
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. évfolyam 1. szám           2012. március 
 

z immár 14. évfolyamába lépő 
Hírmondónk harmadik, negyedévente 
megjelenő évét kezdi meg. Az elmúlt 

két évben igyekeztünk a nagyérdemű elé tárni a 
községben zajló eseményeket; megismerhettek olyan 
embereket, akikre méltán lehet büszke településünk. 
Az elkövetkező időszakokban is igyekszünk hasonló 
színvonalú újságokat összeállítani, megőrizve 
községünk életének egy-egy pillanatát, hogyha 
valaki majd 100 év múlva kézbe veszi ezeket – az 
akkorra már kifakult – lapokat, láthassa, hogy aktív 
közösség élt valaha-e településen.  
 Az idei esztendő több apropóból is jelentősnek 
ígérkezik. Egyrészt szép évfordulóját „üli” az 
egykori Halászi falurész, hiszen idén 790 éve annak, 
hogy a néhai település megjelent a történelem 
lapjain. Ennek emlékét őrzi az idei lapszámokban 
megtalálható logó is. A jeles évforduló kapcsán 
szeretnénk a falunapon egy kiállítást is rendezni a 
község elmúlt majd 8 évszázadát bemutatva. Ebben 
kérnénk az Önök segítségét is; továbbra is várjuk a 
régi fényképeket – melyből idővel egy digitális 
archívum jöhet létre – valamint a kiállításra szívesen 
fogadunk olyan tárgyi eszközöket is, melyek az 
egykori Halászi életéhez kapcsolódik (számomra 
meglepő, hogy a nevében is a szakmát őrző 
községből, hová lettek az egykori halászok 
eszközei?) 

Idei másik jelentős, és nagy tömegeket 
megmozgató eseménye lesz a június 2-án 
(szombaton) megrendezésre kerülő falunap, mely 

 összefonódik a II. elszármazottak 
találkozójával, valamint 45 osztály (1960 és 
2005 között végzett osztályok) 
osztálytalálkozójával. Ennek kapcsán kérjük, 
segítsék azokat az embereket, akik szervezik 
ezeket a találkozókat (minden évfolyamból 1-2 
személy). Az elszármazottak találkozójához 
kapcsolódóan, a település több pontján 
helyezünk el olyan listákat, melyeken az eddig 
ismert elszármazottak találhatóak. Ha tudnak 
olyan személyről, aki a listáról lemaradt volna, 
azt kérjük a polgármesteri hivatalban jelezzék. 
Az osztálytalálkozókhoz kapcsolódóan is 
szeretnénk összegyűjteni a régi osztály/iskolai 
képeket, ebben is szeretnénk kérni 
közreműködésüket. 
 De hogy essen néhány szó idei első 
lapszámunkról is; Bódiné Mónika ezúttal a 
Szakalból Halásziba, majd innen elszármazó – 
jelenleg Szécsényben élő – Nógrádi Kovács 
Györggyel készített interjút, akinek már számtalan 
regénye jelent meg. Simon Gábor rovatában a 
Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport 
Közhasznú Egyesület vezetőivel beszélgetett. 
Olvashatnak a decemberi idősek napjáról, 
családtörténeti rovatunkban pedig ezúttal számba 
vesszük ludány legnépesebb nemzettségét, a 
Pusztákat.  
 Mindezen írásokhoz kívánok hasznos 
olvasást! 

Kovács Krisztián
 

 
Halászi első említése: Váradi Regestrum, 1222 (latinból) 

 
 „A ságh-i [Karancsság] összes lakosok, meg a halász-i összes lakosok 
Nógrád vármegyében pörbefogták azon várnak jobbágyait, nevezetes 
Kiliánt, Mihályt, Pált, Ivánt, Ölvest, Finturt, Csobánkát, Henriket, Pált, 
Csépánt, Feketét, Tiborczot, Szemerét, hogy pusztítás által ingóságaikban 
hatvan márkára becsült kárt okoztak volt. Bíráskodék Balassi nógrádi ispán, 
ki Miklós nádorispánnak engedelméből és képviselőjeként tarta ítéletet, 
pristaldus vala Belk-falusi [Ipolybolyk] Mikó. A megnevezett várjobbágyok 
a határidőben, t.ill. Keresztelő Szent János hetében, melyet az említett 
pristaldus a saját állításaként mindkét félnek kitűzött volt, Váradon nem 
jelenének meg.” 

A 
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Képviselő-testület ülésein történt 

 

2011. decemberében a képviselő-testület három alkalommal ülésezett. Az első december 1-jei ülésen az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójának megtárgyalására közmeghallgatás keretében került sor. Ezen az ülésen került sor a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beadott pályázatok elbírálása. A testület a pályázatokat egységesen 5.000 Ft/hó 
támogatásban részesítette. 
A december 19-i rendkívüli testületi ülés összehívására az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési 
ajánlatának megtárgyalása miatt került sor.  
Az év utolsó 14-ik testületi ülésen elfogadásra került a képviselő-testület 2012. évi ülésterve valamint az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról a szemétszállítási díjról és a helyi adóról szóló rendelet módosításai. 
A 2012. januári  ülésen a képviselő-testület rendeletben szabályozta a szociális célú tűzifavásárlásra rászorulók jogosultsági 
feltételeit. 
Az általános forgalmi adó emelése miatt szükségessé vált, az étkeztetési ellátott nyersanyagköltségének és térítési díjainak 
módosítása. 
A februári  ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetését majd törvényi 
változások miatt módosította a helyi szociális és helyi hulladékgazdálkodási rendeletét, valamint hatályon kívül helyezte a víz – 
és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló rendeletét. 
 

 

Szemétszállítás 
2012. április 1-től kezdődően szeptember 30-ig, a szemétszállítás ismét heti rendszerességgel történik a 

községben! Az azt követő időszakról a Testület az augusztusi ülésén fog dönteni. 
 

 

Angyal szállt le kisfalunkba 
 Egyik november délelőtt megcsörrent a telefon az óvodában. Egy 
budaörsi óvodából érdeklődtek az intézménybe járó gyermekek 
létszáma és helyzete felől. Elmondták, hogy minden évben gyűjtést 
szerveznek az óvodájukban, így szerezve örömet az általuk 
kiválasztott kis településen nehezebb körülmények közt élő 
gyermekeknek. Ez évben a mi óvodánkra esett a választásuk. 
Látogatásukra december 15-én délelőtt került sor. Egy kis 
mikrobusz gurult be az óvoda kapuján, mely telis-tele volt rakva 
dobozokkal. Két óvónő hozta az adományokat, melyeket a 
gyerekekkel együtt csomagoltak. Elmondták, hogy nagy szeretettel 
gyűjtötték és adják át az óvodánknak. Csak hozták és hozták a 
kisebb-nagyobb dobozokat, megrakva játékokkal, 
mesekönyvekkel, társasjátékokkal és ruhaneműkkel. Sok kíváncsi 
szempár fürkészte, vajon melyik dobozban mi lehet? Miután 
felbontottak egy dobozt, a gyerekek azt sem tudták melyik játékot 
válasszák. Mi pedig csak figyeltük a gyerekek örömét és jó érzés 
töltött el bennünket, hogy vannak még olyan emberek, akik ilyen 
nagy örömet tudnak szerezni másoknak. Mi sem engedtük el üres 
kézzel a látogatókat. A gyerekekkel együtt készített mézeskaláccsal és Betlehemmel kedveskedtünk a meghatott vendégeinknek. 
Az összegyűlt ruhából és játékokból börzét szerveztünk az óvodában két délután is, ahol a szülők válogathattak gyermekeiknek és 
maguknak tetszés szerint.  
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az óvónőknek, a gyermekeknek és szüleiknek, hogy adományaikkal boldogabbá tették 
néhány család ünnepét. 

Demus Ottóné 
óvodavezető 

 

 

Március idusán 
 

Az idei március 15-i ünnepély – az eddigi szokásoktól eltérően – nem az ünnep előestéjén, hanem aznap (március 15-én) 
kerül megrendezésre a Művelődési Házban. Az ünnepet követő szombaton - március 17-én – kerül sor a biciklitúrára. Az idei 
rendezvény mottója: „Hídtól hídig”, mely arra utal, hogy a közelmúltban átadott két Ipoly-híd (Ráros, Pösténypuszta) által 
közrefogott Ipoly-menti felvidéki tájat járja be ezúttal a falusi ad hoc társaság. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki egy 
kellemes, jó hangulatú és – nem utolsó sorban – egészséges napot szeretne eltölteni a mozgásszegény téli hónapok után. 

Helyi Hírek 

További képek az újság internetes kiadásában 
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Decemberi dínom-dánom, jókedvvel megfűszerezve 

 
December első hétvégéjén újra megrendezésre került az idősek napja, ahol a falu nyugdíjasai 

elfogadták Kovács Imre polgármester úr meghívását, és részt vettek a helyi művelődési házban 
tartandó rendezvényen, hogy elfogyasszák a finom ebédet, és megnézzék a fiatalok műsorait. Elsőként 
a legifjabb generáció lépett a színpadra. Az óvodások egy aranyos szüreti báli jelenetet adtak elő, majd 
őket követték az általános iskola tanulói. A lányok táncoltak, és énekeltek. Végül, de nem 

utolsósorban következett a felnőtt 
énekkar, ők egy dalcsokorral 
lepték meg a jelenlévőket. Ezt 
követte az ebéd! Az asztalra került 
finom gulyásleves, és az azt 
követő kalácsok után a 
tombolahúzás következett. A 
szerencsés nyertes Debrei 
Bertalan (közismertebb nevén 
Kőműves Öcsi bácsi a Horkáról) 
és kedves neje, Boriska. Ezután 
eljött a várva várt pillanat: délután 
14:00-kor Kovács Imre színpadra 
szólította a sztárvendéget: Kovács 
Kati művésznőt, akivel együtt 
nosztalgiázhattunk a régi 
slágereken, mint például az "Add 

már uram az esőt", a "Szólj rám, ha hangosan énekelek", és megannyi felejthetetlen szerzeményt 
Szenes Iván tollából. Népdalénekléssel zárult a nap, és a korai estén tényleg esett az eső, ahogy azt 
Kovács Kati kérte a föntiektől! 

Lelovics Tamás 

 
 

Ökosarok 
Iskola – Fenntartható élet(mód) szemlélet. 

 

Vidéken élünk. Másképp éljük falusi mindennapjainkat, mint akár 15-20 éve. Ki sajnálja, ki nem. A 
felnőttek is egyre több időt töltenek a számítógép, különböző TV csatornák előtt. Azok az idősebb 
nagyszülők, sajnos szülők is lassan megöregednek, akik mesélnek nekünk, 
házi javításokat végeznek, egy-egy szerszám megélezéséhez értenek, vagy 
házi tojást, baromfi- disznóhúst tesznek az asztalunkra. Mi nem tudtuk, vagy 
nem akartuk ezeket átvenni, mert változtak a feltételek és kényelmi 
szempontok is szerepet játszottak. Mindent nem tudunk előállítani, 
önfenntartók lenni. 
Mégis: Akinek otthon van állattartásra alkalmas helye, vagy kertjében kapásnövényeknek helye, az ne 
sajnálja idejét, energiáját, próbálkozzon. 
Most még rokon, szomszéd tud segíteni, hogy belejöjjünk. Ahogy Nagymamám szokta mondani: 
„mindennek meg van a maga fortélya.” /Pl a magvetés idejét, sor/tőtávolságát a zacskóra írják, de a 
későbbi munkálatokat, víz-hőigényt nem./ 
Iskolánk 54 zacskó zöldségmagot kap alsós tanulók részére, akik otthon elszórva láthatják a folyamatot a 
termés betakarításáig. 
Kérjük a felnőtt családtagokat, szomszédokat, biztassák a kis „termelőket”, mert a kertből –permet nélkül 
– leszedett borsó, sárgarépa olyan leves alapanyaga, mely újra „emberbarát” lesz.         Végh Kornélné 

Helyi érték / Ökosarok 
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„Aki nem itt született, de örökké itt lakik”  
 

Beszélgetés Nógrádi Kovács György íróval 
 

A „Sorsok - emberek” rovatunkban mindig olyan embereket szólítunk meg, akik Ludányhalászi nevét öregbítik. 
Szerkesztőségünk nem kisebb feladattal bízott meg, minthogy készítsek interjút Nógrádi Kovács György íróval. Ismét 
bepánikoltam, hiszen egy újabb ember, akit nem ismerek. Az öregebbeknek valószínű ismerős ez a név, nekem viszont, 
mint nem idevalósinak, nem mondott semmit. S ráadásul tudatlanságomat is bizonyítottam, hiszen író és én semmit 
nem olvastam tőle. A tájékozatlanságomat gyorsan pótolni kezdtem, s megismerkedtem néhány regényével, 
elbeszélésével. Végre összejött a találkozó, s én összeszorult gyomorral álltam a kapuban, a „mezei tanító nő” 
találkozik egy igazi íróval. Gyuri bácsi viszont feloldotta minden gátlásomat, első perctől kezdve olyan fesztelenül 
mesélt nekem, mintha ezer éve ismerne. Szinte tátott szájjal hallgattam történeteit, visszaemlékezéseit. Meglepve 
figyeltem, hogy milyen frissen emlékszik nevekre, helyekre, eseményekre több évtizedre visszamenőleg is. A vele 
eltöltött három óra szinte elröppent. Csodáltam, hogy valaki 82 évesen is ennyire üde szellemileg, s mindenről és 
mindenkiről van véleménye, jól használja a mai modern kütyüket – számítógép, internet -. Ugyanakkor végtelenül 
szerény. Kevés az-az ember a mai pesszimista világban, akiből erőt lehet meríteni. Hát most nekem sikerült teljesen 
feltöltődnöm, így megosztom beszélgetésünket az olvasókkal. 

- Meséljen gyermekkoráról, hogyan került Halásziba? 
- Szakalban születtem 82 évvel ezelőtt, ugyanis anyám odament férjhez egy henteshez, aki korán meghalt, s maga 

után hagyott négy gyermeket. Mivel minden nyarat a nagyszüleimnél töltöttem Halásziban, így apám halála után 
hozzájuk kerültem. Ők a népes Mester és Végh famíliából származtak. Igazi boldog gyermekkorom volt. Halásziban 
mindenhol játszottunk s mindent birtokba vettünk: a tavat, a határt, az iskolát, a haranglábat, a dinnyeföldet. 
Számtalan édes és kedves történetre emlékszem ezekből az időkből. Szeretettel gondolok nagyszüleimre, akik 
felneveltek, tanítattak, a rokonokra, a szomszédokra akiktől mindig zajos volt a ház. Történeteiket sokszor hallgattam 
a sarokból vagy a kemence mellől, s szinte ma is fülembe csengenek az akkor elhangzott beszélgetések. Szívesen 
gondolok tanáraimra, diáktársaimra, akik közül már sokan átköltöztek a túlvilágra. Mai napig visszajárok Halásziba, 
bár leginkább csak a temetőbe, hiszen ott nyugszanak nagyszüleim és feleségem is. Bár nem itt születtem, de örökké 
itt fogok élni, hiszen boldog ember az, aki ott élheti életét, ahol született, 
nevelkedett. 

- Mi történt ezután, hova sodorta az élet szele a szeretett faluból, 
Halásziból? 

- Tizenkét évesen felvettek a népi kollégiumba Balassagyarmatra. A 
tanulás mellett már ekkor is dolgoztam. Tehetős családok gyerekeinek 
adtam órákat, nyári szünetben pedig volt olyan, hogy a fővárosba 
mentem és segítkeztem a Honvéd Színház (mai Víg Színház) 
újjáépítésében. A következő állomás Budapest volt, felvettek az Orvosi 
Egyetemre. Nagy terveim voltak, kutató szerettem volna lenni, az emberi 
agy működése érdekelt a legjobban. Életem legnagyobb fájdalma volt, 
amikor két év után kitettek az egyetemről és a kollégiumból, mivel 
családunk kuláklistára került. Ez a fájdalom mai napig kísért, pedig sok 
megrázó élményem volt a 82 év alatt, de mindegyiket sikerült többé-
kevésbé megemésztenem, de ezt nem. Sajnos kiírni sem sikerült 
magamból. 

- Ekkora megpróbáltatás után, hogyan állt talpra? 
- Fennmaradtam a fővárosban, letelepedési engedélyt kértem, s 

dolgozni kezdtem. Tíz évig dolgoztam a TÜKER-nél, ahol szenet 
hordtunk ki lovas kocsival. Majd Monorra, utána Vecsésre kerültem, 
ahol különböző tisztségeket kaptam a Tanácsnál. Közben megnősültem 
és Pestszentimrén telepedtünk le feleségemmel. Született egy lányunk és egy fiunk. Ekkor már elkezdtem újságírással 
foglalkozni. Valamennyi akkor megjelenő lapban publikáltam, többek között a Pest Megyei Hírlapban, a 
Szabadföldben is. A kulturális rovatba írtam, riportokat készítettem, szerkesztő voltam. Olyan nagy nevekkel 
dolgoztam együtt, mint Ősz Ferenc vagy Radványi Barnabás. Ebben az időszakban a lázadó típusú embert nem 
szerették – s én az voltam – ki is rúgtak, ezután csak külső munkatárs maradtam. Mivel közben magyar – történelem 
diplomát szereztem, elkezdtem tanítani, s nyugdíjas koromig Vecsésen tanítottam. 

Sorsok, emberek 
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- Ma viszont Szécsényben él. Miért és hogyan került ide? 
- A lányom idejött férjhez, s amikor nyugdíjba mentem, eladtuk a pesti házunkat és ideköltöztünk. Ennek már 19 

éve, de még ma sem tudtam meggyökerezni: gyütmentnek érzem magam. Pedig mindig jelentek meg írásaim a helyi 
lapokban, sőt a „Lant” nevű irodalmi újságot is szerkesztettem. Azóta meghalt szeretett feleségem, s hozzám költözött 
a fiam, így nem vagyok egyedül. 

- Az újságírás után talán nem is kérdés, hogy lett író? 
- A tanítás mellett már elkezdtem regényeket, elbeszéléseket írni. Számomra minden hallott történetből regény lesz. 

Évente 4-5 regényt írok. Eddig 21 könyvem jelent meg nyomtatásban, s legalább még ennyi van a számítógépemben, 
ami kiadásra vár. Van, amelyik tízezer, mások csak ötven példányban készültek el. Az első regényem a Dinnyecsősz – 
mely a Halásziban eltöltött évek emlékéből merít. Szinte mindegyik írásomban van olyan szál - történet, szereplő – 
amely Halásziból ered, a gyermekkoromból. Könyveim leginkább zsebkönyvek, mindenhova el lehet vinni, rövid idő 
alatt el lehet olvasni, hiszen a mai világban csekély idő marad az embereknek az olvasásra. Elbeszéléseimmel, 
aforizmáimmal szeretek szórakoztatni, elgondolkodtatni, meghökkenteni vagy éppen megmosolyogtatni. 

- Mivel tölti a nyugdíjas éveit? 
Mindennap olvasok, minden téma érdekel. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Alig várom, hogy jöjjön a jó idő és 

útra keljek a kis motorommal, - hiszen a járás már nehezemre esik – hogy meghallgassam a szécsényi emberek 
gondját, baját, netán örömét. Szeretek a két unokámmal anekdotázni, s természetesen írok. Rendszeresen publikálok a 
helyi lapokban is. S 82 évesen is keresem a boldogságot. 
Drága Gyuri bácsi! Kívánom, hogy találja meg a boldogságot, s szerezzen az olvasóknak még sok-sok boldog órát. 
Örömömre szolgált, hogy megismerhettem! 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 
Mókás történetek Nógrádi Kovács György: Csip-csup történetek és mások c. könyvéből 

 

Ne csak a németeket! A Patvarcról Balassagyarmatra érkezett, népviseletbe öltözött öregasszonyka, hosszabb ideje 
nézegette az egyik üzlet üres kirakatába helyezett, óriási képet. 
Az arra vetődő rendőr főtörzsőrmester, tisztességes távolból figyelte egy ideig, mígnem elunva magát, melléje lépett, 
s rábökött a fejével. 
- Mit néz annyira, nénike? 
- Ezt a jóvágású, bajszos, szép magyar embert-e. – Az üres kirakatba helyezett óriási képre bökött a fejével, miközben 
zavartan megigazgatta a fejkendőjét. 
- Sztálin elvtárs, aki kiűzte Magyarországról a németeket – tájékoztatta a rendőr. 
- Jaj, jaj, az Isten áldja meg érte ezt a csinos derék embert, de – folytatta kissé visszafogottabban, szinte súgva: - nem 
lehetne megkérni, hogy űzze már ki az oroszokat is! 
 

A horgászok igazmondása: Egy férfi, kezében a horgászbotjával s iszákjával, hazaindul a tó partjáról. Nem messze 
onnét találkozik valakivel. 
- Fogott valamit? – szólítja meg az a horgászfelszerelését látva. 
- Ma nem, de tegnap megakasztottam egy ötkilós pontyot. 
- Halőr vagyok – mutatja meg a zsebéből előhalászott karszalagját. – Kérem a horgászigazolványát! 
- Maga szerint – nevet fel, nagyhangon az előbbi ember, - melyik horgász mond igazat? A barátom a horgász. 
Megbetegedett, az ő cuccát viszem haza. 

 

Másik férfi  egy macskát szorongat a hóna alatt. 
- Hová viszed ennyire sietve azt a dögöt? – kérdezi meg az ismerőse. 
- Haza. 
- Minek neked ez a ronda macska? 
A „kedves” anyósom miatt, aki azt mondta, amikor közöltem vele, hogy sok az egér, feltétlen szerzek valahonnét egy 
macskát: Ha a macska jön, ő megy! 

 

Karácsonyeste énekeltünk és kellemes karácsonyi ünnepeket kívántunk az ablakok alatt. Néhány helyen így 
kiáltottak ki: 
- Hányan vagytok? 
- Hárman – vágtuk rá. 
- Akkor annyi felé szaladjatok! 
Mi ezt vágva rá, pucoltunk el az ablak alól: 
- Csalán csípje lábukat, róka vigye el a tyúkjukat! 

Sorsok, emberek 
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Timi Tanya - beszélgetés Bárczi Gergellyel 
 

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. Februárban a Timi- Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület 
elnökével, Bárczi Gergellyel beszélgettem. 

Mivel foglalkoztok az egyesület kereteiben? 
Ahogy azt nevünk is mutatja, közhasznú egyesületként nem haszontermeléssel foglalkozunk, hanem hogy az 

alapszabályban megfogalmazott céljainkat meg tudjuk valósítani, a működés közben szerzett bevételt pedig 
visszaforgatjuk az egyesület működtetésére. A kitűzött céljaink az őshonos hazai háziállatfajták tartásának 
megismertetése, a fiatalok testi-lelki fejlődésének elősegítése, az ifjúság szemléletének megváltoztatása a 
természetvédelem terén, a lovaglási lehetőség megteremtése, a lovaglás biztonságos megtanulásának elősegítése, 
lovas túrák és lovas versenyek szervezése, valamint a huszár hagyományok ápolása. A lovagoltatás mellett lovas 
táborokat is szoktunk szervezni. A táborozó gyerekeket nyáron általában kéthetente, de akár télen is fogadjuk.  

Milyen hosszú egy ilyen tábor és mit tapasztalnak meg a résztvevők? 
A táborozók hétfőtől péntekig szoktak nálunk lenni, egyszerre 

legfeljebb kilencen. A gyerekek nagyon élvezik azt, hogy egy 
hagyományos lovas táborral ellentétben a reggeli kakaó után az állatok 
körüli munkában is részt vesznek. Az állatok ellátása délelőtt történik, a 
délután pedig lovaglással szokott telni a táborban. A gyerekek 
lovagolhatnak karámban vagy a gyakorlottabbak terepen is, olyan 
útvonalakon, amelyek egy-két órán belül bejárhatóak. Együttműködési 
megállapodást kötöttünk a madártani egyesülettel, azzal a céllal, hogy a 
gyerekek a tábor egy napján szakemberrel figyelhessék meg a madarakat 
természetes környezetükben. A táborozókkal a környékbeli látnivalókat is 
megismertetjük, így rendszeres úti célunk a somoskőújfalui vadaspark és 
a környékbeli várak. A rendszeresen nálunk tanuló és táborozó gyerekek 
közül többekkel megyünk már lovas versenyekre is. Van egy országos 
szervezésű verseny gyerekek részére, ahol bóják között kell szlalomozni, 
kisebb akadályokon átugorni, ahol számít a szépség és gyorsaság is. 
Ehhez a versenyzéshez szükséges az anyagi támogatás is a szülők 
részéről. Ebbe az országos versenybe szeretnénk szervezőként a jövőben 
mi is bekapcsolódni. A gyakorlottabb vendégeinkkel a szüreti 
felvonuláskor és a falunapon is meg szoktunk jelenni, a huszár 
hagyományok bemutatására.  

Kik a legfőbb látogatóitok? 
A lovaglóink leginkább a 9 és 15 év közötti korosztályból valók, nagyobb részt lányok, de van például harminc 

év körüli lovaglónk is. A látogatók legtöbben helybeliek, szécsényiek és a környező falvakba valósiak, a táborba 
viszont távolabbról, a fővárosból is jönnek hozzánk. Nem reklámoztuk magunkat, a honlapunk is nemrég készült el, 
így a korábbi táborozóink és az ő ismerőseik látogatnak el hozzánk. A honlapunkat, a www.timi-tanya.hu-t viszont 
mindenkinek ajánlom a rajta lévő képek és videók miatt, amiket egy 14 éves látogatónk szokott készíteni. 

Milyen állatokkal találkozhatnak a látogatók a Timi Tanyán? 
A felsorolást a lovakkal kell kezdenem, amiből jelenleg 24 van. Vannak nálunk marhák is, melyek közül az 

egyik tehenünket fejjük. Ebből a tejből házi sajtot és túrót is csinálunk a táborozó gyerekek részére. Továbbá az 
állatok bemutatása céljából van hat birkánk, két kecskénk, öt disznónk, és baromfik is. A takarmányozást is magunk 
oldjuk meg, a saját földjeinkről. 

Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kereteiben pályáztunk 2009 elején lovarda és szállásépület 

megvalósítására és szerencsére nyertünk is. A kivitelezést május elején kezdtük el. Ebben az épületben lesznek 
elszállásolva a vendégeink, lesz istálló és modern szociális helyiségek is. A pályázat elbírálásakor fontos kitételt 
kaptunk, hogy évről évre bővülni fog az egyesületünk, így veszünk majd fel két személyt állatgondozónak. 
Reméljük, hogy a visszatérők mellett új látogatóink is lesznek, és hogy további munkahelyeket is tudunk majd 
teremteni.      Simon Gábor 

 

Vállalkozói szellem 
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A felső-ludányi Puszta család I. 
 
Igen nagy elszántsággal kell rendelkeznie annak, aki részletesen felszeretné tárni a Puszta család 

mamutfenyővé terebélyesedő fáját. A Puszta ősrégi tősgyökeres család, mely minden bizonnyal már a 
török kor előtti időkben is községünk lakosságát gyarapította. Egyik legelső írásomban (2009-es 
Hírmondó), még csak 1660-ra datáltam a Puszták első írásos említését, azóta azonban olyan forrás 
került elő, mely jóval korábbi időben jelzi a família falubeli jelenlétét. Az 1551-es tizedösszeírásban 
található Puszta Tamás és Zsigmond, vagyis a család, Szécsény környékének 1552-es török általi 
elfoglalása előtt már a településen élt. Maga a családnév nem túl hízelgő jelentéssel bír; ez a 
vezetéknév a földjét elhagyó, parlagon hagyó személy gúnynevéből alakulhatott ki.  

Eleddigi kutatásaink során 16 ragadványnevű ággal találkoztunk, köztük olyanokkal, melyek több 
száz évre visszamenőleg megtalálhatóak (pl.: Lőrik), másrészt amelyek a család terebélyesedése 
következtében – a gyakori azonos nevű családfők megkülönböztetése érdekében – alakultak ki. 
Alfabetikus rendben a következő ragadványnevek tűnnek fel a történelmi forrásokban: Antal, Bali, 
Bora, Jakab, Kaparó, Kisjancsi, Kispalya, Kúri, Lőrik, Mákos, Martinkó, Palkó, Papmelletti, Siket, 
Sklenár, Szakali.  

A XVII. század második felében a Puszták a Balassa család hatalma alá tartoztak, ezt jelzi, hogy a 
Rádayak által készített összeírások egyikében sem található ilyen családnevű, csak az 1660-as Balassa-
féle Urbáriumban. Ebben egy terebélyes jobbágy státuszú Puszta famíliával találkozunk; Puszta 
Lőrincet, két öccsével – Lászlóval és Mártonnal, László fiával Lőrinccel és Istvánnal, Márton fia 
Ferenccel és Lőrinc fia Istvánnal együtt írták össze. Leszármazási táblájuk a következőképpen néz ki: 

 
Puszta N. 

 
Lőrinc      László    Márton 

 
István      Lőrinc   Ferenc  Lőrinc 

 
 A XVII. század második feléről – a második török megszállás idejéből – semmilyen – eddig ismert 
– forrás nem tudósít a famíliáról. Annyi biztos, hogy a község többi családjához hasonlóan, az 1680-as 
évek felszabadító harcai, és a pestisjárvány következtében elhagyták a települést. Az 1696-os országos 
összeírás idején Puszta Márton – nem kizárt, hogy a fenn említett Lőrinc öccse – hat társával együtt, 
eskü alatt vallott a falubeli állapotokról. A török kiűzése után készült első – családfőket név szerint 
felsoroló – 1698-as összeírásban három Puszta vezetéknevűt tüntettek fel: Lőrincet, Mártont és 

Mihályt. Lőrinc minden bizonnyal 
a fent említett Lőrincek egyike 
lehet, elképzelhető, hogy ekkor 
még Márton is élhetett. Utóbbival 
azonban tragédia történhetett, 
hiszen neve mellett csak egy szó 
szerepel az összeírásban: 
conflagratus – elégett – ami utalhat 

arra, hogy vagyona tűzvész következtében elpusztult. Mihály ekkor Ludány legvagyonosabb gazdája 
volt a maga 8 saját, 7 uzsorás ökrével és 17 lábasjószágával (juh, kecske, disznó). Összességében 10, 
12 évnél idősebb Puszta vezetéknevű található ekkor a községben – amiben nincs benne Mihály 
családja. Egy év múlva, 1699-ben még szintén ezen három családfővel találkozni, 1700-ra viszont 
Lőrinc meghalt, új névként jelenik meg János. Az 1715-ös országos összeírás idején szintén három 
Pusztát (Márton (jobbágy), Márton (zsellér) Mihály (jobbágy)) regisztráltak az összeírók. A jobbágyi 
státuszú Mártonnak 1720-ban már csak özvegyével találkozni, Mihály pedig 1720-1723 közt halhatott 
meg. (folytatjuk)           K.K. 

Családtörténet 

1660 – Balassa féle urbárium 
 

„Puszta Lőrincz eőczei Lászlo és Márton Laszlo fia Lőrincz, és István, 
Marton fia Ferencz, Lőrincz pedigh fia István.” 
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Korcsolya, Szánkó, Magyar kupa 

 
Az őszi szezon végeztével csapatunk kipihente a meccsek fáradalmait. Eközben lassan a tél is beköszöntött kis 
falunkba, így a sportélet sokak szerint szünetelt. Ám de a sportolni vágyók télen is találtak „átmozgató” 
programokat. Labdarúgócsapatunk a kinti edzéseit sportcsarnokba helyezte át így az erőnlét nem lanyhult meg. 
Készülődnek a március 25-én kezdődő tavaszi szezon első fordulójára. Az idény lezárásaképpen január végen, egy 
sportbálon mulathattak támogatóink, és játékosaink java. Erre az estére nagyjából 100 vendég gyűlt össze a 
Kultúrházban. A játékosok és a meghívott vendégek hajnalig tartó mulatságon vehettek részt. Itt szeretnénk 
megköszönni a támogatóink segítségét, hogy az egyesületünk nem szűkölködik. Még néhány szó a csapatról: 2 
játékosunk másik csapatban folytatja a továbbiakban: Lőrik Szabolcs (Piliny SE) és Atovics Gábor (Szécsény 
VSE?), az érkezőkről még nem sikerült informálódnom.  

Január végén, február elején a tél megmutatta igazi arcát, de ez csak jól jött az eltervezett két téli 
rendezvényünknek. Február 4-én a -20 foknak köszönhetően megrendezésre került a korcsolya verseny. Jó 
hangulatú társaság rótta a köröket a jégen, ha elfáradtak és megszomjaztak teával és forralt borral pihenhették ki és 
üdíthették fel magukat a tó mellett. A hideggel egyetemben a hó is beköltözött kis hazánkba, falunkba. A következő 
rendezvény a február 18-i szánkóverseny volt, amit Horkán (Sziloskán) rendeztek meg. A szánkóversenyen is egy jó 
hangulatú társaság nézte a szánkózókat. A tél hamarosan tovább áll és a tavasz érkezik a helyére sok ember 
örömére. Így ismét a pályára szegeződnek a tekintetek és izgulhatunk milyen eredmény születik a mérkőzések 
végén. Március 25-én tehát tavaszi forduló 1. meccse, de előtte még március 3-án Magyar Kupamérkőzés. 
Mindenkit szeretettel várunk a mérkőzéseinkre. 

Végh Tamás 

 
 

Tisztelt Ludányhalászi Adózók! 
 

Mint minden évben most is lehetőség van, az adójuk 1+1%-ának felajánlására.  A Ludányhalászi Római 
Katolikus Egyházközség Ingatlanjaiért és Katolikus Ifjúságáért Alapítvány  már sokat tett, ( templom 
és templom torony felújítás,gyermekkirándulások szervezése,finanszírozása, plébánia felújítás, és még sok 
egyéb területen.) az Önök segítségével. 
Kérjük,továbbra is utalják az adójuk 1%-át az alapítványunk számlájára. 

Adó számunk: 1 8 6 4 2 4 1 4 – 1 – 1 2 
Segítsen hogy segíthessünk! 

 
Isten Áldását kérve, köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma. 

 
 

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
 
Cím: 
1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

 

Sport / Közérdek 

 
               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, Simon Gábor, 

Végh Kornélné, Végh Tamás 
 

Email: ludanyhalaszihirmondo@gmail.com 
Honlap: www.ludanyhalaszi.hu/hirmondo 
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Angyal szállt le kisfalunkba 
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