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A

lighogy
elbúcsúztattuk
érkezett
testvértelepüléseinkről
vendégeinket június elején, röpke
három hónap elteltével – kicsik és nagyok nagy
bánatára – ismételten elérkezett az év,
sorrendben harmadik évszaka; az ősz. Az
iskolák folyosói újra gyermekzsivajjal telnek
meg, a napok egyre inkább rövidülnek és lassanlassan beköszönt a hideg. De addig élvezzük
még ki a vénasszonyok nyara adta meleg
napokat. Mielőtt azonban még a természet
színpompás köntösét puritán tógára cserélné,
tekintsünk vissza az esztendő legmelegebb
időszakára.
Ha június, akkor falunap. Idén a község
napja testvértelepülési találkozóval egészült ki;
mely során határon túli magyar- és szlovák
testvéreinkkel, három napos rendezvény keretén
belül ünnepeltük meg a testvérközségi
kapcsolatok felvételét. A falunapi eseményekről
bővebben is olvashatnak újságunk hasábjain.
Állandó rovataink keretein belül ismét két
riportot olvashatnak Bódiné Mónika és Simon
Gábor tollából. A „Sorsok emberek” rovatban
ezúttal Ádám Róbertnével találkozhatnak,
akinek köszönhetően a rég elfeledett ludányi
népviselet főnixként éledt újjá hamvaiból. A
„Vállalkozói szellem” rovatunkban ezúttal a

Mester Bt. vezetőjével, Mester Lászlóval
készült riport.
A falubeli családok általános történeti
áttekintése után, megkezdjük az egyes famíliák
vizsgálatát, bízva abban, hogy ezáltal felkeltjük
a falubeliek érdeklődését őseik megismerése
iránt. Elsőként halászi legkorábbtól nyomon
követhető családjának, a Végheknek históriáját
tárjuk fel. Az „elfeledett kincsek” rovatban
ezúttal
a
ludány-halászi
népviselettel
ismerkedhetnek meg közelebbről.
Ezúttal már nem hiányozhat Végh
Tamás tolmácsolásában sportrovatunk sem, ahol
focistáink eredményeiről olvashatnak.
Egy kicsit előre is tekintve az időben,
szeptember 24-én kerül sor a ludányhalászi
szüreti felvonulásra és bálra, mely idén – a
falunaphoz hasonlóan – nemzetközi színeket ölt,
hiszen lengyel, olasz, cseh, valamint felvidéki és
erdélyi vendégekkel egészül ki a helyi csapat.
Reméljük, ismételten sikerült egy olyan
újságot összeállítanunk, melyben mindenki
megtalálja az érdeklődésének megfelelő írást.
Továbbra is várjuk a visszajelzéseket és
ötleteket, melyekkel még színvonalasabbá
tehetjük községünk hímondóját.
Az őszi hónapokra, a szerkesztőség
tagjai nevében is kívánok jó egészséget, és
minden jót Ludányhalászi minden Lakosának!
Kovács Krisztián

Kányádi Sándor: Jön az ősz
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
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Helyi Hírek
Képviselő-testület ülésein történt

2011. májusában a képviselő-testület két alkalommal ülésezett. A rendkívüli ülésen a testület
döntött a házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért megállapított
térítési díj fizetés átvállalásáról a szociális segély keret terhére, valamint a „Testvértelepülési” rendezvénysorozat programjáról.
A májusi munkaterv szerinti ülésen a megjelentek tájékoztatást kaptak a közrend és
közbiztonság helyzetéről és a Központi Orvosi Ügyeletről. Ezt követően a testület döntött az
iskola alapító okiratának módosításáról, pedagógiai szakszolgálati intézmény alapításáról,
valamint véleményezte Nógrád Megye Településrendezési tervét. Ezen az ülésen a testület
határozatot hozott arról, hogy pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program
keretében a Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken tárgyú pályázati felhívásra.
A pályázat keretében kerülne megvalósulásra az általános iskolában a külső-belső nyílászárók
cseréje, a vizesblokk felújítása, valamint homlokzati és lábazati hőszigetelés, vakolás,
színezés.
A júniusi ülésen a testületi tagok tájékoztatást kaptak a Sportegyesület, a Polgárőrség
tevékenységéről, majd felülvizsgálták Ludányhalászi település helyi hulladékgazdálkodási
tervét. Az ülés második részében a testület döntött arról, hogy részt kíván venni a KeletNógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő önkormányzati
együttműködésben, majd állást foglalt a Szent István út 4. szám alatt tervezett Biobrikett gyár
építése ügyében.
(A
képviselő
testületi
üléseken
készült
jegyzőkönyveket
http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes oldalon tekinthetik meg)

teljes

terjedelmükben

a

Népszámlálás 2011.
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. októberében – tíz év után újra népszámlálást tart Magyarországon.
A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós
betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelező. Az állampolgárok kötelesek a
népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.
A népszámlálás statisztikai célú egy adott pillanatra vonatkozó személy –és lakásösszeírás, amely adatokat
biztosít az ország lakosságáról, a népesség fontosabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási
jellemzőiről, a háztartások és a családok összetételéről, valamint a lakások főbb jellemzőiről.
Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között történik.
A számlálóbiztosok az előzetesen összeállított népszámlálási kérdőív csomagot 2011.09.27-től
2011.09.30-ig kézbesítik az összeírás körébe tartozó címekre.
A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettséget három módon teljesítheti:
- a kérdések megválaszolhatók interneten keresztül vagy
- a kérdőívek kitöltésével illetve
- a kérdések a számlálóbiztosnak történő személyes megválaszolásával
Kérem, hogy a népszámlálás zökkenőmentes, gyors és pontos lebonyolítása érdekében segítsék az Önöket
felkereső számlálóbiztos munkáját.
Kereszti Márta
Települési népszámlálási felelős
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Helyi Hírek / Ökosarok
Tájékoztatás
- a téli időszakban változik a szemétszállítás gyakorisága
A polgármesteri hivatal a lakosság körében augusztus második felében felmérést végzett, kérték
véleményüket, észrevételeiket arra vonatkozóan, hogy a téli időszakban a szemétszállítás gyakorisága
csökkentését javasolják-e vagy sem.
A 410 háztartásból 87-en küldték vissza az adatlapot, melyből 78-an javasolják, 9-en nem javasolják a
kéthetenkénti szemétszállítás bevezetését.
A képviselő-testület a 2011. augusztus 31-i rendkívüli ülésén arról döntött, hogy a 2011. évi
szemétszállítási szerződés módosítását kezdeményezi a szolgáltatást végző VGÜ felé. A határozat
értelmében, a téli időszakban a 2011. október 1. és a 2012. március 31. között a szemétszállítást az
önkormányzat a jelenlegi heti helyett kétheti gyakorisággal biztosítja a lakosság részére.
Az illegális szemétlerakás megakadályozása érdekében a kukán kívüli szemétgyűjtésre az
önkormányzat a VGÜ emblémájával ellátott műanyag zsákot biztosít térítés ellenében, melyet a
polgármesteri hivatalban lehet megvásárolni.
A szemétszállítás gyakoriságának csökkentésével természetesen a IV. negyedévi szemétszállítási díj is
csökken. Azon lakosok esetében, akik már az egész évi díjat kifizették, ez a csökkentés túlfizetésként
kerül elszámolásra és a következő évben, ennyivel kevesebbet kell fizetniük.
A kéthetes szemétszállítás tapasztalatait a képviselő-testület 2012. III. negyedévében a lakosság
véleményét is kikérve értékeli, és az értékeléstől függően dönt a továbbiakról.
Itt szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a veszélyesnek minősülő hulladékok háztartási
tüzelő berendezésben történő elégetése továbbra is tilos!

Ökoiskolánk sikerei:

Zöldtan-óra címmel környezetvédelmi pályázatot hirdetett
2011
áprilisában
a
Tesco-Global
Áruházak
Zrt.
Magyarországon működő „Ökoiskola” címmel rendelkező
általános iskolák felső tagozatos diákjai számára. A 18 nyertes
egyike és egyben Nógrád megye legjobbja, a ludányhalászi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda 5., 6., és 7. osztályosokból álló diákcsoportja lett,
akik június 7-én, kedden a Dunakeszi-Göd Tesco áruházban
egy rendhagyó környezetismeret órán vettek részt,
megvizsgálhatták
többek között az
áruház modern világítási rendszerét, a gépházat, a
kazánházat, az áruház tetején lévő napkollektorokat és a
szellőzőrendszert.
Novohrad-Nógrád Geopark szervezésében júliusban 8
tanuló ingyenes élménytáborban vehetett részt. Tartalmas 6
napjuk programjában szerepelt Szilváskői gyalogtúra,
pálfalvai hulladéklerakó megtekintése, Ipolytarnóci séta,
Karancs hegységben erdei séta, gyógynövény gyűjtés,
termések kreatív felhasználása, lovaglás stb.
Végh Kornélné
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Helyi érték
Falunap testvérek között

Minden év kiemelkedő eseménye a község életében,
az esztendő kellős közepén megrendezésre kerülő
falunap. Idén június első hétvégéjére esett az V. Falunap,
mely kiegészült a testvértelepülési találkozóval.
A vendégek számára már két nappal korábban
megkezdődtek a programok. Csütörtökön a helyi- és a
testvértelepülésekről (Béna, Csalár, Csíkszentlélek,
Szécsénykovácsi, Vilke) érkezett vállalkozók-, pénteken
pedig a hat község polgármesterei és képviselő-testületi
tagjai ismerhették meg egymást, valamint a községet.
Június 4én, szombaton
a
kezdődött
község nagy napja. A falunapon gazdag program várta az
érdeklődőket. A reggel a sportról szólt; fociban,
asztaliteniszben és horgászversenyen mérhették össze
tudásukat az arra vállalkozók. A testvérközségek lakóiért,
valamint a
2010-es
árvíz során
segítséget
nyújtókért
Molnár Péter esperes-plébános mutatott be hálaadó
szentmisét. Ezután került sor a testvértelepülési
megállapodások ünnepélyes aláírására Bénával,
Csíkszentlélekkel és Szécsénykovácsival. Csalárral és
Vilkével pedig – mivel e két községgel már több éve
megköttetett a megállapodás – megerősíttették a
testvértelepülési kapcsolatot. A délután a szórakozásé
és a kulturális programoké volt. Először a helyi TimiTanya tartott lovasbemutatót, Harangozó János lovas
kaszkadőrrel egyetemben. Utána a helyi általános iskola
táncosainak, majd a helyi felnőtt énekkar fellépése
következett. A táncok szerelmesei széles palettából
válogathattak a délután folyamán: a DEF JAM DANCE
SCHOOL – a hip-hop-, Kiss Noel és Magera Nikolett a
latintánc-, a Palóc Néptáncegyüttes a néptánc, az Ír Tánc
Show pedig az ír sztepptánc kedvelőinek nyújtottak színes
pillanatokat. A tombolahúzás után érkezett a nap
betetőzéseként a két sztárvendég, Márió a harmonikás, és
Szandi, akik kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgattak
előadásukkal. Ezután hajnalig tartó mulatozás kezdődött,
melyet még a hirtelen jött vihar is csak kis időre tudott
megszakítani.
K.K.
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Sorsok, emberek
A ludányi főkötő a XXI. században
(Beszélgetés Ádám Róbertnével a ludányi népviseletről)
A múlt és a jelen találkozásának lehetünk a tanúi a szüreti felvonuláson, ahol sokan öltöznek be ludányi népviseletbe. A
falu vezetése az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több községi rendezvényen népszerűsítse a rég
feledésbe merült népviseletet és a méltán gyönyörű főkötőt. Sokan megcsodálták a ludányi főkötőt, misem bizonyítja
jobban mint Petőfi Sándor 1845- ben kelt feljegyzése: „Losonczról Balassa-Gyarmatra mentem… útba esett Ludány
helység, hol a legszebb főkötőket láttam életemben, ha megházasodom, onnan hozatok fejkötőt feleségem számára.” A
szüret apropóján gondoltunk arra, hogy bemutatjuk a ludányi népviseletet
és Ádám Róbertnét,- Katit- akinek keze alatt újjáéledt a ludányi főkötő.
- Meglepődve hallottam, hogy te nem is vagy tősgyökeres ludányi.
Honnan akkor a ludányi népviselet iránti érdeklődés?
- Valóban nem itt születtem, hanem Patakon s ide jöttem férjhez sok-sok
évvel ezelőtt. Amikor nagyobbik fiam - Norbi - bekerült a szécsényi Palóc
Néptáncegyüttesbe, ő kezdett el először érdeklődni a népviseletek után. Így
talált rá a balassagyarmati múzeumban a ludányi viseletre. Készített róla
képeket, s nekem nagyon megtetszett. Mivel szakmámat tekintve varrónő
vagyok, úgy gondoltam megpróbálom elkészíteni. Ennek több mint tíz éve.
Azóta több rend ruhát és főkötőt varrtam.
- Milyen segítséged volt a fényképen kívül a csodás főkötő elkészítéséhez?
- Sajnos nagyon kevés. Az idősek már nem nagyon emlékeztek vissza, hisz
a főkötő a múlt század harmincas, negyvenes éveiben eltűnt. Egy-két
példány előkerült a padlásokról, persze nagyon rossz állapotban. Viszont
országszerte vannak gyűjtemények, ahonnan sikerült ihletet merítenem,
illetve Romhányi Olga tanárnő gyűjtőmunkája révén sikerült ismereteimet
bővíteni.
- Nézzük a főkötőt, hogy is nézett ez ki?
- Kétféle főkötő volt: a singelt (farkas) és a tarajos (csárdás) főkötő. Az
első a köznapi újmenyecske viselet volt, míg az utóbbi az ünnepi. A singelt
főkötő anyaga mindig fehér színű vászon, háromszög alakú ívelt kendőforma, melyet kézi lyukas hímzéssel, singeléssel
szegélyeztek. Hátul selyemszalag díszítette derékig masni formában, melyre művirágcsokrot erősítettek. A tarajos
főkötő selyemből készült és színes volt (rózsaszín, kék, piros stb.) A túldíszítettség jellemezte: tüll, gyöngy, flitter,
művirág. Az elnevezés a sűrűn lerakott 2-3cm-es fodrok miatt volt. Hátul díszes, széles pántlika lógott, ugyancsak
selyemből és fodros díszítéssel, tüllel, művirággal. Mindkét főkötőt a kontyra tűzték gombostűvel.
- Mennyi idő míg elkészül egy főkötő?
- Több heti, s néha havi munka. Hiszen itt mindent kézzel kell varrni. Nagyon aprólékos munka, így keményen igénybe
veszi a kezet és a szemet. Munka és a háztartás mellett legtöbbször csak este vagy éjszaka jut erre időm, de nagyon
szívesen babrálok vele.
- Mit kell még tudni a ludányi népviseletről?
- A nők hétköznap karton, míg ünnepnap fél lábszárig érő selyemszoknyát hordtak, alatta alsószoknyával, harisnyával.
A szoknya elé vászon illetve selyem kötény került. Felül vászonból készült ingvállat viseltek, rajta derékig érő mellényt,
s erre került a színes vállkendő. A nyakat gyöngy díszítette, s mintegy koronaként ékesítette a fejet a főkötő. A
férfiaknál volt a fehér bő gatya hétköznapra és ünnepre csizmanadrág sötét színben. A férfiak is hordtak kötényt. Az ing
fehér gombos és galléros volt, rákerült a mellény vagy, más néven a lajbi. A fejüket kalappal díszítették.
- Úgy tudom nemcsak teljes méretben készíted el a ludányi népviseletet!
- Valóban, babákat csinálunk, és ezeket öltöztetem fel népviseletbe. Legutóbb a falunapra 5 felöltöztetett babát varrtam,
melyeket a testvértelepülések polgármesterei kapták meg ajándékba.
Elnézve és felpróbálva a ludányi népviseletet, elmondható, hogy nem olyan kényelmes mint a XXI. századi ruhák, de
hogy gyönyörű ehhez kétség nem férhet. Minden egyes centiméter viseli Kati keze munkáját, így még értékesebb. Lesz-e
aki folytatja az elkezdett munkáját?! Megnyugtathatok mindenkit, hogy lesz, hiszen menye Timi is segítkezik már a
varrásban. Mindkettőtöknek jó egészséget és kitartást kívánok, hogy kezetek közül újabb csodák kerüljenek ki,
mindannyiunk nagy örömére.
Bódiné Fenyvesi Mónika
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Vállalkozói szellem
Mester Bt. - Interjú Mester Lászlóval
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
szeretnénk bemutatni a Ludányhalásziban működő vállalkozások múltját és jelenét. Augusztusban
a Mester Bt vezetőjével, Mester Lászlóval beszélgettem.
Mikor, és milyen tényezők hatására kezdtek vállalkozásba?
A vállalkozást 1997-ben kezdtük, akkor csak
lakatos munkákat végeztünk. Mivel ebben az egy
tevékenységben elég kevés volt a lehetőség, idővel
bővítenünk kellett a tevékenységi körünket, ezért
építőipari és tetőszerkezeti elemek gyártásával is
elkezdtünk foglalkozni. Jelenleg fő termékeink a
csatornatartó vasak, pántok és ácskapcsok.
Hol szerezte meg a szakmához nélkülözhetetlen
tudást?
Salgótarjánban tanultam szerkezetlakatosnak a
Borbély Lajos Szakiskolában 1974-től három évig,
majd a szakma alapjainak megtanulása után, már
munka mellett hegesztői végzettséget is szereztem.
Milyen út vezetett a vállalkozóvá váláshoz?
A szakmám megszerzése után a Nógrád Megyei Építőipari Vállalatnál dolgoztam nyolc éven
keresztül, majd a budapesti székhelyű Chinoin nógrádszakáli gyárában voltam. Itt csomagológépek
gyártásával foglalkoztunk. Innen kerültem a szécsényi Elzett TMK csoportjába, majd
Salgótarjánban, a Karancs Épker Kft-ben dolgoztam. Ezután kezdtünk vállalkozásba, először
lakatos munkákat végeztünk.
Mennyi időt és energiát fektet a tevékenységükbe?
A kezdésnél borzasztó sokat foglalkoztunk vele. A gépek beszerzésére, vásárlók
megkeresésére nagyon sok idő ment el, hiszen amit előállítunk, el is kell adnunk. Természetesen
nem elegendő a minőségi munka, évek kellenek a stabil vevői kör kialakításához. A vevőink
Magyarországon és Szlovákiában vannak, nagy- és kiskereskedéseknek egyaránt értékesítünk.
Nyáron nincs megállásunk, a hétvégéken is dolgozunk, a téli időszakban pedig a két ünnep között
szoktunk pihenőt tartani, ekkor szoktak az alkalmazottak is szabadságra menni. Jelenleg öt fő
dolgozik a vállalkozásban. A kisvállalkozók jövője egyre nehezebb. A válság nagyon megérintette
az építőipart, emiatt sokan abbahagyták, akik hasonló termékeket gyártottak.
A gyerekek mivel foglalkoznak jelenleg? Mennyire vesznek részt a vállalkozás mindennapi
életében?
A nagyobb fiunk, Krisztián mentős, szabadnapjain természetesen segít a munkában. Gergő
teljes mértékben, főállásban a vállalkozásban dolgozik. Leginkább a szállításban és
anyagbeszerzésben segítenek. Mindenképpen érdeklődnek a munka iránt, szeretnék majd a
vállalkozást továbbvinni.
Elégedett a vállalkozással?
Összességében elégedettek vagyunk, mert a család megélhetését jelenti. Bár elgondolkodtató
néha, hogy érdemes-e vállalkozónak lenni, mert a termelésen kívül rengeteg sok egyéb gond
felmerül.
Simon Gábor
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Családtörténet
A halászi Végh család II/I
A családnév sokféle formában bukkan fel a különböző forrásokban: Végh, Vég, ritkán Vígh, Víg,
Veegh. A família valószínűleg onnan kaphatta a nevét, hogy valamelyik ősük a település szélén, végén
lakhatott. Halászi (és az egységes Ludányhalászi) falu egyik legnépesebb és legrégibb családja a Végh,
több ággal, melyek sok esetben nem álltak egymással rokonságba. Hogy az egyes családok
megkülönböztessék magukat, különféle ragadványneveket (cognomen) vettek fel a családfők, melyek
az egyes családágakat is megkülönböztették. Ezek a melléknevek néha csak egy-egy személyre
vonatkoztak, ugyanakkor sokszor több generáción keresztül is öröklődött. A Véghek esetén
beszélhetünk: kopasz, végyor, farkas, sánta, lukács, dombi ragadványnevűekről. Ezen ragadványnevek
közül a lukács először 1753-ban, a végyor 1766-ban jelenik meg; a Végh nevet elhagyva, Vegyor
Adalbertnek írva a cognomen viselőjét, 1784-ben pedig a farkas ágat jegyzik (azt mindenképpen meg
kell itt jegyezni, hogy az első említés nem jelenti azt, hogy ekkortól is használják ezeket a
ragadványneveket, nem kizárt, hogy a Végh nemzettség első szétköltözése során az egyes ágak
megkülönböztetéséül kapták a családfők ezeket).
A legkorábbi lakosság összeírások a falvak esetében a török korból maradtak fenn. Ennek kapcsán
találkozunk először a Végh családdal is; az 1554-ben készült adóösszeírásban összesen 5 Végh (Vég)
nevezetű adózó férfit írtak össze. Mivel a török adószedő nem csak a neveket jegyezte fel, hanem a
rokonsági kapcsolatokat is, így a XVI. század közepén a következőképpen nézhetett ki a Végh família
genealógiai táblája:

N.

Végh Mihály Mátyás (házas)
Sebestyén (legény)

Végh Mihály Benedek (házas)

Végh Péter (házas)

István (legény)

Látható a táblán, hogy ekkor a Végh családnak még csak egy ága volt (legalábbis ennyit jegyeztek
fel), amiből később egy nemzettség terebélyesedett ki. 1554-ben Végh Mihály gyermekeivel és két
testvérével, valamint azok családjaival együtt közös háztartásban élt.
A török összeírás után 100 évvel, a XVII. század közepén találkozunk ismét a famíliával. 1643-ban
és 1650-ben Ráday Pál nagyatyja, Ráday András feljegyzésében három Véghet is találunk; 1643-ban
Végh Pál egész házhelyet bírt, 1650-ben Végh Benedek fél-, valamint Végh Jakab egész házhelyes
jobbágyokról kapunk hírt. Mivel a két forrás csak a Ráday Andrásnak szolgáló jobbágyokat írja össze,
így nem lehet kizárni, hogy ennél több Végh is lakhatott ekkor Halásziban. A XVII. század végén a
török elleni harcok, valamint az azt kísérő pestis járvány következtében Halászi is elhagyott faluvá
vált. 1688-ban Barkányi János atya (II. Rákóczi Ferenc nevelője, Szécsény „második megalapítója”)
járt Halásziban, és mindössze három parasztházat talált itt. A faluban tartózkodása alatt Végh Lukács
házába költözött be, és két hetet töltött itt. A pestis és a harcok elmúltával jórészt a korábbi családok
tértek vissza a községekbe. Az 1696-os országos összeírás idején Végh István (valószínűleg bíró) eskü

1696: „Possession[is] Halaszy Incolae Steph[anus] Végh et Joan[nes] Kocsis sub eod[em] Jur[amen]to fassi
sunt…”
„Halászi falu lakosai, Végh István és Kocsis János eskü alatt vallják…”
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Családtörténet / Helytörténet
alatt számolt be a falubeli állapotokról. 1698-ban már három Véghet írtak össze, köztük Végh Tamás
bírót, valamint Végh Istvánt, aki a falu legmódosabb családfője volt ekkor, többek között 62 báránnyal
és 19 sertés/juh/kecskével (pontosan nem tudni melyikkel). Tamás minden bizonnyal még az év
folyamán meghalt, ugyanis a későbbi lajstromokban már nem szerepel a neve. 1699-ben szintén három
(István, Lukács, Mihály), 1700-ban viszont már hat (Ferenc, Lukács, Mihály, Pál, ifj. István, id.
István) Végh családfőt írtak össze. Az 1715-ös országos összeírás három jobbágy és kettő zsellér
státuszú Végh-et jegyez, 1715-öt Ferenc (zsellér, még az év folyamán Szolnokra szökött), Lukács
(1734-37 közt halt meg), Mihály (1717-ben bíró, 1734 előtt halt meg) és a két István érte meg
(közülük az idősebb jobbágy, az ifjabb zsellér státuszú, utóbbi 1715-ben Jászberénybe szökött). Az
1720-as országos összeírásban Mihállyal, Lukáccsal és Istvánnal találkozni, utóbbi 1718-ban bírói
tisztséget töltött be. Az 1728-ban készült megyei összeírásban szintén megtalálható Lukács, akinek 7
testvére/fia volt (az összeírás összevontan adja közre az adatot), ezzel a legnagyobb családot
mondhatta magáénak. Elképzelhető, hogy a família lukács ragadványnevű ága ezen Lukács után kapta
nevét. Rajta kívül ekkor még él István valamint Mihály, utóbbinak 1734-ben már csak az özvegyével
találkozunk. A Végh család minden bizonnyal a XVII. század elejétől egészen a XIX. század közepéig
a Rádayaknak szolgált. Az 1737-ben készült Ráday féle urbariális összeírásában 4 Végh-et jegyeztek
fel, erre az időre az előzőekben
említett családfők közül már csak Pál
élt, rajta kívül az ő és a fentebb
említettek leszármazottai jelennek
meg; Farkas, id. János, ifj. János, és
Tamás. Farkas 1734-ben, Tamás és
a két János pedig 1737-ben jelent meg először az összeírásokban. Az 1737-es lajstromból kiderül,
hogy Pál és Tamás pálinkafőző üsttel is rendelkezett, amit csak a módos gazdák engedhettek meg
maguknak. Az 1741-es Ráday urbárium hasonló állapotokat rögzít a famíliával kapcsolatban, mint az
1737-es.
Az 1741-es év fordulópontot jelent a községbeli családok történetének kutatásában. Ekkortól a
Felső-ludányi katolikus (keresztelési-, házassági- és halotti-) anyakönyvek adataira támaszkodva
megkezdődhet a nemzetség egyes ágainak feltérképezése. (folytatjuk)
1737 – Vég Pál, Vég Tamás, Vég Farkas, Vég János junior

Ludány-Halászi históriája a mohácsi vészig
1. Árpád-kor – III. rész
A XIII. század közepén tehát Ludány legnagyobb birtokosa (igaz csak nagyon rövid ideig) IV.
Béla volt, ezen kívül 4 ekényi földdel rendelkeztek itt a Detrik fiak, akik Halásziban is 4 ekényi földet
bírtak. Elképzelhető, hogy Halásziban továbbra is rendelkezett még területtel Pál királyi káplán, aki az
1245-ös (hamis) oklevél tanulsága szerint 8 ekényi földet kapott, de csak 4 ekényit adott el, viszont
erre vonatkozóan a későbbiek folyamán nincs forrás. Két év múlva – 1252-ben – ismét találkozunk
Mikó ispánnal. Ekkor az uralkodó Zeura fia Mártonnal lépett cserére, méghozzá Márton Ludány és
Bussa falvakbeli részeiért a Walkaz nevű Bars vármegyei földet adta cserébe. IV. Béla azonban rögtön
tovább is adta az így megszerzett területeket Mikó ispánnak. Ennek következtében a Detrik fiak közül
Mikó lett Ludány legnagyobb birtokosa.
Mindezen akciók jól beillenek a Detrik fiak birtokszerzési törekvéseibe, akik a családi birtokaik
(Gyarmat; Zahora, Sztracin) melletti területeket igyekeztek uradalmukba beolvasztani. Nagy szerepe
lehetett ebben – a sokszor emlegetett – I. Detrik fia Mikónak, aki – mint már korábban is jeleztük – a
tatárjárás után nagy érdemeket szerzett a zólyomi ispánság újjászervezésében, mellyel elnyerte az
uralkodó elismerését. A korábban bemutatott oklevelek jól példázzák IV. Béla, Mikó zólyomi
ispánhoz való viszonyát is, ezenkívül az adományozások annak a folyamatnak a részei is voltak,
K.K.
mellyel IV. Béla igyekezett hozzá hű arisztokráciát kiépíteni. (folytatjuk)
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Elfeledett kincsek
Ludány-Halászi népviselete
„Útba esett Ludány helység, hol a legszebb parasztfejkötőket láttam életemben. Ha
megházasodom, onnan hozatok fejkötőket feleségem számára.”
Petőfi Sándor
Palócország egyik települése Ludányhalászi. Viselete leginkább a litkei, szalmatercsi, karancssági, csalári
népviselethez hasonlít. Legnevezetesebb darabja a nők tarajos főkötője. Kis gyermekkortól (3) egészen életük
végéig azonos szabású, nagyrészt saját kezűleg készített ruhát hordott fiatal és öreg.
Lányok, asszonyok:
A paraszti öltözködés volt az egyik legegyértelműbb hírmondója,
viselőjének koráról, családi állapotáról, anyagi helyzetéről. A ruhák anyagának
megválasztása rendeltetésétől függött. Munkához, olcsóbb, a mindennapi
használatot bíró anyagból készített, templomba drágább értékesebb, általában
anyáról lányára öröklött darabokat viseltek. Mulatságok, lakodalmak
alkalmával a kettő közötti ruhák kerültek elő a ládából. A színválasztás kortól
függött, legdíszesebb és élénkebb a nagylányoké és az új menyecskéké volt,
majd ezt az évek haladtával egyre sötétebb árnyalatokra illett cserélni. De ez
nem zárta ki azt, hogy egy sötétebb ruhába öltözött asszony viselete, ne lenne
szép, rendezett és takaros. Az ünnepi
öltözetek meghatározó színe mindig az
Egyház színéhez, vagyis a pap miseruhájához
igazodott. A nőknek legalább fél lábszárig
érő szoknyájuk volt. Legalul pendelyt, fölötte
fehér (vászon) alsószoknyákat, legfölül
színes felsőszoknyát hordtak. –(karton,
vászon, selyem, brokát, kasmír /kázsmér/).
A szoknya elé mindig szakácskát, vagy kötényt kötöttek – (vászon, selyem).
Fölül vászon ingvállat, rajta derékig érő mellényt viseltek, majd erre rojtos
vállkendőt vettek. De a szoknyához illő, szabott fodros derekú kabátot, vagy bő
derekú blúzt is szívesen hordták. Nyakukat (fehér, piros, kék …) gyönggyel
/kalárissal/ díszítették . Lábukon csizmát, cipőt , harisnyát viseltek, de csak
ünnepen. Otthon bocskorban, de ha az idő engedte mezítláb jártak. Kicsi
koruktól a lányok haját egy vagy két ágba /kákóba/ fonták össze, ünneplő
singelt / farkas főkötő
ruhához szalagot kötöttek bele. Amint férjhez ment, csak kontyba tekerten volt
szabad a hajukat hordani. A kontyra hétköznap mindig kendő került, még a házban is. A környék más falvaiban is
hordott ludányi vagy taréjosnak is nevezett főkötőt csak a vasárnapi misére tették
föl. Vigyáztak rá nagyon, ami nem csoda, hisz egy-egy díszesebb darab egész
nyáron, napszámban megkereset jövedelembe is bele került. Készült rózsaszín,
világoskék, piros, lila, akár fekete színben is a tulajdonos korától függően. E mellett
kedvelt volt, a fehér vászonból, lyukvarrással készült singelt vagy farkas főkötő. Ez
csak vasárnap délutáni viselet volt és csak az újmenyecskéket illette meg az első
gyermek megszületéséig.
Fiú férfi:
Öltözete jóval egyszerűbb. Házi vászonból készített inget, rajta posztó
mellényt /lajbit/ vagy kabátot viseltek. Hétköznap kedvelték a fehér vászonból
készült bő gatyát, ünnepen a sötét szövetből készült csizmanadrágot hordták.
Mindkettő elé szakácskát kötöttek, munkában megvédte a gatyát, ünnepen éke volt
a legénynek, vagy új embernek egy –egy szépen kivarrott, sűrűn díszített szakácska
/fehér vászonra kékkel, pirossal, vagy fekete klottra zöld díszítéssel/ Ünnepen
lábukra csizmát, munkához általában semmit vagy bocskort húztak. Fejükön
ludányi / tarajos főkötő

ludányi gazda

elengedhetetlen volt a kalap. Ezt szívesen díszítették ünnepen szalaggal, de még
szívesebben a kedvestől kapott bokrétával.
Á.N.
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Sport
3-ból 16

Az előző számban sajnos nem sikerült cikket írnom. Így egy kicsit nehezebb dolgom
van, hiszen az őszi szezontól kell beszámolót készítenem. Az őszi szezont egy elég siralmas 3
ponttal (1 győzelemmel) sikerült zárni a csapatunknak. A téli szünetben mindenki többet várt
a csapattól, hiszen a 3 ponttól csak több jöhet. A tavaszi szezont elég gyengén kezdte a csapat,
Nógrádmarcal elleni meccs, ami előző szezonban sima győzelem volt (és az egyetlen
pontforrásunk is) sajnos csak 0-0 lett. Babcsány Művek ellen viszont kis híján csodát tett az
együttesünk és szépen helyt álltunk, de sajnos Babcsány győzött 2-1-re. A következő
fordulókban sajnos 2 vereséget szenvedtünk, de a csitári hazai győzelem után egy szép
győzelmet arattunk Ipolyvece ellen. Az ottani elmondások szerint Ipolyvece hazai pályán nem
kapott ki 5 éve, de csapatunknak sikerült győznie (Ipolyvece 2011/2012-es idényben nem
indul). Aztán a Nógrádsipek elleni meccs előtt felszívta a csapat magát és így 4-1-es
győzelmet aratott hazai közönség előtt. Az utolsó meccsen szintén sikerült Ipolytarnócot
legyőznünk 1-0-ra. Így végzett a Ludányhalászi SE a 11. helyen (2 ponttal maradtunk le a 10.
helyen végzett Csitár SE. mögött). Ezzel ért véget a 2010/2011-es szezon ludányhalászi
számára. Így lett a 3 pontunkból 16 pont. Szezon után tartott a csapatunk egy kis évadzáró
összejövetelt az egyik labdarúgónál. Nyári időszakban is folytatódott a felkészülés így nem
estünk ki a lendületből. Július 23.-án egy Ludányhalászi Öregfiúk-Ludányhalászi SE meccset
láthatott a közönség. Egy élvezetes barátságos játékban igazságos döntetlennel ért végett a
meccs. Eddig 2 embert igazolt a csapat: a visszatérő Váradi Attila és csapattársunk fia
Tiszttartó Ádám.
Hamarosan kezdetét veszi a 2011/2012-es labdarúgó szezon és ismét kezdetét veszi a harc a
helyezésekért. Az idei kiírásban 14 csapat küzd majd a bajnoki címért. Csapatunk már a
második fordulóban egy igazi rangadót játszik Nógrádsipekkel. Az őszi szezon sorsolását
lejjebb olvashatják. Jó szurkolást a meccsekhez.
Végh Tamás
A cikk megírása óta született eredmények:
Herencsény SE – Ludányhalászi SE
Ludányhalászi SE – Doboskút SK. Nógrádsipek
KSE Becske – Ludányhalászi SE
Ludányhalászi SE – Nógrádkövesd SE

forduló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2010 – TAVASZI SZEZON
dátum/kezdési idő
hazai csapat
2011.08.21 16:30
Herencsény SE
2011.08.28 16:30
Ludányhalászi SE
2011.09.03 15:30
KSE Becske
2011.09.11 15:30
Ludányhalászi SE
2011.09.18 15:00
Nagylóc SE
2011.09.25 15:00
Ludányhalászi SE
2011.10.02 14:00
Galgaguta SE.
2011.10.09 14:00
Ludányhalászi SE
2011.10.15 13:30
BMSC
2011.10.23 13:30
Ludányhalászi SE
2011.10.29 13:30
Szécsény VSE II.
2011.11.06 13:00
Kétbodony SE
2011.11.13 13:00
Ludányhalászi SE

2-1
2-3
4-2
1-3

vendég csapat
Ludányhalászi SE
Doboskút SK. Nsipek
Ludányhalászi SE
Nógrádkövesd SE
Ludányhalászi SE
Csitár SE
Ludányhalászi SE
Unicum FC Mohora
Ludányhalászi SE
Nógrádmarcal SE
Ludányhalászi SE
Ludányhalászi SE
Ipolytarnóc SE

Ludányhalászi
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