepülők főként a
községgel szomszédos falvakból – Dolány, Pöstény, Szécsény stb. érkezett. Ugyanez igaz Ludány
esetében is, itt főleg az északról – Szakal felől – érkező beköltözések a jellemzők –de nem
kizárólagosak.
1845-ben találkozunk a Huszár famíliával, József, uradalmi juhász
volt felső ludányban. Ő viszont nem viszi tovább a vonalat, így a mai
községben élő Huszárok a XX. század elején Dolányból
(Benczúrfalva) Ludányba beházasodó ágtól származnak.
Az 1840-es évek elejétől követhető nyomon Halásziban a Kereszti
család; József, 1843-ben házasodott össze Sternádel Terézzel. Mivel a
házassági adatokban már mint halászi lakos van jelezve, így nem tudni,
honnan érkezhetett.
Az első Ádám vezetéknevűvel, 1847-ben a
házassági anyakönyvben találkozunk. Ekkor vette
el a csalári Ádám József, Végh Ilonát. A házaspár azonban nem a községben
telepedett le, hiszen gyermekeik nincsenek bejegyezve ide. Az első ludányi
Ádám 1867-től követhető nyomon, aki viszont Bussáról származott. A család
csalári ága, az 1920-as években jelent meg Ludányban.
Az 1890-es évek elején találkozni a Korponai családdal. László
Szakalból házasodott Ludányba. A família Szakalba is beköltözött
család volt, valamikor az 1780-as évek előtt érkeztek oda, nem tudni
honnan.
Szintén az 1890-es évektől jelenik meg a
Kilián család, mely a Galcsikokhoz
hasonlóan Mocsár puszta közvetítésével – Mihály ott volt uradalmi kerülő
– érkeztek Ludányba. Egy 1897-es bejegyzés Mihályt Szelestyénből (Hont
vármegye) származónak tünteti fel.
Az elkövetkező számokban, az egyes családok történetét kezdjük
számba venni, a forrásokban történő felbukkanásuk sorrendjében. Elsőként a legrégebben nyomon
követhető törzsökös család, a halászi Véghek történetét tárjuk majd fel. Mivel ezek az írások –
főként a nagy nemzetségek esetében – több oldalra is rúghatnak, így jelen körülmények között, csak
egy kivonatot tudunk majdan közreadni, bízva abban, hogy alkalomadtán egy külön kiadványban is
megjelenhet – teljes terjedelmükben – ludány-halászi családjainak históriája.
K.K.
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Helytörténet
Ludány-Halászi históriája a mohácsi vészig
1. Árpád-kor – II. rész

1250 jelentős dátum Ludány és Halászi
történetében, hiszen ez az-az időpont, mikor a
környék egyik jelentős családja – a Balassák
elődei – megszerzik maguknak a két települést.
Mielőtt konkrétan megvizsgálnánk az ide
kapcsolódó okleveleket, mindenképp fontos előtte
szólni erről a nagy múltú családról. A Balassa
ősök első ismert képviselője az a Syk fia I. Detrik
(1222-1236), aki zólyomi ispánként szerezte meg
borsodi, nógrádi, valamint zólyomi birtokait. A
família első számon tartott őse egyben az első
zólyomi ispán is volt. A magyar történelem korai
szakaszában a zólyomi ispánság még magában
foglalta a történeti Liptó, Túróc, Árva és Zólyom
vármegyéket. Ez királyi magánbirtok volt, mely
nem sokkal korábban került az ország gyepűin
belülre. Éppen emiatt I. Detrik ispánsága idején
még nagyrészt lakatlan volt ez a vidék, viszont
annál alkalmasabb volt erdőgazdálkodásra,
halászatra és vadászatra. I. Detriknek három fiú(II. Detrik, Mikó, Miklós) valamint egy
(ismeretlen nevű) lánygyermeke maradt. II. Detrik
(1250-54) és utódai eltűntek a történelem
süllyesztőjében. Fiával, Mikóval halt ki a Balassák
őstörzsének ezen ága, ismeretlen lánya viszont –
közvetve - Halászi történetének alakulására is
hatással volt, melyről az adott helyen még lesz
szó. Annál jelentősebb volt az I. Detrik fia Mikó
(Mihály) ága; Mikó többször viselte a szepesi,
sárosi és zólyomi ispáni címet, a tatárjárás után
pedig a zólyomi ispánság újjáépítésében szerzett
nagy érdemeket, amiért IV. Béla adományokkal
jutalmazta meg őt. Erre az időszakra estek az
uralkodó gyakori zólyomi látogatásai is. Szintén
kiemelkedő személyiség volt Mikó fia Forró

Palócföldi Barangoló
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nevezetű Péter, akinek nevéhez a Kékkői vár
felépítése fűződik. Mivel Péternek csak lányai
maradtak, így a Mikó ág egyedüli folytatója Mikó
fia Biter volt. Akiket még mindenképp fontos
megemlíteni a családból, egyrészt Biter fia Kékkői
Péter fia Sztregovai Miklós mester fia, Balázs (136588), aki a Gyarmati és Kékkői Balassa (régiesen
Balasy) család névadó őse volt, az ő fia, Miklós
pedig a Balassa család megalapítója.
Másrészt I. Detrik fia Miklós (1233-46), aki a mai
Balassagyarmat megalapításával írta be magát
Nógrád megye történetébe.
Visszatérve a XIII. század közepére; 1250-ben
több oklevél is foglalkozik a falvakkal. Ekkor
ismerkedhetünk meg Ludány első, név szerinti
birtokosaival,
egyrészt
Ludan-i
Hozuggal,
Benedekkel,
Zoltánnal és Istvánnal,
akik
mindannyian testvérek voltak és öröklési jogon
illette őket Ludány egy része, melynek felét 8
ezüstmárkáért adták el a – Pál pápai plébános, mint
egyik ügyvéd által képviselt – királynak. Az
oklevélből kiderül még az is, hogy Ludány másik
felét Zeura fia Márton bírta, aki egyébként a
szomszédos Bussán is birtokos volt.
1250-ben ez a Márton a ludányi, őt öröklési jogon
illető részét, elcserélte az uralkodóval a Hurt [Hort,
Heves megye] nevű földért. Még ugyanezen évben
Pál királyi káplán, a korábban IV. Béla királytól
kapott halászi, valamint ludányi 4-4 ekényi földjét
20 ezüst márkáért eladta I. Detrik fiainak; Mikó
ispánnak és Detriknek, valamint Mikó fiának
Biternek. Innentől számítható tehát a Balassa család
birtoklástörténete a faluval kapcsolatban, mely
kisebb nagyobb megszakításokkal majd hatszáz évig
tartott. (folytatjuk)
K.K.
Ludányhalászi
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