XIV. évfolyam 4. szám
hőmérő lefelé futó higanyszála, a gyorsan
sötétbe forduló nappalok, a kihalt határ, az
elbújt állatok mind-mind jelzik, hogy
pihenni tért a természet, beköszöntött a tél.
Ez az évszak a maga csendességével,
lehangoltságával, mégis kincset rejteget. Ez nem
más mint a remény, a szeretet és a béke. Hiszen
ekkor van az év legnagyobb ünnepe, a Karácsony,
s valami új veszi kezdetét, hiszen beköszönt az új
esztendő.
Kedves Olvasó! Te, aki idén negyedszer is
kezedbe veszed a Hírmondót - s remélem végig is
olvasod - gondold végig mi is történt veled a 2012es esztendőben. Ilyenkor sokan mérlegeljük a
mögöttünk lévő évet. Ha kevés jó dolog is történt
velünk az idén, igyekezzünk pozitívan gondolkozni
és a jövőbe tekinteni.
Év végi számunkban olvashatnak az őszi Szüreti
felvonulásról. Betekintést nyerhetnek a helyi
pékség életébe. Megismerkedhetnek az új
plébánossal, Lengyel Zsolttal. Folytatódik a múlt
kutatása, s a záró oldal a foci rajongóknak szól.
Így a naptári év végéhez közeledve megérint
mindannyiunkat a Karácsony misztikus varázsa, ez
a titokkal övezett megható nap, amely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, a békesség, az
életbe vetett hit összemberi ünnepe.

A

2012. december
Most az adventi időszakban, ebben a négy
hétben adódik idő a lelki felkészülésre, a
várakozásra, a reménykedésre. A koszorún már
meggyújtottuk a gyertyákat, amelyek a készülődés
hírnökei. Bármilyen hideget mutatnak a hőmérők,
szívet melengető érzés esténként sétálni a falu
utcáin. Sorra gyulladnak ki a fények, egyre több
házat ékesít díszkivilágítás. A nagy rohanás után
nemsokára elcsendesedik minden, leáll a forgalom
és mindenki igyekszik családi körben tölteni a
karácsony ünnepét.
Alkalmat kerítünk egymás meglátogatására,
kapcsolataink ápolására. A karácsony meghitt
légköréből nehezen tudja kivonni magát az ember,
hiszen Isten emberhez lehajló szeretete mindenkit
megérint. Karácsonykor az egész világ másként
viselkedik mint az év során bármikor. Mindenki
próbál jobban odafigyelni a másikra. A szeretetnél
drágább ajándékot az ember nem kaphat. Jó volna,
ha mindig ilyen ajándékkal lepnénk meg egymást.
Végezetül egy szerény idézettel kívánok
mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet.
"Karácsony ünnepén az a kívánságom,
legyen boldog mindenki ezen a világon!
Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik az emberek szívében!"
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
polgármester

Kereszti Márta
jegyző
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Helyi Hírek
Képviselő-testület ülésein történt
2012.augusztusi rendkívüli ülésen a képviselő-testület módosította az étkezési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról
szóló rendelet.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában bevezetésre kerül 2012. szeptember 1-jével a 3.
évfolyamon is az iskolaotthonos oktatás.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be az orvosi rendelő és az óvoda felújítására, valamint a képviselő – testület támogatja a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodát, hogy az „Innovatív iskolák fejlesztése” elnevezésű pályázatot
nyújtsa be.
A szeptemberi ülésen a képviselő – testület módosította a 2012. évi költségvetésről szóló rendeletet, valamint elfogadta az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját.
Döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.
Az októberi ülésen a képviselő – testület tájékoztatás kapott a Bükki Nemzeti Park településünket érintő tevékenységéről, a
Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. és Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. munkájáról.
Elfogadásra került a 2013. évi ellenőrzési terv és a településrendezési tervhez szükséges megállapodás.
(A képviselő-testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes
oldalon tekinthetik meg)

Rövid-sarok
•

•
•

•
•
•
•

November 15-én 50 fő részvételével, Kovács Imre községi polgármester parancsnoksága alatt megalakult a
ludányhalászi polgári védelmi szervezet. A szervezet egységeibe - műszaki, infokommunikációs, logisztikai,
egészségügyi, lakosságvédelmi – beosztott résztvevők elméleti kiképzésen vettek részt. A foglalkozás végén a
megjelentek tesztet töltöttek ki, majd esküt tettek.
November 16-án a Gyermekétkeztetési alapítvány pályázata révén 263 fő rászoruló kapott élelmiszersegélyt.
November 29-én közmeghallgatást tartott Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyen Kereszti
Márta jegyző a közös önkormányzati hivatal-, míg Kovács Klára iskolaigazgató, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2013. január 1-től kezdődő működéséről számolt be. A közmeghallgatás után falugyűlés
keretében oszthatták meg véleményüket; tehették fel kérdéseiket a megjelent érdeklődők.
Idén december 20-án, csütörtökön kerül sor a falu Karácsonyára a művelődési házban, melyre minden kedves falubelit
hívunk és várunk, hogy együtt tudjuk megülni az év egyik legszebb ünnepét.
Január első heteiben – időjárástól függően – ismét megrendezésre kerül a korcsolyaverseny a halászi Öregtavon,
valamint a szánkóverseny a horkai Sziloska dombon.
Nyugdíjba vonult Kovács Jánosné, volt önkormányzati dolgozó, konyhalány, aki 30 éven át óvodai és általános iskolai
generációk egész sorát szolgálta ki a mindennapi tízóraival, ebéddel, uzsonnával. Megérdemelt nyugdíjas éveihez sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!
December 25-én (kedden) – az ünnepnap ellenére – lesz szemétszállítás!
Iskolai hírek

•
•
•
•
•

•

•

Az általános iskola ebben a tanévben is ellátja az ökoiskolai feladatokat. Ennek keretében tartott ökonapokat, egészség
délelőttöket, a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Napon (szeptember 23.) hulladékot gyűjtöttek.
A munkatervben rögzített hagyományos programokat megtartották.
Az intézmény benevezett a Bozsik tehetségkutató és foglalkoztató programba, melynek keretében közel 100 ezer forint
értékben sportszereket is kap az iskola.
Az alsó évfolyamon meseszínházzal ünnepelték a Magyar Népmese Napját (október 11-én.). A győztes osztály az idősek
napján is bemutatta tudományát.
Az Egyesek Ifjúságsegítő Egyesület Hollókőn, az országban is ritkaságszámba menő nemzetközi médiatábort tartott.
Innen érkezett a ludányi iskolába egy Olaszországban tanuló lett úriember, valamint egy Skóciában tanuló lett hölgy,
akik az őszi szünet utáni héten minden nap, tolmács segítségével médiafoglalkozást tartottak, hatalmas sikert aratva a
helyi diákság körében.
December 21-én a tantestület nevelési értekezletet tart, melynek során az iskola alapdokumentumait vizsgálják felül,
írják át, a több ponton életbe lépő köznevelési törvény és az iskola állami fenntartásba kerülése miatt. Ezen a napon
tanítás nélküli munkanap lesz az iskolában, így a téli szünet ettől a naptól kezdődik, és egészen január 3-ig (a szünet
utáni első tanítási nap csütörtök) tart.
Az első félév január 11-én végződik, eddig van lehetősége a diákságnak jegyeik javítására.
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Helyi érték
Szent Mihály napján, Bacchust ünnepelve
Szeptember 29-én 14:00 - kor kezdetét vette a fergeteges mulatság, mely ezúttal is a Horka végéről indult. A
szüreti bál reggelén még csak 11 oC - ot mutatott a hőmérő, és a négy égtáj felől szomorú, szürke felhők hada vette
körül Ludányhalászi fölött az égboltot, így félő volt, hogy a szüreti felvonulók eláznak, de szerencsére szépen
kibírta az időjárás egész nap. Délutánra egy kicsit
enyhült az idő, így már az-az egy gond is elmúlt.
Bátran nekivághattak a felvonulók a több
kilométeres útnak, ahol kicsi, nagy, fiatal, öreg
egyaránt jól érezhette magát. A horkai
buszmegállónál, Miklós Lajos kocsmájánál, a
Polgármesteri Hivatalnál, a halászi kocsmánál,
végül a falu végén táncoltak, énekeltek a
mulatozók.
Polgármesterünk erre a napra egy új ötlettel állt
elő: szórólapokkal tájékoztatta a falu lakosságát,
hogy őszi hozzávalókkal díszítse ki a kerítést, és
akinek a legszebb lesz, ajándékot kap! Veres
Katinak ítélte oda a zsűri a nyereményt. Ő, és
családja ékesítették fel a legszebben a kerítést az
ítészek szerint, így a csoki tortát, és a 2 liter bort
ők kapták.
Most is, mint mindig, Imre bácsi egy kiadós
estebéddel vendégelte meg a fáradt vándorokat!
A megérdemelt jutalom átadása a győzteseknek
Ezt követően este 20:00-tól a helyi művelődési
házban kifulladásig tartó batyus bálon pihenhették ki a nap fáradalmait a falu lakosai a meghívott vendégekkel
egyetemben.
Lelovics Tamás

Nyugdíjasok köszöntése
2012 utolsó havának első napján került
újra megrendezésre az Idősek napja a helyi
művelődési ház nagytermében. A legidősebb
korosztály képviselőinek készült ünnepség
délben vette kezdetét. Polgármesterünk
megható beszéddel nyitotta meg az
ünnepélyt. Ezt követte az óvodások aranyos
műsora. Az iskolások a "Csillagszemű
juhász" című mesét adták elő a színpadon, a
lányok pedig táncoltak. Végül, de nem
utolsósorban a felnőtt énekkar előadásában
népdalokat hallhattunk.
Az óvoda konyhásainak nagyon szépen
köszönjük a finom ebédet: a karfiollevest, a
Budapest szeletet tört krumplival és
uborkával, desszertként pedig almás kockát
kaptunk. Ebéd után Orsi volt az egyik
sztárvendég. Elhangoztak ismert, és kevésbé
ismert dalok. Orsi után jött a következő
fellépő. Idén Soltész Rezső művész úr látogatott el hozzánk. Az előadása nagy sikert aratott minden korosztály
körében. Ebben a nosztalgikus hangulatban fejeződött be a rendezvény a délutáni órákban. Minden vendégnek
köszönjük a részvételt, és bízunk benne, hogy a következő esztendőben legalább ugyanennyi lesz a résztvevők
száma.
L.T.
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Sorsok, emberek
Új ember az egyházközség élén
(Beszélgetés Lengyel Zsolt plébánossal)
Idén új plébános került a ludányhalászi egyházközség élére Lengyel Zsolt személyében. Így jött a gondolat,
hogy szólaltassuk meg Zsolt atyát, hogy mindenki megismerhesse. Bekerülni egy új, ismeretlen közösségbe mindig
nehéz, embert próbáló feladat. Kíváncsiak voltunk hogyan birkózott meg ezzel az atya. Karácsonyhoz közeledvén az
ő személyisége, munkája lehet a legméltóbb arra, hogy beszélgessünk az ünnepről. Zsolt atya szívesen vállalta az
interjút és készségesen válaszolt kérdéseimre.
- Meséljen gyermekkoráról, mi vezetett egy fiatal kamaszt afelé, hogy a papi hívatást válassza?
- A Dunántúlról származom, Sárbogárdon születtem
33 évvel ezelőtt. Hitemet a nagymamámtól örököltem.
Természetesen a szüleim is vallásosak voltak, de a
szocializmusban egy hivatásos katona édesapával nyíltan
ezt nem lehetett gyakorolni. A nagymamám volt az, aki
megtanított imádkozni, és ő volt az, aki átadta számomra a
keresztény hit értékeit.
A középiskolát Székesfehérváron végeztem, itt a
Kodály Zoltán 12 évfolyamos Ének-zenei és Művészeti
Iskolába jártam. Ebben a gimnáziumban tanultam énekzenét, s a hangszerek közül elsajátítottam a fuvolán, a
klarinéton és a zongorán való játszást is.
Már kamaszkorban érdeklődtem a papi hivatás iránt.
Sárbogárdon, egy nagyon agilis pap foglalkozott a
fiatalokkal, jó programokat szervezett, kirándulni,
táborozni vitt minket. Ezek az évek nagy hatással voltak
rám.
Az érettségi után nem jelentkeztem felsőoktatási
intézménybe, mert még nem tudtam, hogy melyik hivatást
válasszam. A tanári pályát? A zenélést? A papi hivatást?
Nem tudván dönteni, Istenre bíztam magam. Főiskola
helyett kimentem Olaszországba nyelvet tanulni. Innen
nagyapám halála hozott haza. A temetés után egy
lelkigyakorlaton döntöttem úgy, hogy a papi hivatást
választom. Jelentkeztem a Püspök úrnál, aki Esztergomba
küldött tanulni. Itt végeztem az EHF-t.
- A főiskola után, hogy került Ludányhalásziba?
- Legelőször káplánként Nagymarosra kerültem. Itt öt csodálatos esztendőt töltöttem. Minden vasárnap négy
misét mondtunk, s ilyenkor 600-700 ember is ellátogatott a templomba. A nyári időszakban ez még több volt. A
város kb. 4500 lelkes, vasárnaponként a gyerekmisén volt hogy 80- 90 gyermek vett részt. Itt kezdtem el hitoktatni,
amelyet szívesen végeztem. A Nagymaroson töltött időszak alatt elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi karának kánonjogi képzését.
A következő állomás az életemben az alföldi Csépa, ez egy 2000 lelkes település. Hozzám tartozott még három
falu: Tiszaug, Tiszasas és Szelvény. Meg kell mondanom, hogy itt sokkal nehezebb dolgom volt, mint
Nagymaroson. Az emberek közül sokan hitevesztettek, önmagukba fordultak, nehéz volt közelükbe férkőznöm.
Három évi „plébániai kormányzóság” (plébánosság) után a Püspök úr Ludányhalásziba küldött.
- E pár hónap után mi a véleménye a ludányhalászi egyházközségről, a hívekről? Sikerült-e beilleszkedni?
Az első tapasztalataim pozitívak. Nyíltan, szeretettel és nagy örömmel fogadtak. A beilleszkedés is jól sikerült,
egyre több emberrel és családdal ismerkedem meg és alakul ki jó kapcsolatom. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
megköszönjem a szívélyes fogadtatást és a segítséget. Szeretettel látok mindenkit a plébánián vagy a templomban, s
bármiben segítek, ha tudok.
- A papi hivatás mellett jut-e ideje másra is? Mivel tölti a szabadidejét?
Van egy papi imacsoport, amelynek egyházmegyés paptársak a tagjai. Velük szívesen találkozom,
zarándokolni, kirándulni járunk. Beszélgetünk, imádkozunk, együtt ünnepeljük életünk jeles eseményeit és napjait.
A másik kedvenc időtöltésem a sport. Szeretek kerékpározni, úszni és futni. Nagymaroson több évig
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Sorsok, emberek / Családtörténet
kosárlabdáztam heti két alkalommal a helyiekből összeverbuválódott csapatban. Ha Ludányhalásziban is volna
rá igény, szívesen felvállalnám a megszervezését. Szeretettel várom és hívom a jelentkezőket.
Természetesen továbbra is szívesen zenélek és hallgatok minden műfajú muzsikát. Olvasni is szeretek és
nyelvet tanulni. Beszélek németül és olaszul.
- S végül mit üzen az olvasóknak így Karácsony előtt?
- Karácsonykor a világ elcsendesedik, nincs tömegközlekedés, a nagy áruházak is bezárnak és az emberek
családjaik körében töltik az estét. Azonban mégis nagyon sokan vannak, akik ezen a napon kiáltanak megértés,
szeretet vagy akár csak egy meleg tea után. Karácsony éjszakáján egészen biztos, hogy valami megérinti a szíveket:
legyen ez az öröm, a szeretet vagy az elégedetlenség és hiányérzet. Jézus születésének ünnepén nagy veszélye van
annak, hogy éppen mi keresztények feledkezünk el visszahúzódva fűtött otthonainkba a szükséget szenvedőkről. A
Biblia szavai figyelmeztetnek bennünket: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20, 35) Közvetlen
hozzátartozóinknak természetesen személyre szóló ajándékot adunk. Ám a kereszténység lényege éppen az, hogy
Isten az Ő Fiában mindent nekünk adott és ezért a „jézusi stílust” kell követnünk. Fontos, hogy ne csak ebben a pár
napban, hanem az év minden napján kell gyakorolnunk az önzetlen szeretetet. Az Ige (Jézus) megtestesülésével
Isten minden embert meg akar ajándékozni és egyúttal arra akar ösztönözni, hogy ő is önzetlenül adjon. Az ortodox
egyház egyik szentje, Cherszoni Szent Innokentyij azt mondja: „Ahhoz, hogy méltóak legyünk az Úr és Üdvözítő
Születésének fogadására, teljes lényünkkel egyesülnünk kell Vele, engednünk kell, hogy beköltözzön értelmünkbe
és szívünkbe, el kell kezdenünk az Ő szentséges életével élni”. Az Úrjézus szeretete és kegyelme szülessék meg
lelkünkben, hogy ne feledkezzünk el a születés öröme, melege és békéje mellett nélkülöző embertársainkról sem.
Áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves Olvasónak!
Kedves Zsolt atya! Kívánom, hogy a betlehemi csillag ragyogjon a karácsonyfáján és szétáradó szeretet
kerüljön ajándékként a fa alá. Ahol megvan a szeretet, a béke és a harmónia, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra
épülő közösséget lehet alkotni. Munkájához kívánok sok sikert és kitartást. Kegyelemben teljes Áldott Karácsonyt és
erőben, egészségben, hitben és szeretetben gazdag Boldog Új Évet!
Bódiné Fenyvesi Mónika
A felső-ludányi Puszta család III/III. – Puszta Martinkó
A Puszta családot tárgyaló cikksorozat utolsó részében a família egyik ágának történetét vázoljuk fel röviden. Mivel
igazságosan nem lehet eldönteni, hogy a 16 ág közül melyik története is kerüljön most bemutatásra, ezért engedje meg a
Tisztelt Olvasó, hogy a szerző saját felmenői közt számon tartott Puszta martinkók históriája táruljon a nagyközönség elé.
A családág legkorábbi ismert őse Puszta Márton volt, aki 1755 körül láthatta meg a napvilágot. Igen valószínű, hogy ő lehet a
hajtás névadója, mely minden bizonnyal a Márton latin nevéből – Martinus – származik (Ruténföldön található egy Martinko
nevű település, de csekély a valószínűsége, hogy onnan vette volna nevezetét az ág.). Ez a Márton 1775-ben Endrefalván vette
el az onnan származó Bartus Erzsébetet, akitől 13 gyermeke született; viszont a csecsemők közel fele nem érte meg a
gyermekkort sem. Márton 1812-ben, mindössze 57 évesen hunyt el; halálakor bírói tisztséget töltött be. Eddigi adataink alapján
Márton 4 fia érte meg bizonyíthatóan a nősülési kort: Pál, János és Mátyás és Ferenc. Közülük Mátyás ágának leszármazási
tábláját tárjuk fel alább részletesen; másik három fivérének utódait nem lehet pontosan nyomon követni; János nevű bátyja
mindössze 25 évesen hunyt el, két fiúgyermeke született, de egyik sem érte el a nősülési kort. Mátyás mindhárom, nevet
továbbvivő utódának leszármazottai megérték a XX. századot, ez a vérvonal a mai napig megtalálható a községben.
A XIX. század közepén Mátyás volt a feje annak a gazdasági egységnek, melyet családja – felesége és gyermekei – valamint
Ferenc öccse, annak felesége és gyermekei alkottak. Márton leszármazottai közül ekkor már csak ők ketten élnek.
Az 1870-es években Felső Ludány 25-ös számú házában éltek a Martinkók, mely a templom és a Csincsa bejáró közti félúton
helyezkedett el, a mai páros házszámú oldalon.
K.K.
Martinkó ág
Puszta Márton
(1755k-1812)
(Bartus Erzsébet)

Pál
(1788-??)
(Mester Anna)

András
(1821-1870)
(Bujáki Veronika)
András
(1847-??)
(Brunda Erzsébet)

János
(1790-1815)
(Jancsi Erzsébet)

Mátyás
(1795-1870)
(Süllei Anna)

Mihály
(1827-1887)
(Puszta Veronika)
Mihály
(1857-1938)
(Döbrei Erzsébet)

Ferenc
(1796-1860)
(Béla Erzsébet)

János
(1832-1885)
(Gyurcsik Mária)
András
(1865-1940)
(Puszta Erzsébet)

János
(1872-1955)
(Plavecz Klára)
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Egyház / Alapítványok
Karácsonyi miserend Ludányhalásziban
december 24. hétfő

Éjféli szentmise a ludányi Szent András
plébániatemplomban

december 25. kedd

Urunk születése Karácsony napja
11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban
17.00-kor ünnepi szentmise Halásziban

december 26. szerda

Karácsony másnapja
Szent István első vértanú ünnepe
11.00-kor ünnepi szentmise Ludányban

Áldott, békés Karácsonyt
és boldog Új Esztendőt kívánok a
ludányhalászi egyházközség minden kedves tagjának!
Lengyel Zsolt
plébániai kormányzó
A Ludányhalászi Római Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért
és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány
Tisztelettel megköszöni mindazoknak, akik az szja 1%-át egyesületünknek felajánlották. Az elmúlt években segítették az
alapítvány működését, anyagilag is támogatták a kitűzött célok elérését.
A templom felújítás, számítástechnikai és perifériás eszközbeszerzés mellett, támogattuk a gyermekek kikapcsolódását,
kirándulásait (melyről már részletesen beszámoltunk.)
Az évek során összegyűjtött 1%-os jövedelemadó felajánlásból 2011 év végén 600 ezer Ft-ot, 2012 évben 651.922 Ft-ot,
összesen 1 251 922 Ft-ot. a plébánia épület nyílászáróinak cseréjére fordítottunk. 2012 évben még a gyerekekre 120.400 Ft-ot
fordítottunk.
A 2011 évi 1%-ból befolyt összeg 250 ezer Ft. Melynek egy részét működésre fordítjuk, illetve tartalékolunk.
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat, hogy segíthessünk. Kérjék meg ismerőseiket, rokonaikat, hogy az alábbi
számlaszámra utalják adójuk 1%-át.!

Adószámunk:18642414-1-12
Alapítványunk székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 92. a plébánia épülete.
Köszönettel:

Végh Imre
alapítvány elnöke

Lengyel Zsolt
plébániai kormányzó

Kovács Imre
egyházközség világi elnöke,
polgármester

Ludányhalászi Iskoláért Közalapítvány

Adószám: 18636103-1-12
Alapítvány székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 119.

Véghné Puszta Beáta
a kuratórium elnöke

Ludányhalászi Múltjáért és Jövőjéért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18017252-1-12
Alapítvány székhelye: Ludányhalászi, Rákóczi út. 69.

A falu Mikulása
Immár pár éve hagyomány, hogy meglátogat bennünket a ludányi Mikulás
(Debrei Zoltán és kis csapata). Nem volt ez másként az idén sem. Ha szánkón nem
is, de kis kocsiján végig járja a falut, megajándékoz kicsit és nagyot. Kérésre
házhoz megy, hogy a gyermekeknek örömet szerezzen.

Bódiné Fenyvesi Mónika
a kuratórium elnöke
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Demográfia 2012

2012-ben született gyermekek
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

gyermek neve
Csikós Botond
Szabó Bálint
Dorotkin Attila
Tóth Dávid
Horváth Zsolt József
Németh Anna
Fényes Stefánia
Oláh Márk Krisztián
Klincsok Jázmin Terézia
Nagy Balázs Dominik
Oláh Terézia

anyja neve
Ujhelyi Ramóna Rita
Kovács Mónika
Kukel Tímea
Oláh Mónika
Szőrös Margit
Bohács Mónika
Gazsi Kitti
Puporka Éva
Zombori Tímea
Antal Tímea
Oláh Mónika

apja neve
Csikós András
Szabó Szabolcs
Dorotkin István
Tóth Gyula
Gazsi Zsolt
Németh Béla
Fényes Dávid
Oláh Tamás
Klincsok János
Nagy Balázs
-

2012-ben házasságot kötöttek Ludányhalásziban
Bohács Mónika
Szép Judit

–
–

Németh Béla
Bagoly Zoltán

2012. évben elhunytak
Havasi Judit Magdolna
Licskó Károly Bertalan
Gyebnár Imréné
Hornyan István
Puszta Józsefné
Márton Mihály Józsefné
Végh Sándor
Márton Erzsébet
Nagy Sándorné
Orosz Árpád Attila
Végh Jánosné
Papp István
Tóth Roland
Ádám István
Gyüre Lajos Jánosné
Szeles Mihály
Puszta József
Puszta Endre János

„Itt nyugosznak ők szelíden,
Béke, üdvösség velük,
Megpihenve, tiszta hitben
Él tovább is szellemük.”
Juhász Gyula

/A fenti kimutatás a 2012. december 1-ei állapot szerinti adatok alapján készült/
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Vállalkozói szellem
Nagy és Társa Sütőipari Bt
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. Novemberben Nagy Ferenccel, a Nagy és
Társa Sütőipari Bt tulajdonosával beszélgettem.
Milyen tevékenységekkel foglalkoznak a vállalkozás kereteiben?
A vállalkozásban egy pékséget üzemeltetünk, amely a környékbeli boltokat szolgálja ki a
termékeinkkel. Tehát készítünk többfajta kenyeret, zsömlét, kiflit, búrkiflit, kakaós csigát, túrós táskát,
és még számos pék- és finomsüteményt. A süteményeket egy időben teljes egészében saját magunk
készítettük, de ezeket ma gyorsfagyasztottan vásároljuk, és ebből állítjuk elő a termékeinket.
Mikor indították a vállalkozást és milyen tényezők hatására?
Korábban Németországban dolgoztam,
és abban az időben úgy nézett ki, hogy
véget ér a munkám külföldön, ezért 1997ben vettük meg a pékséget, mert úgy
gondoltuk, hogy érdemes vállalkozásba
kezdenünk. A pékség a TSz-hez tartozott,
ami ekkor kezdte el árulni tulajdonait. Itt
korábban egyébként egy raktárhelység
volt, a TSz 1993-ban építette és nyitotta
meg a pékséget. A pékség átvétele és
elindítása után, ’97 novemberétől viszont
én ismét Németországban vállaltam
munkát, a pékség vezetését pedig a
feleségem végezte. Én végleg 2007-ben
tértem vissza Magyarországra.
Foglalkoznak kiskereskedelemmel is?
Igen, van egy kis mintaboltunk, a pékségnél. Itt kis készletet tartunk, főleg hosszú szavatossági
idejű termékeket, és némi édességet. A bolt kis forgalommal működik, a helyi vásárlók igényeit
szolgálja ki, és reggel öt órától délelőtt kilencig tart nyitva.
Mely boltokban vásárolhatunk még ludányi kenyeret és kik tartoznak még az Önök vásárlói
közé?
18 partnerünk van, ahová beszállítók vagyunk. Ezek között vannak kisebb, nagyobb üzletek is,
amelyek mind magántulajdonban állnak, a nagy üzletláncoknak már nem szállítunk. A vásárlóink egy
kivétellel Nógrád megyében találhatóak. A termékeket Salgótarjántól Balassagyarmatig értékesítjük, és
szinte az összes errefelé útba eső és a Szécsény környéki falvakba szállítunk. Mi látjuk el pékáruval a
ludányi- és szécsényi iskolát is, illetve egy vásárlónk van Szlovákiában.
Hány alkalmazottjuk van jelenleg?
Kilenc fő dolgozik a vállalkozásban, ebből három pék, egy szeletelő, két gépkocsivezető, egy
eladó-adminisztrátor, egy takarító munkakörben, és én, mint ügyvezető. A kiszállítást a két
gépkocsivezető végzi egy-egy autóval, és nekik én is segítek a szlovákiai partner ellátásával. A
pékjeink heti hat napot dolgoznak. A műszakok nekik áthúzódnak, este hét órától másnap fél négyig
sütnek. Az első kiszállító négy órakor, a második ötkor, én pedig hatkor indulok útnak.
A gyerekek mennyire érdeklődnek a vállalkozás iránt?
A gyerekeim élik a saját életüket, a fiam egy német cég magyarországi képviselője, a lányom pedig
a médiában dolgozik. Ők Budapesten és Szentendrén élnek jelenleg. Nem tervezik a vállalkozás
átvételét, viszont soha sem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő.
Simon Gábor
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Brunda József tollából
Őrangyalok már pedig vannak!
„Amit mi teszünk, csak egy csepp a tengerben, de ha nem tesszük, az a csepp is örökre hiányozni fog.”
(Calcuttai Teréz anya)
Elfutott a nyár. Már rég itt hagyott a vénasszonyok nyara is, amikor az egyik nyirkos, párás, szitáló esőtől
terhes november eleji napon, végre leülhettem írni „szokásos” cikkemet a Hírmondó karácsonyi számába.
Talán az időjárás is, és a minket körbevevő, egyre mélyülő szegénység, kilátástalanság érzete, mind-mind azt
sugallta, semmi másról nem írhatok, csak az egymás iránti szeretetről, felelősségérzetről, és önzetlen segítségről. –
Mert lássuk be, ebben a helyzetben, ha másra nem is, de ezekre bizony egyre több embernek szükség volna!
Három igaz történeten keresztül szeretném ezt most megosztani Önökkel, melyekről maga az élet
„gondoskodott”.
Szokták volt mondani: „szegény embernek még a köszönés is alamizsna.” Szerintem, ez így nem helyes! –
Ugyanis: egymásnak köszönni illendőség és tisztesség! Amelyért fizetni nem kell, de megfizethetetlen, és
elengedhetetlenül hozzátartozik az emberi műveltséghez!
Naponta autóbuszozom lakóhelyemtől munkahelyemig. Nem kevesen vagyunk, akik már törzs utasnak
számítunk. A buszra lépve, első dolgunk a köszönés, és nem szállunk le anélkül, hogy további szép napot, jó utat ne
kívánnánk a „pilótának” is. S akár hiszik, akár nem, a jó munkáért és a további bizalomért kapott jó szóért, minden
esetben, az önbizalomtól duzzadó „köszönöm, viszont kívánom” kíséretében még egy félre nem érthető, - láthatóan
jól eső – mosoly is „jár”!
S ha csak ennyi kell ahhoz, hogy embertársainknak az egész napja vidámabb, és örömtelibb legyen, miért ne
tehetnénk meg mindannyian? – Napjában többször is!
Pár héttel ezelőtt egy családnál jártam, ahol csak egy-egy pár cipője volt mindenkinek, és azok talpa is
bizony, mind lyukas volt már! Azonban látogatásom ideje alatt, valaki egy pár jó minőségű meleg cipőt akasztott a
bejárati kiskapura. Még csak azt lehetett látni, hogy a kincset rejtő szatyorban egy cipőpár bújik meg, amikor
egyikük, keresztnevén szólítva a másikat, határozottan kijelentette: „… ez a Tied lesz! Az öröm, és az egymás iránti
szeretet leírhatatlan volt.
Szemeim könnybe lábadtak, tekintetem az ég felé emeltem, s úgy mormoltam köszönetet, - helyettük is.
Közben Kiss János – XIX. században élt lutheránus püspök – szavai csengtek vissza: „Szép ha nevünk megistenül,
szép ha rádicsértetünk, de még szebb, ha sejtetlenül hasznos magot vetünk.”
Azóta 2-2 pár téli cipővel gyarapodott a család vagyonkája. Ma már mindkettőjüknek van „hétköznaplós” és
„ünneplős” lábbelije is!
Hogy mindezt lehet-e tovább fokozni ebben a pénztelen, ínséges világban? – A válaszom nagyon
határozottan, és tömören csak annyi: igen! Hiszen a jóság, és a szeretet határtalan, és együtt jár.
S milyen az élet?! A minap, sajnos újra olyasmit produkált, melytől földbe gyökeredzett a lábam. – Egy ifjú
kori jó barát… . Se nyögni, se megszólalni nem tudtam. Hihetetlennek tűnt az egész, de tudtam, nekem is cselekedni
kell! Úgy, mint a többinek, akik még megmaradtunk a régi „nagy csapatból”! Itt nincs mit a mérleg másik felére
tenni. Egy EMBER társunkról van szó! Legyen az névtelen, nemtelen, vallási, kulturális és bőrszíne szerint is
akárhová tartozó! Arról meg nem is beszélve, ha az illető ismerős, barát, vagy közeli hozzátartozó! Hisz az egész
csak egy apró, picike tűszúrás, körülbelül fél óra, és fél liter vér! – A másiknak viszont – aki kapja – talán maga az
élet!
Ugye, milyen hatalmas, össze sem mérhető különbség! Ezért hát, minden egészséges embernek, cselekednie
kell!
És még valamit! A jó szót szólótól a véradóig bezárólag, soha nem vár egyik sem köszönetet, mert az
szeretete jeléül, az egymásért érzett felelősségérzetéből fakadóan adta, és adja. Határozottan tudom, hogy a feléjük
halkan elsusogott egyetlen hálás „köszönöm” is többet jelent számukra, mint Dariusz összes kincse, mert ez a szó
minden alkalommal tiszta szívből fakad!
Mit tehetnék még ezek után hozzá – így Advent idején – mint azt, hogy Őrangyalok márpedig itt közöttünk is
járnak! Hisz a szeretetet csak Ők tudják vég nélkül osztogatni így, hogy közben az mégsem fogy el!
E gondolatok jegyében kívánok a szerkesztőség tagjai nevében minden kedves Olvasónknak áldott, békés,
kegyelemben gazdag Karácsonyi Ünnepeket, és egy egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
Brunda József
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Gyuri bácsi történetei / Helytörténet
Gyuri bácsi történetei
Eleget panaszkodunk, mosolyogjunk is egy kicsit!
Az ember, amint öregszik egyre többet gondol a gyerekkorára.
Nagymamámnál a fonóban – öt-hat asszony is összegyűlt esténként – hallottam ezt a kis, igaz történetet.
Veronka néninek súlyosan megbetegedett a fia. Orvos, kórház követte egymást. Javulás semmi, mire Veronka
néni a ludányi templomban, térden állva megfogadta: ha a fia meggyógyul, éjjelenként 12 órakor felkel és kimegy a
falu végén lévő kiskápolnába, és elmond egy rózsafűzért…
A fia meggyógyult. Veronka néni híven teljesítve a fogadalmát, éjjelről éjjelre kiballagott a kiskápolnába és
elmondott egy rózsafüzérnyi imádságot.
Egyik éjjel, a Lóúsztatótól nem messze - a temető melletti - árokból másvilági, testét-lelkét összeborzoló ordítást
hallott, ráadásul apró kővel - makadám út volt, az útszélén egymástól bizonyos távolságokra zúzott köveket tároltak,
amelyet az útkaparó a kátyúk betömésére használt - meg is dobálta valaki.
- Nem nyugodhatok, amíg valakit be nem viszek magammal a síromba. Te leszel az!
Mondani sem kell, abban az időben, azon a részen még nem voltak házak, csak csupasz szántóföldek, villany
sehol.
Veronka néni futásnak eredt. Tartott ez egészen a kápolnáig, ahol magára zárta az ajtót, s a kőre rogyva, remegve
imádkozott. Eközben valaki, kint körbe-körbe járva, az előbbi rémes mondatát ismételgette…
Nem csűröm csavarom, hogy mit élt át. A lépések s a hang megszűnt, ám ő csak a kivilágosodás után mert kilépni
s hazasompolyogni.
Otthon fűnek-fának elmesélte, hogy megkísértette a gonoszlélek. Többet nem megy ki a kiskápolnába.
Hetek múlva sült ki: a férje volt a tettes, aki hiába kérte: elég volt már, hagyja abba az éjjeli kimászkálásokat, mert
a fiuk meggyógyult, most meg ő lesz a beteg. Ezért cselhez folyamodott.
Sikerült.
Kerényi Lajos* atya mesélte
Régi Ludányban, félszáz évvel ezelőtt - helyettesítő papként - gyóntatott.
Egy nő lépett be, térdelt le a gyóntatószékbe.
- Tessék parancsolni! - Szólította meg az egy mukkot sem kiejtő asszonyt.
Az nem válaszolt,
- Mondja, kedves! – biztatta az atya.
A térdepelő asszony tovább hallgatott.
- Nohát, nem szól semmit? – kérdezte meg a rácsos ablakon át az atya.
Az asszony továbbra is hallgatva, zavartan mocorgott.
- Ha nem szól semmit, miért jött ide?
- Hát gyónni.
- No, akkor kezdje!
- Faggasson! – rebegte az.

*Kerényi Lajos atya (szül.: 1927)
1961-1964-ig szécsényi káplán,
1963-ban Rimócon adminisztrátor.
K.K.

Nógrádi Kovács György

Ludány-Halászi históriája a mohácsi vészig
1. Árpád-kor – IV. rész
…1268-ban, egy V. István előtt folyó perről értesülünk. Az eset egyrészt Nógrádi András, Endre nevű fia (Endre filius
Andree de Neugrad), másrészt (I. Detrik fia) Mikó fiai Agolch (Atyócs), Mikó és (Forró nevezetű) Péter, valamint (I.Detrik fia)
II. Detrik fiai Mikó, Elek és Detrik között zajlott, Ludány föld (terram Lodan) miatt. Az okmányból megtudhatjuk, hogy a már
1250-ben említett Ludány-i testvérek Nógrádi András lányának (Endre nővérének) voltak a fiai. Korábban minden bizonnyal ez
a bizonyos Nógrádi András is birtokos volt Ludányban, hiszen fia Endre is saját résszel rendelkezett itt, valamint nővére fiai is
bírták az anyjuk után maradt leánynegyedi részt, melynek felét 1250-ben 8 ezüstmárkáért adták el IV. Bélának. A felek
megállapodása alapján Endre saját, valamint nővére fiainak leánynegyedi részét Mikó és Detrik fiainak engedte át, mely által
gyakorlatilag Ludány egyedüli birtokosai lettek a Balassa ősök.
V. István halála után, a még gyermek IV. László került trónra, aki helyett édesanyja, Erzsébet uralkodott. Az új király
új konfliktusokat szült, hiszen ahogy elődei, László is törekedett hozzá hű nemesség létrehozására, viszont a túlzott mértékű
jutalmazások, súlyos elégedetlenségeket szültek. Nem volt ez másképp Nógrád megyében sem, ahol a királyellenes urak vezére
Forró nevezetű Péter lett, aki – mint korábban láttuk – Ludányban is részbirtokos volt. Péter, Kékkő várából indított harcot a
király hívei ellen. Még saját rokonait sem kímélte, hiszen királyhű unokatestvéreinek (II. Detrik fia Mikónak, Miklós fia
Demeter zólyomi ispánnak) sőt még saját testvérének Biternek is lefoglalta ipolyvidéki területeit. Engedetlenségét az uralkodó,
birtokainak elkobzásával büntette, melyeket unokatestvérének (I. Detrik fia Miklós fia) Demeter mesternek adományozott.
Viszont a kormányzat gyengesége miatt, az elkobzásnak nem tudtak érvényt szerezni, így azok továbbra is Péter hatalma alatt
maradtak.
(folytatjuk)
K.K.
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Sport
Szuper kezdés, átlagos befejezés
Augusztus közepétől ismét elkezdődött a sportélet a falunkban. Az első mérkőzésünket a 2012/2013
szezonban, hazai pályán kezdtük Varsánnyal. Bár a meccset sajnos elvesztettük (0-3), látszott a csapaton, hogy
győzelmeket várhatunk az őszi szezonban. Az idény felénél az LSE 3 győzelemmel és 2 vereséggel állt a 4.
helyen, mindenki bízott benne, hogy egy jó szezont kezdett az egyesület, és az őszi szezon végére akár dobogós
helyezéssel is várhatjuk a telet. A játékosok és a szurkolók is várták az idény második felét, de a jó kezdés után a
hátralévő 5 meccsünket elvesztettük és így visszaestünk a 8. helyre (ami még egészen jó helyezés az elmúlt
évekhez képest). Az 5 mérkőzésünk alatt voltak szoros meccseink és sajnos volt nagy zakó is. Végül kicsit
csalódva fejeztük be erre az évre a meccseinket, de a tavaszi fordulókban szeretnénk megint jól kezdeni és jól is
befejezni a szezont.
November 4-én Magyar Kupa előselejtezőt játszottunk Egyházas SE-vel. A Megye III-as csapatoknak
kötelezték a MK indulást, így még egy utolsó mérkőzést játszottunk hazai pályán. Bizakodtunk, hogy Egyházas
csapatát megverve a következő MK fordulóban is játszhatunk. Az elején jól is kezdtünk vezetést szereztünk, de
egy furcsa tizenegyest ítéltek ellenünk, amivel egyenlített Egyházas. Második félidő elején sikerült az ellenfélnek
valahogy vezetést szerezni, ami után végig mi támadtunk és egyenlíthettünk is volna, ha egy tiszta
szabálytalanságot, ami a tizenhatoson belül történt nem néz el a bíró és a partjelző is. Nem megérdemelten, de
továbbjutott az Egyházas SE.
Csapatunk már elkezdte a téli, teremben történő edzéseit. Így tavaszig nem esnek ki a ritmusból és még
jobban összeszoknak. Szurkolóinknak szeretnénk megköszönni a bíztatást és hogy minden hazai meccsen szép
számmal jelen vannak.
Minden kedves olvasónknak szeretnék Áldott Karácsonyt és egy Boldogabb Újévet kívánni.
Végh Tamás
Helyezés
1.
2.

Csapat
Szécsény VSE. II.
Doboskút SK. Nógrádsipek

Győzelem
9
7

Döntetlen
1
2

Vereség
0
1

Pont
28
23

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ipolytarnóc SE.
Varsány SE.
Ipolyvece TE.
Kétbodony SE.
Herencsény SE.
Ludányhalászi SE.
Unicum FC Mohora

7
6
4
4
3
3
2

2
2
3
2
2
0
2

1
2
3
4
5
7
6

23
20
15
14
11
9
8

10.
11.
12.

Csitár SE.
Nógrádmarcal SE.
Nagylóc SE

2
0

0
0

8
10
Visszalépett

6
0

Aforizmák
A mai gyógyszerek leggyakoribb mellékhatásai: dühroham az áruk
miatt.
***
Ha a férfiak csak azt a nőt vehetnék el feleségül, akit
megérdemelnének, sokan igen rosszul járnának.
***
Honnét tudhatnánk, hogy a halál rossz, amikor még egyetlen halott
sem reklamált.
***
Sok nő szépsége csak annyira természetes, mint a mesterséges
aromával fűszerezett üdítőital
***
Aki felettesei előtt kérdőjellé görbül, sem önmaga, sem mások előtt
nem lehet felkiáltójel!
Nógrádi Kovács György

Ludányhalászi

Hírmondó

Kiadja és előállítja: Ludányhalászi Önkormányzat
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
Tel: (32) 556-020
Főszerkesztő: Kovács Krisztián
Felelős szerkesztő: Végh Imre
Szerkesztőbizottság: Bódiné Fenyvesi Mónika, Brunda
Dániel, Brunda József, Lelovics Tamás, N. Kovács
György, Simon Gábor, Végh Kornélné, Végh Tamás
Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo
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AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
Ludányhalászi Szoc. otthon megállóhelyről
Érvényes: 2012. december 9-től.
HOVÁ
MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)
MUNKANAP
Egyházasgerge
Ipolytarnóc,f.szöv.
Litke,sz.ib.

Nógrádszakál,f.szöv.

Salgótarján,aut.
állomás /Litkén át/

(hétfőtől-péntekig)
6.23
11.48
15.48
20.13
8.48
16.48
20.13
4.28
6.23
8.48
11.48
12.23
i 13.53
15.22
15.48
16.48
18.48
20.13
23.28
4.28
6.23
7.47
8.48
9.53
10.48
11.48
12.23
13.53
15.22
15.48
16.48
18.48
20.13
23.28
4.28
6.23
11.48
12.23
15.48
20.13

HOVÁ

Budapest,Újpest,V.k.
Balassagyarmat,aut.áll
Endrefalva,sz.ib.
Piliny,aut.vt.
Salgótarján,aut.áll.
/Endrefalván át
Salgótarján,aut.áll.
/Szécsényen át/
Szécsény
(Pösténypuszta,isk)
Szécsény,Fő tér

Szécsényfelfalu

MUNKANAP
(hétfőtől-péntekig)
6.12
i 6.02
6.12
4.11
5.47
4.11

5.47

12.08
4.11
7.07
15.32
4.11
6.12
7.37
10.57
i 14.37
17.12
23.39
4.11

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)

11.23
20.16
6.23
4.28
20.16

12.18

17.23

4.15
20.16
4.15
4.15
18.48

12.18

13.11

20.16
6.23

20.16
12.18
20.16

18.48

13.11

4.28
9.53
12.18
17.23

6.23
10.48
13.53
18.48

7.52
11.23
15.18
20.16

4.15
12.18
18.48

7.52
13.11
20.16

10.48
15.18

4.28
12.18

6.23
17.23

11.23
20.16

4.15
20.16

12.18

13.11

MIKOR
SZABADNAP
(szombaton)

MUNKASZÜNETI NAP
(Vasárnap)

6.12
5.47
5.47
5.47

6.12
6.12
20.45
20.45
20.45

6.12
20.45
20.45
20.45

12.08
5.07
7.37
23.39
5.07
6.47
8.12
12.08
14.54
18.02

8.47

4.10

12.08

6.02
12.08

4.11
15.32

7.37
23.39

12.08

4.11

12.08

23.23

6.02
7.07
10.12
t 14.12
15.32
20.11

4.11
8.12
12.08
16.12

6.12
10.37
14.12
18.12

7.37
11.47
15.32
23.23

4.11
8.47
18.12

6.12
12.08
23.23

8.12
16.12

5.47

20.45

5.47

Vasúti menetrend
Ludányhalászi vá. megállóhelyről
HOVÁ
Ipolytarnóc

5.31

10.28

15.23

Balassagyarmat

6.39

12.44

16.32

MIKOR
naponta közlekedő járatok
18.08

19.19

20.45

