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edves Ludányhalászi Lakosok!
Eredményes nyarat tudhatunk
magunk mögött: a falunappal
egybekötött osztálytalálkozók gond
nélkül lezajlottak.
Ezúton köszönjük meg még egyszer Molnár
Péter atya áldozatos munkáját, melyet a 12 év
alatt tett értünk! Innen is sok szerencsét
kívánunk neki a továbbiakhoz az új szolgálati
helyén,
Abonyban.
Egyúttal
köszöntöm
Ludányhalászi új lelki vezetőjét: Lengyel Zsolt
plébános urat. Zsolt atyát 2004-ben szentelték
pappá. 2004-2009-ben Nagymaroson volt
káplán, majd 2009-2012 között az Alföldön
szolgálta az Urat, 2012 augusztusától pedig
Ludányhalásziban hirdeti az igét.
Szeptember 3-án a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola is megnyitotta kapuit, kezdetét
vette a 2012-2013-as tanév. A 8 osztály 93
tanulója közül 9 kisdiák indult el azon a rögös
úton, ahol megbirkózhatnak a számok és betűk
rejtelmes birodalmával. Kívánunk nekik sok
sikert, kitartást az akadályok leküzdéséhez!
Az idei szüreti felvonulás és az azt követő
szüreti bál szeptember 29-én, a hónap utolsó
szombatján kerül majd megrendezésre. Bízzunk
benne, hogy az égiek ismét kegyesek lesznek
hozzánk. Szent Mihály napján a felvonulás

2012. szeptember
mellett
színpompás
táncosok
teszik
káprázatosabbá a szüreti felvonulást. A
megszokott módon a résztvevők a Horka végéről
fognak indulni, lesz egy állomás a Horkai
boltnál, Miklós Lajos kocsmája előtt, a
Polgármesteri Hivatalnál, aztán a halászi
kocsmánál, végül a falu végén, ahol egy kicsit
kifújhatja magát a felvonulók sokasága, majd
még aznap este 20:00-tól a helyi Művelődési
Ház nagytermében vezetheti le az oda tartalékolt
energiáját.
Idei
harmadik
lapszámunkban
részletesebben olvashatnak a júniusi falunapról.
A vállalkozókat bemutató rovatunkban ezúttal a
BSZV Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi
Kft. ügyvezetőjével; Bagoly Szabolccsal készült
riport. Újdonságként indítjuk „Rövid sarok”
rovatunkat, melyben néhány mondatban
számolunk be a község híreiről. Gyuri bácsi
ezúttal is egy megmosolyogtató történettel
készült, és egy jeles évfordulóról is
megemlékezünk,
nemkülönben
a
nyári
sporteseményekről
Végh
Tamás
tolmácsolásában.
Zárómondatként kívánok a falu minden
lakójának kitartást, erőt a még hátralévő őszi
munkás hetekhez, aztán már a későbbiekben
jöhet a megérdemelt téli pihenés.
Lelovics Tamás

Elfeledett szokásaink – Szent Mihály napja
Szeptember 29-én emlékezik az egyház Szent Mihály arkangyal – az Utolsó Ítélet angyalának
–megjelenésére. E naphoz – minekutána a gazdasági év őszi fordulójára esett – főként a gazdasági
élethez kapcsolódó hiedelmek, szokások, időjárási megfigyelések fűződtek. Ekkor hajtották vissza
a Szent György napkor (ápr. 24.) legelőre hajtott állatokat. Ez volt a pásztorok elszámoltatásának
és szegődtetésének időpontja. Szeptember 29-hez női munkatilalom is kapcsolódik; aki ilyenkor
mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog az ég a háza felett.
Az Ipoly-menti falvakban úgy tartották, ha Szent Mihályig nem mentek el a fecskék, hosszú őszre
lehet számítani. Mihály nap után kezdték törni a kukoricát, és ekkor kezdődött a „kisfarsang” – a
lakodalmak – ideje, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tartott. A hagyomány szerint Szent Mihály a
túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, bírája, emiatt hívták a halottszállító saroglyát Szent Mihály
lovának.

Ludányhalászi Hírmondó

-2-

Helyi Hírek
Képviselő-testület ülésein történt

A képviselő-testület 2012. májusi ülésén beszámoló hangzott el a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011.
évi munkájáról illetve a gyámügyi igazgatási tevékenységről. Jogszabályi változások miatt megtörtént a szociális
étkeztetésre vonatkozó szakmai program felülvizsgálata és a módosított intézményi szakmai program elfogadása.
A képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy a miskolci Fabula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kiegészítő oktatást folytasson grafikai szakon.
A munkaterv szerinti júniusi ülésen az iskola vezetése beszámolt az intézmény nevelési, oktatási tevékenységéről, a
2012/2013 nevelési év előkészületéről, az óvodai nyári szünet idejéről és a nyári szünetben elvégzendő
karbantartási, felújítási feladatokról. Következő napirendi pontban a Sportegyesület elnöke és a Polgárőrség elnöke
tájékoztatta a testületi tagokat a 2011. évi tevékenységéről és az önkormányzat által nyújtott támogatások
elszámolásáról.
Az önkormányzat, mint a „Ludányhalászi Iskoláért” közalapítvány alapítója a Kuratórium elnökének változása
miatt az alapítvány alapító okiratának módosítását elfogadta.
A júliusi rendkívüli ülésen a testület döntött a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
csatlakozásról.
(A képviselő-testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html internetes oldalon tekinthetik meg)

Rövid-sarok
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

12 évnyi itt töltött szolgálat után, dr. Beer Miklós főtisztelendő püspök atya, Abonyba helyezte át Molnár Péter esperes
plébánost. Utóda, Lengyel Zsolt plébános atya, akinek ezúttal is kívánunk sok örömöt és sikert az itt eltöltött szolgálati évei
alatt. A plébános váltással egy időben a parókia épületén belső festésre, valamint ablakcserére került sor.
Felújításra került és teljes belső festést kapott az általános iskola tornaterme.
Nyugdíjba ment Ander Lászlóné volt önkormányzati dolgozó, általános iskolai takarítónő, aki 16 éven keresztül
gondoskodott a tantermek tisztaságáról. Megérdemelt nyugdíjas éveihez sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!
Az első és második osztályos tanulók már az elmúlt évben egésznapos oktatásban vettek részt. 2013. szeptember 1-től az
általános iskola mind a 8 évfolyamán kötelezően bevezetésre kerül az iskolaotthonos oktatás. A most induló tanévben – a
folyamatosság biztosítása érdekében – az Önkormányzat megfinanszírozza, hogy a 3. osztályban egész napos iskola legyen.
Ennek kapcsán 1 fő tanári állás került betöltésre.
A polgármester kezdeményezésére megegyezés született a szécsényi rendőrkapitánysággal arról, hogy a községben
visszaállítódik a körzeti megbízotti iroda.
2012. május 22-én, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület rendezvényének keretein belül, a salgótarjáni József Attila
Művelődési Központban mutatkozott be Ludányhalászi. Az eseményről képeket és videókat, az Egyesület facebook profilján
találhatnak az érdeklődők.
2012. május 24-én a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Ludányhalásziban tartotta meg Társulási
Tanácsülését.
Új aszfaltburkolatot kap a Víg és Radnóti út, mintegy 6 millió forint értékben. A munkálatokat a pályáztatás alapján a HEDO Kft. végzi.
Pályázati úton megközelítőleg 5 millió forintot nyert a település, mely összegből egy új MTZ traktort és két használt
pótkocsit vásárolt az Önkormányzat. Szintén pályázat révén kapott 5,4 millió forintból a volt tűzoltószertárban a falubusznak,
traktornak és pótkocsiknak garázs kerül kialakításra.
ÖNHIKI pályázaton közel 4 millió forintot nyert a falu.
Az Ipoly-mente és Európai partnerei a partnerségért című rendezvénysorozat keretein belül júniusban Ipolykéren, július
folyamán Patvarcon, augusztusban Erdélyben képviselték az önkormányzat képviselői és az intézmények vezetői
községünket. Szeptemberben Csehországban, majd pedig Lengyelországban folytatódik a rendezvénysorozat.
2012. augusztus 11-én került sor az Öregtavon az Ipoly Kupa horgászversenyre, a szécsényi II. Rákóczi Ferenc
Horgászegyesület szervezésében. A megmérettetésen Ipolytarnóctól Szobig, az Ipoly két oldaláról kilenc horgászegyesület
ötfős csapatai vettek részt.
2012. szeptember 29-én kerül sor az idei Ludányhalászi szüreti felvonulásra és bálra, melyre mindenkit szeretettel várunk!
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Helyi érték
Gondolatok a ludányhalászi Falunapról
A szeles, hűvös, kissé őszt idéző időjárás ellenére közel 1200 ludányi és ludányból elszármazott ünnepelt a
június 2-ai szombaton. A szélrózsa minden irányából, több száz kilométerről is hazajöttek ezen eseményre; volt,
aki Kecskemétről, Miskolcról, más Zala-megyéből jött. A meghívottakon kívül sokan érkeztek a környékbeli
településekről, még Szlovákiából is átjöttek mulatni e jeles alkalomból. Aki korán érkezett horgászversenyen és
kispályás focibajnokságon vehetett részt. A Falunap a II. Elszármazottak találkozójával kezdődött. Az egykori
ludányhalászi lakosokat Kovács Imre polgármester köszöntötte, s hogy emlékezetes legyen e nap, mézeskalácsból
készült ajándékot kaptak, amely a helyi Szent András templomot ábrázolta. A köszöntés után következett a
szentmise, amelyen Molnár Péter esperes mellett két Ludányhalásziból származó plébános Süllei László és
Baranyi László is misézett az elszármazottakért és az 52 éves iskola diákjaiért, tanárokért. A templom
zsúfoltságig megtelt, s kevés szem maradt szárazon, amikor Süllei László, a Mátyás Templom helynöke beszédet
mondott. Ezt követte az ebéd, ahol gulyás, halászlé, pörkölt, káposzta és vadas közül lehetett választani. Emellett
az óvodai dolgozók egész nap sütötték a palacsintát.
A nap csúcspontja a 45
osztály találkozója volt délután
kettőkor. A nagy sátor alatt
minden osztálynak külön-külön
asztalt
állítottak
fel.
Az
osztálytalálkozók
alkalmából
Brunda József alpolgármester
köszöntötte
az
egybegyűlt
tömeget, s elszavalta saját
költeményét is. Jó volt látni az
örömkönnyes szemeket, amikor a
régi
ismerősök,
diáktársak
találkoztak s véget nem érő
beszélgetésbe
kezdtek.
A
találkozó alatt minden volt diák,
aki tagja volt a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolának 1960 és 2005
között, emléklapot kapott, hogy e
napot soha ne felejtsék el. Szép
számmal eljöttek azok a pedagógusok is, akik valaha az intézményben tanítottak. Őket a képviselő-testület
köszöntötte és emlékplakettet kapott 12 jelenlegi és 22 volt pedagógus.
A találkozó résztvevőinek sikerült meglepniük a polgármestert. Az elszármazottak Kovács Imrét, Ludányhalászi
polgármesterét „Az év polgármestere” kitüntető emléklappal ajándékozták meg, amiért másodszor is
megszervezte az Elszármazottak találkozóját és sikerült 45 osztályt újra egyesítenie. Az osztályok ellátogattak az
iskolába, benéztek az osztálytermekbe, régi fotók, rajnaplók, tablók között böngésztek és elevenítették fel a
régmúltat. Délután négytől mindenki szabadon válogathatott a kulturális programokból. A „Timi-tanya” helyi
lovas-egyesület tagjainak bemutatója után nyaktörő mutatványokat láthattunk a debreceni kerékpáros fiataloktól.
A színpadon helyi táncosok és énekesek szórakoztatták a nagyérdemű közönséget. Zenekar húzta a talpalávalót a
Nógrád táncegyüttesnek. A hideg idő ellenére forró hangulatot teremtettek a Crazy Dance és a Havanna
Táncstúdió táncosai tüzes táncukkal és nyarat idéző „alig takaró” fellépő ruhájukkal.
A magyar nóták kedvelőinek Keszler Éva és Egri József énekelt. Molnár Orsi betegsége miatt meglepetés
vendég is került a színpadra, Poór Péter személyében, nagy örömet okozva annak a generációnak, aki annak
idején az ő számaira bálozott.
Az est fénypontja Csepregi Éva művésznő volt. Az örökké fiatal és szép énekesnő mindenkit megtáncoltatott.
Magasba emelt karok és tapsvihar jelezte, hogy a Neoton-dalok most is népszerűek és időtállóak. Fiataltól az
idősig énekelte mindenki a refréneket. Az este hajnalig tartó bulival ért véget, azoknak, akik még bírták
energiával.
Akik részt vettek ezen a jeles napon, remélem sikerült egy életre szóló élménnyel gazdagodniuk.
Bódiné Fenyvesi Mónika
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Ökosarok / Gyuri bácsi történetei
Öko-Hírek
London 2012 – Mennyire is zöld a világ „legfenntarthatóbb olimpiája”?
A londoni szervezők a legfenntarthatóbb olimpiaként harangozták be az idei nyári játékokat.
- Épületek szempontjából aranyérem: a stadion tetőszerkezete újrahasznosított acélból készült, főleg régi
gázcsövekből.
- A kerékpáros csarnokban a szellőzésről és világításról a természet gondoskodott.
- A vadvilág védelme: Megtisztítottak, újjá élesztettek számos vizenyős területet. Az olimpiai épületek teteje
környezetbarát, esővízgyűjtőként is szolgál.
- Nagyvállalatok is betölthetnek vezető szerepet az energiafelh. csökkentésében: Ezt hirdették az atlétákat
fuvarozó BMW hibridautók, a Coca Cola cég, és a BP olajtársaság.
- Ételek szempontjából ezüstérem: Az éttermek helyi alapanyagokat használtak, még a Mc Donald’s is brit
marhából, csirkéből és szabad tartásból származó tojásból dolgozott.
- Az építkezési hulladék 97 %-át sikerült megmenteni a szemétteleptől, tehát újrahasznosították.
- Megújuló energiaforrás tekintetében túlvállalták magukat a szervezők. A villamos energia 20 %-a helyett
nagyon keveset tudtak csak ily módon fedezni.
A londoni az első olimpia, amely a kezdetektől foglalkozik a helyszínek játékok utáni hasznosításával.
Öko-Jövő Magyarországon, (Európában).
A pécsi erőmű új biomassza blokkja 2012. okt.-től termel hő- és villamos energiát.
Zalaegerszegen szintén biomassza hőerőmű épül.
Magyarország 2050-re megújuló energiával szeretné fedezni a lakossági energiaigény nagy részét.
(Belgium 2015-től megkezdi az atomreaktorok fokozatos leállítását.)
Végh Kornélné
Gyuri bácsi történetei
Eleget panaszkodunk, szomorkodunk, mosolyogjunk egy kicsit!
. Miközben a képzeletben, a régi halászi Jánoska (Magas talapzaton álló: Nepomuki Szent János szobor
volt.) lépcsőjén ülök - balra a régi Harangláb, azzal majdnem szemben, a másik oldalon: a Hangya-boltja s
kocsmája, kovácsműhely, bikaistálló, rajcsúr s a tűzoltószertár... (Mielőtt helyet készítve a régebbi
„Kápolnaiskolának” mindent lebontottak volna, milyen jókat játszottunk az ezeket övező téren! Rongylabdával
métáztunk, pikéztünk..,) - a következő igaz történet jutott eszembe:
Józsi és János bácsi - a sógora -, nemcsak rokonok, testi-lelki barátok is voltak.
A „régi” Hangya-kocsmájában már a második liter borukat kortyolgatták, amikor Józsi bácsi az asztallapjához
koccintotta a pohara talpát.
- Együtt gyerekeskedtünk. Együtt nőttünk fel. Jóban-rosszban összetartottunk. Mondjuk - húzta a szót -, csak
úgy szólás-mondásként: ha két baltád lenne, nekem adnád-e pusztán szeretetből, barátságból az egyiket?
- Minden gondolkozás nélkül – vágta rá, csak úgy kapásból János sógor.
Kiitták a poharukból a maradék borukat. Újra teletöltötték azokat. A koccintás után János sógor Józsi bácsira
meresztette a sok bortól kitágult szemgolyóját.
- Ha már próbára tettél - csapott bele a mondandója közepébe -, én is kérdeznék tőled valamit. Persze,
ugyancsak a próba kedvéért.
- Kérdezz nyugodtan. Ha tudok, válaszolok.
- Teszem azt, neked két biciklid lenne, noha tudom, csak egy van, nekem adnád-e a másikat?
- Úgy tennék, mint példázatként te a baltáddal. Máris vihetnéd!
- Rendben van – bólintott rá elégedetten az.
Hallgattak. Már teljesen elszopogatták a második liter borukat is, amikor Józsi bácsi mind a két kezét az asztalra
rakta.
- Előbb csak példázódtunk - bökött a fejével János bácsi a sógorára. - S ha teszem azt, valóra is kellene
váltanod… Mondjuk.., neked, adja a Jóisten, legyen szerencséd, két borjút ellene egyszerre a tehened. Nekem
adnád-e az egyiket?
János sógor kisúvadt szemekkel bámult Józsi bácsira, a rokonára, egyben a legjobb barátjára.
- Még csak ez éjjel történt, s te máris megtudtad?
Nógrádi Kovács György
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Vállalkozói szellem
BSZV Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

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. Augusztusban
Bagoly Szabolccsal, a BSZV Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft ügyvezetőjével
beszélgettem.
Milyen tevékenységekkel foglalkozik a BSZV Kft?
Húsmarha tenyésztéssel és a takarmányozásukhoz szükséges növénytermesztéssel
foglalkozunk. A rendelkezésre álló földterületünk nagyrészt legelő és kaszáló, csak kis területen
történik növénytermesztés.
Mit jelent a BSZV rövidítés a kft nevében?
Amikor megalapították a kft-t, akkor az alapító tagok neveinek kezdőbetűiből állt össze a név.
Jelenleg a család tulajdonában van a kft 95 százaléka, de a rövidítés a mai napig megmaradt.
Milyen út vezetett a vállalkozóvá váláshoz?
A vállalkozást édesapám indította a rendszerváltáskor, és mindig is ő volt benne a többségi
tulajdonos. Én a kezdetektől, gyerekkorom óta figyelemmel kísérem, 1994-től dolgozom a kft-ben,
2008-tól vagyok a kft ügyvezetője, és a tavalyi évtől pedig tulajdonosként vezetem a vállalkozást.
Édesapám a TSz-ben volt főállattenyésztő, és én is állattenyésztőnek tanultam Szécsényben.
Bekerülésemtől kezdve mindenféle munkát végeztem, az állatok ellátását és a gépek kezelését is.
A későbbiekben pedig az ügyintézés is az én feladatommá vált.
Mekkora területen gazdálkodtok, és mennyi állatot tartotok?
A kft tulajdonában kb. 300 db anyaállat van, és 300 hektár területtel rendelkezünk az állatok
takarmányozásához. Az anyaállatok szaporulatát szoktuk értékesíteni főként török vásárlóknak,
nagyjából 180-280 kg-os súlyban. Ezeket a vásárlókat magyar kereskedők közvetítésével ismertük
meg. Az eladott állatokat Törökországban tovább hizlalják.
A környéken mely falvakban vannak az állatok és a művelt terület?
A terület nagy része Nógrádszakálhoz tartozik, kisebb része pedig Ludányhalászihoz. Az
állatok télen-nyáron kint vannak a legelőkön, ún. telelő kertek vannak kialakítva. Ezeken istállók
nincsenek, hanem egy kibetonozott silótér van kialakítva számukra az etetéshez.
Hány alkalmazott dolgozik a kft-nél?
Összesen hat embernek ad munkát a kft. A családtagokon kívül foglalkoztatunk még két fő
állattenyésztőt és egy fő gépszerelőt is.
Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
Az állatok számának növeléséhez még földterületre lenne szükségünk. Leginkább a meglévő
létszámot szeretnénk fenntartani és ezzel dolgozni tovább.
A gyerekek mennyire érdeklődnek a vállalkozás iránt?
A 14 éves Szabolcs most szeptemberben fog kezdeni a Lipthayban, Szécsényben. Ő az én
példámat követi, öt éves kora óta érdeklődik ez iránt a tevékenység iránt. A hét éves Sztella pedig
állatorvos szeretne lenni. A legkisebb gyermekünk a két hónapos Levente. Örülök, hogy a
gyerekek is érdeklődnek az állatok iránt, mert nagyszerű lenne, ha ők is át tudnák venni a
vállalkozást tőlem úgy, mint én édesapámtól. Ez a tevékenység gyerekkorom óta a hobbimmá vált,
én ezt is szeretném csinálni mindig.
Simon Gábor

Ludányhalászi Hírmondó

-6-

Helyi érték
Brunda József tollából:
Kedves Gyerekek!
Mire lapunkat kezetekbe fogjátok, újra elkezdődik a tanév!
Lesznek, akiknek „rázós” lesz, de reméljük minél többeteknek kellemes és vidám! Igaz, biztosan jönnek
mindnyájatok számára kellemetlen percek, talán napok is. – Éppen úgy, mint szüleiteknek a nagybetűs életben.
- De ha a kudarcot/-okat/ nem legyőzhetetlen gátként, hanem csak egy pillanatnyi akadályként kezelitek, amelyet át kell ugrani – higgyétek el, Ti lesztek a győztesek!
Ezeket a győzelmeket azonban, - mint oly sok mást az életben – nem adják ingyen! Sőt! E csaták
megnyeréséhez senki másra, csak saját magatok állhatatosságára, kitartására és szorgalmára számíthattok!
E kis bevezető után ajánlom mindannyiótok szíves figyelmébe Létay Lajos: Jó tanulást! című versét, melyet
ha figyelmesen végigolvastok, rájöhettek, mit jelent az iskola, a tudás. Mit – szerintem – otthagyni, feladni, a
legnagyobb bukás!
Létay Lajos: Jó tanulást!
Kicsit elrabolt a rigó,
csöppet elcsípett a darázs,
elvitt belőle a patak,
vonat, tenger, táborozás,
s mire megcsörren a dió,
volt-nincs már a vakáció!

S ugye nem is rossz ez!
Megint együtt a sok jó barát,
a rétről a sok labda mind
ide a nagy udvarra szállt,
s ahány kiránduló, halász,
mind itt zsibong most, itt tanyáz.

Sajnálod-e? No, ne tagadd,
én is sajnálom a nyarat,
a madarat, hogy elrepült,
a patakot, hogy elszaladt,
de mit tehetnék kis koma,
ősz van, megnyílt az iskola.

S nézd a sok kis pislogó kicsit,
a sok riadt madarat,
micsoda izgalom nekik,
e zsongó őszeleji nap,
hogy ámuldoznak mindenen,
mi oly ismert neked, s nekem.
Menj szépen, fogd meg a kezük,
hogy bátran lépegessenek,
vezesd őket, segíts nekik
bejárni a titkos termeket,
mutasd meg nekik a padot:
Innen nyílnak a csillagok!

Mindegyikőtöknek: Jó tanulást!
Jóska bácsi
Bemutatkozott Ludányhalászi
A Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület meghívására 2012. május 22-én bemutatkozott Ludányhalászi
Salgótarjánban a József Attila Művelődési és Konferencia Központban.
Az idelátogatók betekintést nyerhettek a község múltjába és jelenébe, film, előadás és képek segítségével.
Előadást tartott Kovács Imre polgármester és Kovács Krisztián helyi történész. A bemutatón meg lehetett
ismerkedni a helyi népviselettel és a gyönyörű singelt és tarajos főkötővel, amelyet már 1845-ben Petőfi Sándor is
megcsodált: „Losonczról Balassa-Gyarmatra mentem… útba esett Ludány helység, hol a legszebb főkötőket
láttam életemben, ha megházasodom, onnan hozatok fejkötőt feleségem számára.” Találkozhattak Ádám
Róbertnével, akinek keze alatt újjáéledt a ludányi főkötő és a helyi népviselet. A programban szerepelt az
iskolások és a felnőttek néptáncbemutatója és a helyi énekkar fellépése. A délután folyamán a község
vállalkozóinak is volt bemutatkozó standjuk. A bemutatót Némethné Jancsi Ilona – helyi goblein készítő kiállítása
színesítette. S, hogy éhen ne haljon a jó nép, a helyi óvoda konyhai dolgozói ferentőt sütöttek az érdeklődőknek.
Bódiné Fenyvesi Mónika
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Évforduló / Helyi érték
65 éve egyesítették Ludányt és Szécsényhalászit
Halászi 790 évvel ezelőtti első említése mellett másik jeles évfordulót is ül községünk az idei
esztendőben. 65 éve immár, hogy az egykori két község – Ludány és Szécsényhalászi – kart karöltve töri
a rögös, jövőbe vezető utat. Az egyesítés ugyanakkor közel sem volt zökkenőmentes, hiszen mindkét
község képviselő-testülete határozatban ellenezte a két falu egyesítését. A halászi testület szerint „a
községnek nincs egy polgára sem, aki beleegyezne a két község egyesítésébe”. A Ludányiak még ennél
is élesebben reagáltak: „a két, majdnem egybeépült község lakossága között nincsen meg az egyetértés.
Egyesítés esetén a két község lakosság között viszályok keletkeznének”. A döntő szót végül is a
belügyminiszter mondta ki, aki a 177.300/1924. B.M. számú körrendelet 1 §-a alapján elrendelte a két
község egyesítését. „Az egyesített község neve ideiglenesen: „Ludány”. Az egyesített község jellege
szervezeti szempontból: nagyközség. Az egyesítés végrehajtásának időpontja: 1947. évi október hó 1.” –
olvasható a korabeli Magyar Közlönyben. A két település képviselő-testülete 1947. november 22-én
tartotta meg utolsó rendkívüli közgyűlését, melyben kimondták, hogy a „nagyközség végleges nevét
tekintettel mindkét község hagyományaira és történelmi múltjára „Ludányhalászi” elnevezés alatt
kéri[k] megállapítani.”
Ludány – mint önálló község – utolsó képviselői: bíró Nagy Ferenc, László Bertalan, Puszta Mihály
mart., Korponai Mihály, Puszta Ferenc papm., Bujáki László, Nagy József testv., Molnár Mihály,
Mester Mihály, Rácz Szabó István, Horváth Gyula, Nagy István testv., Süllei Pál bada, Puszta András
kuri, László András, Józsa András, Puszta Pál kisp., Puszta Bertalan kuri, Mosó István, Rubint József,
Kilián Béla, ifj. Kalos István, Miklós Lajos, Róka Bertalan, Végh Bertalan, Puszta Bertalan, Rubint Pál,
Szeles István, Puszta Bertalan mart., Szomor Gyula, Csábi László.
Halászi utolsó testületének tagjai: bíró Sútor Bertalan, Mester Pál, Mester Lajos, Zolczer József,
Nagy Pál, György Bertalan, ifj. Marton János, Marton István, Pintér György, Marton András, Végh
Ferenc, Galcsik András, Mester Ferenc, id Mester László, Kereszti Bertalan, id. Nagy Ferenc, id. Nagy
Pál, Végh Bertalan temetői, Mester László kis, Nagy János mosó, id. Marton Pál, Sútor József, Visnyár
István, Végh Bertalan, Gyebnár Mihály, Mészáros Mihály, Dudás Lajos, Veres Lajos, Cseri József,
Nagy István, Bucskó József, Végh János végyor, Nagy János, Sútor Ferenc, Nagy Pál, Mester János.
1948. szeptember 1-én a belügyminiszter 189725/1948 III. 2. sz. rendeletével „Ludány község
végleges nevét Ludányhalászi” névben állapította meg. Az egyesült település első testülete 1948.
november 25-én tette le az esküt. Tagjai: községi bíró: Nagy Ferenc (ludányi), törvénybíró: Mester Lajos
(szhalászi), pénztárnok: Puszta Mihály martink. (ludányi), közgyám: Zolczer József (szhalászi),
esküdtek: Puszta Ferenc papm., Bujáki László, Nagy József testv., Molnár Mihály, Mester Mihály, Rácz
Szabó István, Sútor József, Nagy Pál, György Bertalan, ifj. Marton János, Marton István, Pintér György.
65 évvel ezelőtt őseink felsőbb akaratnak engedelmeskedve, egyesítették a két falut. Hogy e tett
helyes volt, azt a történelem igazolta, hiszen jelen korunkra a két település alig párszáz fős lakossággal
nem tudná működtetni a falu fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges intézményi struktúrát.
Emlékeznünk kell hát erre a község(ek) jelenkori történelmét meghatározó eseményre, és mindazokra,
akik jelen voltak a két falu frigyre lépésénél.
Elfeledett ludány-halásziak – Gonda János Pál
1825. február 9-én Felső-Ludányban látta meg a napvilágot nemes Gonda János és Virág Rozália gyermeke;
János Pál. A család Szécsényből származott, a szülők ott is kötöttek házasságot 1820-ban, majd ezután FelsőLudányba költöztek és gyermekeik már itt születtek. János Pál Nagyszombatban végezte filozófiai tanulmányait,
teológiát 1844-1848 közt Bécsben tanult pazmanitaként. 1848. december 12-én szentelték pappá. A felszentelés
után Vásárúton (Pozsony vármegye), 1850-től Nagymaroson (Hont vm.), 1851-től Ipolyságon (Hont vm.), majd
1851-től Tardoskedden (Nyitra vm.) volt káplán. 1861. október 24-én helyezték plébánosi minőségben Csábra
(Hont vm.) ahol egészen nyugállományba vonulásáig hirdette az igét. 1899. december 25-én szólította magához
az Úr, életének 75., papságának 52. évében.
K.K.
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Sport
Európa-bajnokság, Olimpia, Ludányhalászi SE.
Az idei nyár sok sporteseménnyel szolgált nekünk. Volt, amit csak otthon tévén keresztül élhettünk át és
voltak helyi programok is. Már a szezon befejezése előtt elkezdődött a Labdarúgó- Európa-bajnokság, amit június
8. és július 1. között izgulhattunk és szurkolhattunk végig. Végül a nagy esélyesnek tartott Spanyol válogatott (a
2008-as Eb győztes, 2010-es Vb győztes) hódította el a kupát.
Az Eb után Július 27-én elindult Londonban a XXX. Nyári Olimpiai Játékok. A magyar olimpiai csapat 157
taggal vett részt a megmérettetéseken. Sportolóink 8 arany, 4 ezüst és 5 bronz éremmel az éremtáblázat 9. helyén
zárták az illusztris versenyt. Szépen helyt álltak ezen az olimpián a magyar sportolóink. Gratulálunk nekik.
Tavaszi szezonunkat május-17-én fejeztük be Ipolytarnóc ellen. A mérkőzésen sajnos 4-1-re alul maradtunk,
de a 86. percig 1-1 volt az állás és 5 perc alatt 3 gólt kaptunk. A 2011/2012-es szezont végül a 12. helyen zártuk, 1
ponttal maradtunk csak le a 11. pozícióról. Az utolsó meccsünk után eltelt egy pár hét, miután ismét labdába
rúghattak a játékosok. Előző számban már írtam a Ludányhalászi SE - Öregfiúk Barátságos mérkőzésről.
Említettem, hogy nyáron ismét összecsap a két csapat; így is történt. Július 28-án szép nyári napra ébredtünk
közel 35 fok volt a legmelegebb órákban, így délután 5-kor kezdődött az „összecsapás”. Izgalmas és pörgős
meccset sikerült játszani a csapatoknak, de a vége 6:3 lett az LSE-nek. A srácok nem csak a nagy melegben
izzadtak meg, hanem az öregfiúktól is. Mérkőzés után a csapatok elfogyasztották a nekik főzött gulyást, ezután
pedig hosszasan beszélgettek a meccsről és a közeledő 2012/2013-as szezonról. Az idény indulása előtt még 2
meccs várt ránk: a Piliny SE és a Varsány SE ellen. Piliny SE mérkőzésén 4-4-es döntetlent értünk el, de itt is a
85. percig vezettünk 4-2-re. A Varsány SE (megye 2 - 4. helyezettje) visszalépett megye 3-ba, mert az ifi- és a
felnőtt csapatai a szezon vége felé kevesen-, vagy nem is tudtak kiállni, így visszaléptek és kerültek hozzánk.
Ezen a meccsen sajnos kikaptunk 7-0-ra és pont velük kezdtük a szezont el. A csapatunkhoz ismét érkeztek új/régi
játékosok: Atovics Gábor (Szécsény II.), Szeles Gábor (Szécsény II.), Végh Marcell (Szécsény), és két fiatal is
csatlakozott a csapatunkhoz: Imre Zoltán és Tőzsér Tamás. Előbb említett LSE-VSE meccsen sok szurkoló
lelátogatott a mérkőzésre, részben a szép idő miatt is. Izgalmas meccsen (amin persze megint nem volt
szerencsénk, de az ellenfélnek elég nagy szerencséje volt) 3-0-ra kikaptunk, de a szurkolóink a játékunk alapján
kecsegtetőnek találják a csapatot. Maradjon ez a bizalom mindvégig a csapattal szemben.
Végh Tamás
2012.09.02.
2012.09.16.

LUDÁNYHALÁSZI SE
LUDÁNYHALÁSZI SE

2012.09.30.
2012.10.14.
2012.10.21

LUDÁNYHALÁSZI SE
LUDÁNYHALÁSZI SE
LUDÁNYHALÁSZI SE

Herencsény SE
Unicum FC
Mohora
Kétbodony SE
Ipolyvece TE.
Szécsény VSE II.

16:30
16:30
16:00
15:00
14:00

Aforizmák
Vallásos vagyok, de nem bigott - hallom gyakran -, amelyről mindig a szamár jut eszembe, aki kézzel-lábbal
tiltakozott: semmi köze az öszvérhez.
***
Sokan fogadkoznak: ha még egyszer elölről kezdhetném, sosem követném el ezt-azt a hibát. Meglehet, de azt
meg amazt a hibát igen.
***
Ludányhalászi
Hírmondó
Ha öregen a tükörbe nézel, s megrettensz elcsúnyult arcodtól,
gondolj arra, hogy az ősszel lehullott akácmag burka, tavasszal még
Kiadja és előállítja: Ludányhalászi Önkormányzat
illatos virágként illatozott.
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester
***
Tel: (32) 556-020
Ha az emberek valamennyi kívánsága teljesülne, senki sem
Főszerkesztő: Kovács Krisztián
maradna élve.
Felelős szerkesztő: Végh Imre
Nógrádi Kovács György
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

