XV. évfolyam 1. szám

2013. március

E

ljött hát a 2013-as esztendő. Magunk mögött
hagytunk egy újabb évet, annak minden
örömével, szomorúságával, bújával-bajával.
Ismét szerencsésen túléltünk egy világvégét bibliai
özönvíz, meteorit okozta armageddon, vagy
földönkívüli hordák intergalaktikus támadása nélkül.
Újra elmúlt egy vásárlási lázzal átitatott Karácsony,
melynek
valódi
értéke,
már-már
csak
a
történelemkönyvek megsárgult lapjain lesz olvasható.
Rohanó világunk száguldó sebességgel ragad magával
gyermeket és időset, lassan-lassan valóra válik a
tudományos-fantasztikus filmek vizionálta jövő;
senkit és semmit nem kímélve tör utat a virtuális
világ. Az embereket orruknál fogva vezeti a
mindenféle
„csatornából”
áramló
szenny,
gondolkodást gátló és manipuláló világával. Valódi,
ősi értékeink már nem olyan fontosak, az idősek
halálával évszázadok tudása-tapasztalata hullik porba,
előkészítve a jövendő kulturális katasztrófa
eljövetelét.
Ezen sötét időkben kis fáklyaként világítanak
azok az évfordulók, melyek oly korokba repítenek
vissza, mikor még érték volt a becsület, tisztesség, a
másokkal szembeni tisztelet. Idén Ludányhalásziban
több kis fáklya is lángra gyúl, jelezve az ősi
értékekhez vezető utat. Idén ünnepeljük Ráday
Gedeon születésének tricentenáriumát, aki a ludányi
kastélyban látta meg 1713. október 1-én a napvilágot,
és aki méltatlanul került ki a falusi emlékezetből.

Bízzunk benne, hogy a jövendőben ez meg fog
változni. Szintén ez évben emlékezünk Gedeon
atyjának, Pál halálának 280. évfordulójára, aki a
Rákóczi szabadságharc után Ludányt mondhatta
otthonának és akinek a XVIII. század eleji LudányHalászi nagyon sokat köszönhetett. Hasonlóképpen
2013-ban üljük születésének 140. évfordulóját egy
másik községünkben született, de azon nyomban el
is felejtett személynek; csekei Varjú Elemér
történésznek, akinek a magyar nemzet a harmadik
legrégibb nyelvemlékünk felfedezését köszönheti.
Mindezeket előre bocsátva, röviden tekintsük
át Hírmondónk XV. évfolyama első számának
tartalmát. 2013. január 1-től számos változás érte a
hivatalunkat, melyről Kereszti Márta jegyzőasszony
számol be. Számba vesszük az elmúlt időszak falusi
eseményeit, és olvashatnak a lakosságot érintő
hírekről, az iskolai változásokról. Olvashatnak az
idei biciklitúra uticéljáról, és tovább folytatjuk a
község
tősgyökeres
családjai
históriájának
ismertetését.
Kezdjük hát el menetelésünket, utat törve a
fáklyák által kijelölt ösvényeken; ragaszkodva
örökségünkhöz és értékeinkhez, hiszen nekünk már
csak ezek maradtak. És ha nem vigyázunk rájuk,
unokáinknak már nem marad más, mint egy
velejéig lecsupaszított corpus, mely vádlón fogja
olvasni fejére bűneit, a jelen kor emberének.
Kovács Krisztián

Ráday Gedeon
1713. október elsején látta meg a napvilágot a család alsó ludányi kastélyában
Ráday I. Pál és Kajali Klára gyermekeként. Már fiatal korától nagy műveltségű
embernek lett nevelve; 17 éves korától Pozsonyban, majd Berlinben a protestáns
teológia, filozófia, történelem és a költészet tudományát tanulta. Majd a frankfurti
egyetemen hallgatott jogot. Életét a szakadatlan önművelésnek szentelte. Míg atyja
életét a ludányi birtokon élte, addig Gedeon az édesanyjától anyai juss révén a
családhoz került Pécelt részesítette előnyben, ahol 1722-1730 közt épült fel a família
kastélya. 1772-ben Sárospatakon ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, aki később
többször is felkereste őt. Gedeon folytatta Pál könyvgyűjtő tevékenységét kb. 12 ezer
kötetesre bővítve a Rádayak könyvtárát. Támogatta a kulturális élet minden új
kezdeményezését. Az 1780-as években a péceli kastély valóságos irodalmi, tudományos
központtá vált: az írók tanácsért és bírálatért fordultak hozzá. Fiatal kortársai a „magyar
litterátusok atyjaként” emlegették őt. Az irodalom-történetírás benne látja a magyar
irodalmi élet Kazinczy fellépte előtti egyik legnagyobb hatású, tudatos szervezőjét.
Földi pályáját 1792. augusztus 6-án, Pécelen bekövetkezett halála szakította meg.
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Helyi Hírek
Képviselő-testület ülésein történt
A novemberi ülésen napirendi pontra került a talajterhelési díjakra vonatkozó 21/2004. (XII.31.) önkormányzati rendelet
módosítása, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása, valamint a közös önkormányzati hivatal működése is. A 6.
napirendi pontban a pályázatok szerepeltek, mely keretén belül a Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Ludányhalászi Község Egészségház bővítése, felújítása címen.
Ezen az ülésen a Képviselő-testület közmeghallgatást is tartott.
A 2012. december 14.-én megtartott rendkívüli ülésen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
alapító okirata került módosításra.
A következő decemberi ülésen az alábbi helyi rendeletek módosításáról döntöttek a testület tagjai:
− infláció követő mértékben megemelésre került a fénymásolás, faxolás díja
− piaci alapon kerültek megállapításra a föld haszonbérleti díjak és a helyiség bérleti díjak
− a szemétszállítási díj mértéke a szolgáltató által megállapított mértékben került módosításra
2013. január 17.-én egy rendkívüli testületi ülés került összehívásra, mely ülésen a Ludányhalászi Óvoda alapító
okiratának módosítása került napirendre.
Az ezt követő januári testületi ülésen a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a decemberben elfogadott szemétdíjat
megállapító rendeletét, mivel 2013. január 1.-től a szolgáltató jogosult a díjmegállapításra.
Az ülés folyamán a polgármester tájékoztatta a testületet a 2012. évi START munkaprogramról. A testület napirendje között
szerepelt továbbá a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatala megszüntető okiratának
elfogadása.
(A képviselő-testületi üléseken készült jegyzőkönyveket teljes terjedelmükben a http://ludanyhalaszi.hu/jkv.html - internetes
oldalon tekinthetik meg)

A hivatali ügyfélfogadás 2013. január 28.-tól az alábbiak szerint módosult:

Hétfő:

nincs ügyfélfogadás

Kedd:

8.00-12.30 és 13.00-16.30

Szerda:

nincs ügyfélfogadás

Csütörtök:

8.00-12.30 és 13.00-16.30

Péntek:

8.00-12.30 és 13.00-14.00
Megértésüket köszönjük!
Rövid sarok

•
•
•
•
•

2013. áprilisától kezdődően ismételten heti rendszerességgel kerül sor a szemét elszállítására.
Idén március 15-én – pénteken – kerül megrendezésre az 1848-as forradalom kitörésének 165. évfordulójára
rendezett ünnepség. A rendezvény 18:30 órakor koszorúzással veszi kezdetét a helyi művelődési házban.
Az ezévi biciklitúrán ezúttal Füleket látogatják meg a vállalkozó szellemű falubeliek. Uticélunkról alább
olvashatnak bővebben.
2012. december 20-án ismét megrendezésre került a falu karácsonya. A teltház előtt zajló rendezvényen a helyi
óvodások és általános iskolások előadása mellett színpadra lépett a felnőtt énekkar, valamint két szólóénekes
(Szeles Ingrid, Varga Ivett) karácsonyi dalai teremtették meg az ünnepi hangulatot.
Január folyamán kicsik és nagyok örömére– rendhagyó módon – két alkalommal is megrendezésre került a horkai
Sziloska dombon a szánkóverseny. Míg a kicsik a versengés örömeivel, addig a nagyok egy pohár forralt bor
társasága mellett tölthettek el két kellemes délutánt, mindehhez gyönyörű panorámát adva a hólepte ludányi
tájkép. Az eredményekről Bódiné Fenyvesi Mónika számol be.

Ludányhalászi Hírmondó

-3-

Helyi Hírek
2013.A változások éve
Az új év minden területen hozott változásokat, nem kímélve az önkormányzatokat sem.
Szerkesztőségünk erről kérdezte Kereszti Márta jegyzőasszonyt.
Milyen változásokat hozott a 2013-as esztendő a Ludányhalászi Önkormányzat
életében?
A 2013-as évet szakmai berkekben a közigazgatás területén ,,A nagy változások éveként”
emlegetik.
A változások – amelyek természetesen a Ludányhalászi Önkormányzatot sem kerülték el –
három nagy területet érintettek.
Az első ilyen nagy volumenű változás, hogy 2013. január 1-től létrejöttek a járási hivatalok,
melyek a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működnek.
A járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatok:
idős korúak járadéka, alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási
és emelt összegű ápolási díjra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása. A jegyző hatásköréből további gyámügyi és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
feladatok kerültek át a járási hivatalhoz.
A másik a települést érintő igencsak jelentős változás, hogy a 8 évfolyammal működő
általános iskola állami fenntartásba került. Az állam a 3000 fő alatti településeken az oktatási
intézmények működtetését is átvette az önkormányzatoktól.
A változások szele a polgármesteri hivatalokat sem kímélte. A 2000 fő alatti településeken
ezentúl nem működhetnek önálló polgármesteri hivatalok, közös hivatalokat kell létrehozni.
Ludányhalászi, Nógrádszakál és Piliny önkormányzatainak képviselő-testületei úgy döntöttek,
hogy 2013. február 1-től közös hivatalt hoznak létre, melynek székhelye Ludányhalászi,
Nógrádszakálban és Pilinyben pedig 2-2 fővel kirendeltséget működtetnek.
Az érintett települések polgármestereinek döntése alapján engem neveztek ki a közös
önkormányzati hivatal jegyzőjének.
Hogyan érintik a változások az önkormányzat dolgozóit?
A változások az önkormányzat dolgozóit is nagy kihívások elé állították.
A járási hivatalhoz kerülő feladatokkal párhuzamosan a feladatot ellátó létszámot is át kellett
adni. Ludányhalásziban a hivatali ügyintézők száma így 6 főről 4 főre csökkent.
Ez azt jelenti, hogy minden dolgozó további feladatokat kapott az eddigi munkaköréhez.
A dolgozók leterheltségének ilyen mértékű növekedése tette szükségessé azt a lépést, hogy az
ügyfélfogadási idő korlátozásra kerüljön.
Mit érzékelhetnek a lakók ezekből a változásokból?
Szeretnénk elérni, hogy ezekből a változásokból az állampolgárok minél kevesebbet
érzékeljenek. A járási hivatalhoz átkerült ügyekben a beadványok, kérelmek a helyi hivatalnál
is benyújthatók, azokat továbbítjuk.
2013. április 1-től a hétfői és a szerdai napokon a ludányi hivatalban nem lesz ügyfélfogadás.
A hivatal dolgozói nevében is kérem megértésüket és türelmüket.
Kereszti Márta
jegyző
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Helyi Hírek
Iskolai változások
2013. január 1-től a ludányhalászi általános iskola is állami kézbe került. Az
önkormányzat kezében maradt továbbra is a telek valamint az iskola épülete, viszont az épület
működtetését, használatát, kezelését és fenntartását ezentúl a központi szerv [Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szécsényi Tankerület] irányítja. Folyamatban van az óvoda és az
általános iskola szétválasztása, mivel az óvoda továbbra is önkormányzati kezelésben marad.
Emiatt az iskola alapító okiratát is – az iskola nevének megváltozása miatt (kikerülvén a
…napközi otthonos óvoda) – módosítani kell; ennek következtében merült fel annak ötlete,
hogy megváltoztassuk az iskola nevét, II. Rákóczi Ferencről, a Ludányban született Ráday
Gedeonra. A névváltoztatást az iskola tantestülete, a szülők, valamint a diák önkormányzat is
jóváhagyta, így a javaslat beadásra került – melyet a tankerületi igazgató úr is támogat – a
névváltoztatás jóváhagyása a központtól függ. Egyebekben az iskola élete, tanítás
szempontjából a tanév végéig semmit nem változik, a diákság sem fogja észrevenni a
tulajdonosváltást. Az esetleges változások az új tanév kezdetén, szeptember 1-től fognak
életbe lépni. A közeljövőt tekintve 2013. március 28. – április 2-ig tart a tavaszi szünet. Az
elsősök beiratkozására április 8-9-én kerül sor.
Kovács Klára
igazgató

ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A § - 42/C §-és a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 . (II.26.) Korm.
rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján 2013. január 1-től a 4 hónaposnál idősebb ebek csak
transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tarthatóak.
Az eb tulajdonosának a mikrochip bőr alá történő beültetését a magán állatorvosnál kell
kezdeményeznie. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más
módon átruházni kizárólag az állatot elektronikus transzponderrel történő megjelölése után
lehet.
Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3.500,- Ft összeg kérhető az állat
tartójától, ami magába foglalja annak árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció
díját.
A jogszabályban előírtak betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A
négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos
köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé, aki az eb tulajdonosát –
jogszabályban előírt kötelezettségének elmulasztása miatt – bírsággal sújthatja.
Állatorvos elérhetősége: Dr. Pintér Gábor mobil 30/9581584

Kereszti Márta
jegyző
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Helyi érték / Ökosarok
Leesett a hó, csúszott a szánkó
Az idei tél igencsak bővelkedett csapadékban, amelynek java része hó volt. A bőséges áldásnak köszönhetően
kétszer is sikerült megrendezni a
Sziloska-dombon
a
szánkóversenyt
a
januári
hétvégéken.
Gyerekek és fiatalok egyaránt
örömmel csúsztak le a dombon.
Kétféle versenyre került sor:
gyorsaságira és akadályokkal
tarkított ügyességi pályán mérték
össze tudásukat és szerencséjüket
az indulók. Elsősorban fiúk
versenyeztek,
a
lányokat
mindössze egy páros képviselte:
Abonyi Gabica és Keszler
Patrícia.
A verseny ideje alatt a szülők és a
szurkolók
sem
unatkoztak.
Katlanban forrt a tea és a bor,
amely segített elviselni a hideget
is.
Bár hideg volt a tél, de tartós
fagyok hiányában a halászi tó nem
fagyott be úgy, hogy biztosan lehessen rajta korcsolyázni. Így az idei télen elmaradt a korcsolyaverseny.
Ennyi élmény és hó után, szerintem már mindenki a tavaszi napsütést és jó időt várja.
A verseny eredményei:
I. Versenynap
Ügyességi

II. Versenynap
Gyorsasági

Ügyességi

Gyerekek
1. Bene András
2. Tőzsér Balázs
3. Baranyi Kevin

1. Tőzsér Balázs
2. Bene András
3. Dénes Ákos

1. Baranyi Dominik
2. Bakó Dániel
3. Kelemen Patrik

Fiatalok
1. Kovács Gábor
2. Debrei Dominik
3. Kovács Balázs

1. Király Kristóf
2. Kovács Balázs
3. Kovács Gábor

1. Kovács Gábor
2. Király Kristóf
3. Kovács Balázs

Gyorsasági
Gyerekek
1. Kelemen Patrik
2. Klincsok Szabolcs
3. Baranyi Kevin
Fiatalok
1. Király Kristóf
2. Kovács Gábor
3. Kovács Balázs

Bódiné Fenyvesi Mónika
Tippek, hogyan csökkenthetjük víz-, gáz-, és áramfogyasztásunkat.
Víz: Fürdés helyett gyakran a zuhanyzást válasszuk. Szűrők pár ezer forintért kaphatók,
melyek könnyen beszerelhetők a mosogató, zuhany csaptelepébe. Ezek „habosítják” a
vizet, és még mi hasonló bőségűnek érezzük a folyást, az átáramló víz mennyisége kb.
ötödére csökken.
Gáz: Figyeljünk, hogy a radiátorok elé ne toljunk bútorokat, ne takarjuk el függönnyel. Szellőztetéskor ne
nyissuk bukóra az ablakot, mert a meleg kiszivárog a lakásból, a levegő csak lassan cserélődik. Inkább tárjuk ki
szélesre, így az elhasznált levegő gyorsan kimegy..
Áram: A tévék, DVD-k, számítógépek alvó állapotban is sok energiát fogyasztanak. Ha lefekszünk, vagy
elmegyünk otthonról, kapcsoljuk le őket!
A hűtőben +5, a fagyasztóban -18 Celsius fok az optimális tárolási hőmérséklet. Két fok különbség akár 15
százalékkal is megnövelheti a fogyasztást.
Végh Kornélné
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Biciklitúra 2013
Úti célunk: Fülek
Immár hatodik állomásához érkezett a március 15-i
ünnepséghez kapcsolódó biciklitúra, mikor is kerékpár
nyergében egy-egy Nógrád (vár)megyei jeles helyet
keresnek fel a kihívásra váró falubeliek. Az idei
esztendőben a nagy Nógrád vármegye egyik legősibb
helyiségét, Füleket látogathatják meg azok, akik elég
energiát éreznek magukban az álmos téli időszak után. A
csapat a Kalonda – Rapp – Terbeléd – Rátka útvonalon,
délről fogja „bevenni” Füleket, és jelképét a várat, mely már közel 800 éve szemléli a vidék dolgos hétköznapjait.
A közel 35 km-es (oda-vissza 70 km) túrára március 16-án (szombaton) kerül sor; rossz idő esetén egy
héttel tolódik a program. A hazaúton – szükség- és fáradtság esetén – igénybe vehető a 16:01-kor, Ipolytarnócról
induló vonat, mely jelentősen lerövidítheti a hazafelé tartó utat (a vonat költségét az önkormányzati alapítvány
felvállalja). Ráhangolódásként ajánljuk az alábbi versbe szedett élménybeszámolót a 2008-as túráról; Brunda
József tollából.

Brunda József - Túra Szklabonyára
Még fáradtnak érzem a tollat a kezembe,
De künn már virgonc böjti szelek fújnak a
szemembe.
Még fagyot hordnak hátukon a riadt hajnalok,
De a napsugár már vidáman kiáltja: tavasz van, itt
vagyok!
A hóvirág is búnak eresztette fejét,
Jelezve ibolyának, hogy átadja a helyét.
Reájuk csodálva, újra erős, s ifjú dalia lettem,
S vasparipán, barátimmal Szklabonyára mentem.
A réten ár utáni illatokat ringatott a szellő,
Az ég kékjében meg víg táncát ropta fölöttünk a
felhő.
Haragosan morgott a vén Ipoly, az őt takargató fűzfa
dadákra,
És kedélyesen mosolygott reánk a Nap, amint
megérkeztünk Csalárra.
Harmincegy vasparipa, kenyérgőzzel tele,
Mint hódító had, megindultunk szép Kovácsi fele.
Dehogy voltunk mi hódítók! Hisz szülőföldünk
Nékünk e vidék,
Radnóti rímeit is ismerve, tudjuk, ki lakott itt, még az
elébb.
S a paripák, szinte szálltak az Ipoly menti dimbekdombok között,
Mint Daidalosz, a kéklő égi báránynyájak fölött.
Tükrökként pislogtak felénk, az árvíznek kint rekedt
habjai,
Így tudatva velünk, ők bizony a földnek már örökös
rabjai.

De mielőtt mélyebben csodálhattuk volna e tájat,
Hirtelen irányt váltva fordítottunk Neki hátat.
A hegy tetejéről aztán sokáig néztünk reája,
Mely környék, majd mindegyikőnknek szülőhazája.
S míg a nagy Korong, vidáman nyitotta ránk
kemencéje minden melegét,
Fák közt táncoló szellőfiókák hűsítették seregünk
kókadó erejét.
Kies síkre érvén, kis falvak közt suhantunk tova,
S értünk Szklabonyára, keresvén, hol született
Mikszáth Kálmán maga.
Meg is leltük a takaros kis házat,
Melyre a környék féltőn vigyázgat.
Múzeum ma már, s az egész udvara,
Hol a ház előtt áll egy tisztelgő kopjafa.
Meghatottan jártuk körbe mi is zegét és zugát,
S közben éreztük, a helység ránk rakódó minden
pórusát.
Majd, mielőtt nekivágtunk volna újra az útnak,
Főt hajtva hagytunk koszorút, a Nagy Palócnak.
Nagyokat szusszantva értük el a kürtösi hegytetőt,
Hogy onnan, lefelé suhanva, vidáman szippantsuk
az ipolyi levegőt.
Majd Csalárba – testvérközségünkbe érve,
Kis csapatunkat szíves vendégvárás érte.
S mire Ludányba ránk borult az este,
A fáradt sereget, polgármesterünk fia, s lánya, már
pálinkával leste.
Hát így lett számunkra örök emlék:
Szklabonya, és Mikszáthék.
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Családtörténet
A halászi Zsigmond család
Az egykori Halászi második legősibb famíliája, a XX. század hajnalán kihalt Zsigmond volt. A
család képviselőinek első (eddig ismert) jegyzése az 1606-ban készült decimális összeírásban található.
Zsigmond (Sigmond) Jakab egy, míg Gergely hét kila búzát adott ekkor tized gyanánt az egyház javára. A
XVII. század közepén a Ráday család uralma alatt találhatóak a Zsigmondok. 1643-ban Zsigmond András
a tóparton lakott fél házhelyen, (valószínűleg néhai) Zsigmond Péter fél házhelyén Kovács Mátyás lakott.
Zsigmond János egész, míg Jakab fél házhelyet bírt. Hét évvel később a tóparton élő András már
valószínűleg elhunyt, mivel múlt időben említik a házhelynél (lakott utolban rajta). A Zsigmondok
házhelyét – melyen János lakott – ekkor Gémesi (Gemessi) Gergely lakta. Zsigmond Benedek „fertály
híján egész” házhelyen élt. 1650-re tehát már csak Benedek élt, a többi Zsigmond – köztük az 1606-ban
majd 1643-ban említett Jakab is – ekkorra már elhunyt.
A család súlyos megpróbáltatásokat szenvedett az 1683-as felszabadító harcok idején; Zsigmond
András, János és Benedek „az pogán fogságában esett”, és csak száz forint sarc megfizetése után engedték
őket szabadon. A XVII. század legvégén már csak András él, aki Halászi második legmódosabb gazdája,
jelentős igavonó állatállománnyal és gabonaterméssel rendelkezve. András 1715-ben már nem él, az
országos összeírás idején Benedek (valószínűleg András fia) képviseli egyedül a famíliát, akinek ekkor 6
pozsonyi mérő szántója és 1 kaszás rétje volt. Benedek egészen az 1720-as évek elejéig a falu
legvagyonosabb lakosa volt, 1723-ban viszont már csak a harmadik helyet töltötte be a falu vagyoni
hierarchiájában. Benedek 1728 után halt meg, akinek testvére, esetleg fia lehetett az 1723-ban bírói
tisztséget betöltő János, akinek 1734-ben már csak özvegyével találkozni.
A családi név tovább vivője az 1741-ben megjelenő Bálint
volt, akinek vagyona ekkor már csak töredéke volt annak, amivel
felmenője, András az 1600-as évek végén rendelkezett. 1741 után két
ág bontakozik ki az egyházi anyakönyvek adataiból. Egyrészt Bálint
ága, másrészt az 1740-es évek legvégén megjelenő – nagy
valószínűség szerint vele rokoni; esetleg testvéri kapcsolatban levő –
Mihály ága. Bálint, családnevet továbbvivő utódai igen korán
elhaltak. Az ő ágán mindössze egy leszármazott érte meg a 60 éves
kort, egy 51 évesen, hárman a negyvenes éveik legelején, míg egy a
krisztusi korban hagyta el az árnyékvilágot. Átlagéletkoruk 45,1 év
volt. Nem sokkal volt kedvezőbb a helyzet Mihály ágánál sem,
hiszen a 14 – születési és halálozási adattal is rendelkező – fiú utód
átlagéletkora is mindössze 46,1 volt. Itt hárman élték meg a 60;
ugyanannyian az 50 éves kort, öten haltak meg a negyvenes
éveikben, egy 32 évesen, míg ketten a húszas éveikben hunytak el. A
gyermekek korai – azon belül is nagyobb részt a nevet tovább vivő
fiúk – elhalálozása sodorta a családot a kihalás szélére. A
Zsigmondok utolsó képviselője Mester Ferencné, Zsigmond Judit
volt, aki 1920. május 22-én hunyt el. Sírja, a halászi temetőben
található.
Az 1840-es évek elején a család két háztartásban élt. A Mihály ági Ferenc családjával; János
unokatestvérével és annak feleségével, gyermekeivel, István nevű másik unokatestvérével és annak
famíliájával, István özvegy anyjával, Katalinnal és Mihály özvegyével Erzsébettel, valamint annak fiával
Mihállyal alkottak egy háznépet. Külön egységet alkottak a Bálint ági Zsigmondok, Imre, két testvérével:
Ferenccel és Benedekkel, valamint azok családjaival alkottak egy közösséget. 1867-re Bálint utódai már
csak leányágon léteztek. Erre az időre Mihály leszármazottai is szétköltöztek, igaz a két rész egymás
szomszédságában élt. Mihály, majd pedig hasonnevű gyermeke a 72-es, míg István két gyermekével és
azok családjaival a 74-es számú házban élték mindennapjaikat. Mindkét épület a mai halászi templom
K.K.
észak-keleti szomszédságában volt található.
Az utolsó Zsigmond sírja a halászi
temetőben
Mester Ferencné, Zsigmond Judit
(1839-1921)
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Helytörténet
Ludány-Halászi históriája a mohácsi vészig
1. Árpád-kor –V. rész

A Balassák nógrádi uradalma az 1270-es 80-as évekre kezdett határozott formát ölteni. 1278-ban már állt a Forró
nev. Péter által építetett Kékkő vára, mely a család egyik központja lett. A XIII. század utolsó két évtizedére
azonban a família uradalomépítő tevékenysége lelassult, és sorozatos kudarcokkal terhelt volt. Ilyen volt például,
hogy 1284-ben nem tudták érvényesíteni Drégely falura vonatkozó igényeiket, vagy hogy nem sikerült megszerezni
Dengeleg birtokot. De ide sorolható az is, hogy valamilyen oknál fogva – egy rövid időre – elveszítik Halászi és
Kétnyerges (Halaz et Kethneges) birtokaikat. Erről egy évkelet nélküli, 1280-90 körülire tehető, oklevél tudósít.
Ekkor ugyanis II. Detrik fia Mikó comes, valamint Mikó fia Biter comes Halászi birtokába iktatták be Lóthi (Lóci?)
Jánost (Johannem filium Johannis de Louth), ezen kívül Halászi és Kétnyerges falut a király színe elé idézték. Hogy
az ügynek mi volt a folytatása, egyáltalán, hogy erre miért is került sor azt nem tudni. Annyi biztos, hogy a század
végére ismételten a Balassa ősök kezében van a község. Korábban már jeleztük, hogy IV. László idején Forró
Péternek „köszönhetően” testvérharc bontakozott ki a Detrik fiak között, minekutána Péter saját rokonainak földjeit
is elfoglalta. Halála után – 1290 táján – viszont fordult a kocka. Péter, fiú örökös híján minden öröklött, szerzett és
foglalt jószágait Anna nevű lányának férje, a Hont-Pázmány nembeli Kázmér vette át – köztük Gyarmatot és
Kékkőt is – aki elzárkózott a fiági örökösök követelései elől. Péter rokonai viszont ezt nem nézték jó szemmel, és
unokatestvérei felkérésére Demeter mester magánhadsereggel támadt Kázmérra, majd a gyarmati őrtorony (melyet
Demeter atyja Miklós építtetett) és Kékkő várának elfoglalása után, kiegyezésre szorította őt. Ezáltal újra a Balassa
ősök kezére került Kékkő, valamint az összes többi – korábban Péter által lefoglalt – jószág.
(folytatjuk)
Elfeledett szokásaink – Szent György napja
Szent György 270 k. – 303 között élt római kori katona és keresztény mártír volt,
leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert. Április 24-ét, György napját a tavasz
kezdeteként tartották számon. Ezen a napon történt az állatok első kihajtása. Az Ipoly
mentén a karácsonyi aprószentek-vesszővel hajtották ki az állatokat először a csordára. A
népi hitvilág szerint erre a napra a boszorkányok és más rontók felfokozott tevékenysége
jellemző, mely főként a tehénre ill. tejre irányul. A néphagyomány április hónapot Szent
György havának nevezi.
Elfeledett kincsek – Ludány-halászi vízimalmok - középkor
A falusi élet egyik fontos színtere volt a malom, ahol a fáradtságos munkával learatott „életet” (ahogy a
régiek a búzát nevezték) lisztté őrölték. A községbeli vízi malmokról már igen korai források tudósítanak. Első
említésük 1301-ből származik; ekkor a Pöstény és Halászi falvak közötti Ipoly szakaszon három malom őrölte a
lakosok gabonáit, ezek közül a Koplyan nevezetű malom a folyó azon szakaszán helyezkedett el, ahol a Ludány és
Halászi közti egykori határ is feküdt. A malmok hatalmaskodások célpontjai is voltak; 1366-ban a Kacsics nembeli
Tompos Tamás fiai elfoglalták (a Balassa ős) Kékkői György mester birtokához tartozó szántókat és erdőket, a
„Kaplenmolma” nevű malom felső részétől a Szentlélek egyházig (templomig) és azt halászi birtokukhoz csatolták.
A per végül is egyezséggel zárult a két fél között. 1383-ban Libercsei Tompos Tamás fiai, Csalári Miklós fia
Kaplyennel kötött egyezséget az Ipoly folyón járó malom ügyében. 1437-ben Libercsey János zálogosította el
malomhányadát, annak minden hasznával és jövedelmével, a XV. század
közepén pedig ugyanezt tette
Gyarmati László saját ludányi
Ludányhalászi
Hírmondó
malomrészével. Látható tehát
hogy a malom, már a korai
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