
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. évfolyam 3. szám           2015. szeptember 

 
ohan az idő… Örök téma, mely újból és 

újból intőn bukkan fel életünk 

állomásain. És mikor máskor is juthatna 

eszünkbe-e szentencia – melyet akár 

nevezhetnénk közhelynek is – mint amikor magunk 

mögött hagyjuk a zölden rikító, madárdaltól és 

gyermekzsivajtól hangos, forrósággal és szeszéllyel 

teli nyarat. De valóban az idő rohan-e, vagy csak 

úgy érezzük életünk monoton fergetegében, hogy 

minden jóról lemaradunk az átkos másodpercek 

gyorsiramban menetelő múlásával, és nekünk csak a 

rossz marad meg. Hogy egy másik közhelyet 

idézzünk: mindenkinek arra van ideje, amire időt 

szakít magának. Nem az idő rohan… MI vágtatunk; 

egyre gyorsuló sebességgel végzetünk felé. Hiszen 

soha semmire nincs időnk! Nincs idő a gyerekkel 

foglalkozni, nincs idő a nagyszülőkkel beszélgetni, 

nincs idő olvasni, művelődni, a temetőbe elhunyt 

szeretteinket felkeresni. Csak sodródunk az árral; 

nem alakítói csak elszenvedői vagyunk saját 

sorsunknak! Az egyén csak akkor értheti meg igazán 

a világban elfoglalt helyét, ha alázattal tudja 

elfogadni mivoltának kicsinységét!  

Mindeközben sötét fellegek gyülekeznek 

földrészünk egén, a jövőt sűrű fekete homállyal 

borítva el. Talán fel sem fogjuk, hogy történelmi, 

sorsfordító időket élünk… Minden változik…; az 

egyén élete során számos – jó, vagy rossz irányba 

vivő – személyiségfordító változásokat él át.  

A természet állandó harcot vív az évszakok mindent 

romba döntő, majd semmiből újjá építő erőivel. 

Ugyanígy az emberiség esetében is egy belső – talán 

isteni – parancsnak engedelmeskedve, évtizedek, 

évszázadok, vagy akár évezredek őrlődései után – 

mint vulkán mélyéből a lávafolyam – hatalmas 

energiákat felszabadítva tör utat magának a változás. 

Mondhatnánk védekezésül, felelősséget lerázón, 

hogy a világgal van baj. A világot viszont MI, 

emberek alkotjuk! Minden egyes egyén a világ része, 

mint egy fogaskerék egy óriási gépezetben. Most, 

mint felbolydult hangyaboly mozdult meg valami. 

Valami, amit egy nagy erő mozgat, és ami sokakat 

félelemmel tölt el. És kérdés-kérdés hátán vetődik 

fel: Vajon mi lesz ennek a vége? Visszatér-e valaha is 

az emberiség abba a kerékvágásba, amelybe még 

nem is olyan régen volt? Valóban ennyire keveset ér-

e egy emberi élet? Vajon milyen hatása lesz a 

jövőnkre, az évezredes kultúránkat ízzé-porrá zúzó, 

ártatlanokat kegyetlenül lemészároló, esztelen – jó 

szívvel embereknek is alig nevezhető – csürhének?... 

A jövő bizonytalan; talán sosem volt még ennyire az, 

mióta az utolsó japán katona is letette a fegyvert a 

második világégés végén! És hogy mi lesz ennek a 

vége?... 
  Kovács Krisztián 

 

 
Egy elfeledett halászi plébános – Brunner István 

 
A falu emlékezete összesen 13 községünkből származó plébánost/szerzetest tart számon (Gonda János Pál, 

Oldinger Antal, Sullay Rezső, Józsa Mihály, Kurucz Mihály, Nagy István, Végh Bertalan (szalézi), Debrei 

Vilmos, Kilián Csaba (OFM), Mester János, dr. Mester Imre, Baranyi László, Süllei László). Nem olyan rég 

viszont sikerült egy 14. – mondhatni elfeledett – községünkbe született plébánosra bukkanni. Talán amiatt is nem 

tartotta meg emlékét a falu, mert ősei nem a községünkből származtak! Brunner István Ödön 1923. július 5-én 

született Apáti pusztán. Szülei (János és Brendly Erzsébet) mindketten Szatmárnémetiből érkeztek, atyja Apáti 

pusztán volt tanító. István tevékenysége az 1920-ban három részre szakított szatmári egyházmegyéhez kötődött – 

annak Romániához tartozó területéhez. 1947. április 20-án lett segédlelkész Szinérváralján (ma: Seini), majd 

1951-től lelkész Krasznabélteken (ma: Beltiug). 1957-től plébános Lajosvölgyihután (ma: Huta Certeze), 1962-

től Szaniszlón (ma: Sanislău), majd 1969-től Csanáloson (ma: Urziceni). 1997-ben aranymiséje alkalmával c. 

prépost és kanonoki kinevezést kapott. 1998-ban vonult nyugdíjba. Csanáloson hunyt el 2005. július 5-én. 

 

R 



Ludányhalászi Hírmondó  - 2 - 

   

 
A Képviselő-testület ülésein történt 

 
2015. május 21-én a Testület pályázatot nyújtott be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre valamint a 

belterületi utak és járdák felújítására. A május 28-án megtartott ülésen a képviselők elfogadták a Rendőrkapitányság 

közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett 2014. évi tevékenységéről-, a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség-, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. Szintén elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat-, és a Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót, valamint a 2014. évi gyámügyi igazgatási tevékenységről szóló beszámolót. Még ugyanezen az ülésen 

módosították a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását; elfogadta az 

önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programját. A következő ülésre június 25-én került sor, amikor is a 

Képviselő-testület pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltség növelő támogatásra, elfogadta a Polgárőrség és a 

Sportegyesület működéséről és a 2014. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolót, valamint a Ludányhalászi 

Mesekert Óvoda beszámolóját a 2014-2015-ös nevelési évről. 

 
 

Óvodai hírek 
 

Az óvoda két hetes nyári leállása alatt megtörtént az épület nagytakarítása. Emellett a konyha egész nyáron, szünet 

nélkül biztosította az idősek és a gyermekétkeztetésben résztvevők ellátását. A főzés mellett savanyítási és befőzési 

munkálatokat is csináltak. A konyha tisztasági meszelésére és takarítására hétvégenként került sor. 

A forró kánikulai napokat az udvar ligetes, árnyékot adó fái alatt töltöttük az óvodásokkal. Elbúcsúztunk az iskolába 

induló nagycsoportosainktól és elkezdődött az új gyermekek beszoktatása. A továbbiakban is két vegyes csoportban 

szervezzük a gyerekek mindennapjait, melyet két-két óvónő vezet, munkájukat egy-egy dajka segíti. 

Az új nevelési év kezdetén 46 óvodás gyermekünk van. A továbbiakban pedig még folyamatosan érkeznek a 2 és fél - 

3 éves gyerekek. Szeptember hónap a beszoktatás és az újra szoktatás időszaka, a csoportok összerendezése. 

Októbertől elkezdődnek a foglalkozások, a különféle tevékenységek. 

Október 6-án a helyi általános iskolában egy közös meseelőadáson vehetnek részt óvodásaink az alsós gyerekekkel. 

Az idei évben is több fakultatív tevékenységi lehetőség nyílik az ovisok számára, mint például ismerkedés az angol 

nyelvvel, hittan, lovaglás a Timi-tanyán és megfelelő létszám esetén néptánc. 

Az idei évtől, szeptember 1-jétől, ingyenes az étkeztetés az óvodások számára, abban az esetben, ha a családok 

megfelelnek a különféle kitételeknek. Erről a szülőknek az óvodában kell nyilatkozniuk.  

          Ádámné Nagy Tímea óvodavezető 

 
 

Iskolai hírek 
 

2015. szeptember 1-jén iskolánkban is megkezdődött a 2015/16. tanév őszi féléve. 

Ugyanakkor tanulóinknak tartalmasan telt a szünidő! A nyár folyamán a gyerekek a 

Timi-Tanya lovas táborában tanultak lovagolni, Nagyvisnyón pedig természetjáró 

táborban vehettek részt. Pedagógusaink továbbképzésen vettek részt. Augusztus 25-én 

került sor a javítóvizsgára, melyen a megjelent valamennyi tanulónak sikerült 

továbblépni. Sajnálatos tény, hogy az új tanév elejére 10 fölött van azon tanulók száma, 

akik másik iskolába iratkoztak át. 

Ami az őszi programjainkat illeti; szeptember 14 és 18 között az alsós, míg 21 és 25 közt a felsős osztályok mennek 

Bogácsra, ahol erdei iskolán vesznek részt. Szeptember folyamán kerül sor iskolánkban a családi-, egészség- és 

sportnapokra. Október legelején tartjuk a Ráday napot – a sportnappal egybekötve – melyen sor kerül az elsősök avatására 

is. Szeptember és október folyamán a gyerekek Salgótarjánban úszásoktatáson vesznek részt, és tovább folytatódik a 

lovaglásoktatás is a helyi Timi-Tanyán. Az ősz folyamán az iskolában különféle szakkörökön igyekszünk lekötni a diákok 

fölös energiáit, így informatika-, néptánc-, színjátszó-, ének- és sportszakkörökön vehetnek majd részt, valamint indul egy 

felzárkóztató csoport is. Szeptember és október folyamán TÁMOP-os pályázat keretében a gyerekek konfliktuskezelési 

szakkörön vesznek részt. 

Iskolánkban folytatódik az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer), a TE-IS- valamint az iskolai gyümölcs és tej program. 

Az Egri Főiskola „Iskola a természetben” címmel nyertes pályázatán iskolánk konzorciumi tagként vesz részt.  

Gyerekeink részt vesznek a falusi szüreti rendezvényen. Megemlékezünk az október 6-ai és 23-ai nemzeti ünnepeinkről. 

Ősszel szavalóversenyt tartunk, decemberben részt veszünk az idősek napján és a falu Karácsonyán; a szülői 

munkaközösség szervezésében karácsonyi vásár is lesz.  

Az őszi szünet október 26-30-ig tart (szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. csütörtök, az első tanítási nap november 2. 

hétfő); a téli szünet december 21 és 31 között lesz (szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek, az első tanítási nap 

január 4. hétfő).         Kovács Klára igazgató 

Közhírré tétetik 
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Szemétszállítás változás! 

2015. IV. negyedévében (október második hetétől kezdődően 2016. március 31-ig) ismételten kéthetente 

(páros heteken) történik a szemétszállítás! 
 

2015. szeptember 26-án, szombaton kerül megrendezésre Ludányhalásziban a hagyományos szüreti felvonulás és 

bál! Az idei esztendőben a népes sereget a lengyelországi Tyczynből érkező lengyel vendégek egészítik ki! 

Változás lesz a korábbi évekhez képest, hogy öt helyett csak négy állomáson lesz megálló, a horkai Miki 

kocsma előtt a szüreti menet már nem fog megállni! A falusi szüreti rendezvényhez kapcsolódóan idén is 

meghirdetésre kerül a legötletesebb házeleje verseny! A díjak a tavalyi évhez hasonlóan: 1. hely: 2 m3-; 2. hely: 

1,5 m3-; 3. hely: 1 m3 tűzifa! Személyem vezette be az elmúlt években azt, hogy a feleségemmel, valamint a 

testületi tagokkal együtt borral és süteménnyel kínáltuk a jelenlevőket. Szeretném kérni, hogy visszatérve 

az eredeti hagyományokhoz, most Önök tiszteljék meg a felvonulókat kis apró vendéglátással! 

        Kovács Imre polgármester 

 

Megjelent a Ludány családjainak története (1734-1914) c. családtörténeti munka. Mivel a 

tervezettől eltérően kevesebb példányszám került nyomtatásra, így igen korlátozott számban 

kapható még a könyvből! Amint a könyvek elfogynak min. 15-20 példány előjegyzése után 

kerül ismételten nyomtatásra!  

 

 

Az idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját az önkormányzati rendszer. Ebből az 

alkalomból tesszük közzé azoknak neveit, akik a 25 év alatt Ludányhalászi lakosait képviselték! 

 

1990—1994: 
Polgármester:  Szigeti László  
Képviselők:  Gyulavári Tibor + 
    Kalos Istvánné 
    Kovács Imre 
    Lelovics Arnold 
    Miklós Lajos 
    Mosó Zoltán 
    Nagy István + 
    Szeles András + 
    Végh Andrásné 
  

1994—1998: 
 Polgármester:  Szigeti László 
Képviselők:   Brunda József 
    Csonka Jánosné 
    Józsa Mihály 
    Kelemen Károly 
    Kovács Imre 
    Mosó Zoltán 
    Mester László 
    Nagy István + 
    Süllei László 
  

1998—2002: 
 Polgármester:  Szigeti László 
Képviselők:   Brunda József 
    Csonka Jánosné 
    Kovács Imre 
    Miklós Lajos  
    Mosó Zoltán 
    Nagy István József 
    Dr. Paskóné Tóth Valéria (Eitler Rudolfné) 
    Romhányi Olga 
    Végh Imre 

     
 

 
2002—2006: 

 Polgármester:  Szigeti László 
Képviselők:    Brunda József 
  Csonka Jánosné 
  Kalos Istvánné 
  Kelemen Károly 
  Kovács Imre 
  Miklós Lajos 
  Mosó Zoltán 
  Dr. Paskóné Tóth Valéria (Eitler Rudolfné) 
  Végh Imre 
  

2006—2010: 
 Polgármester:  Kovács Imre 
Képviselők:   Bódiné Fenyvesi Mónika 
  Brunda József  
  Győriné Szép Katalin 
  Kalos Istvánné 
  Miklós Lajos 
  Mosó Zoltán 
  Dr. Paskóné Tóth Valéria (Eitler Rudolfné) 
  Szeles Marianna 
  Végh Imre 
  

2010—2014, valamint 2014-2019: 
 Polgármester:  Kovács Imre 
Képviselők:   Ádám Norbert 
  Bódiné Fenyvesi Mónika 
  Brunda József 
  Sutor Csaba 
  Szeles Marianna 
  Végh Imre 

Közhírré tétetik 
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Falunap 2015 
 

Horgászással és focival indult a nap, 

ezzel kezdődött az idei falunap. 

Volt ott sok minden, ami újra örömet okozott: 

bográcsok itt, palacsinta ott. 

Egész nap lovagolhattak a kicsik, s a nagyok: 

a Timi - tanya minden érdeklődőt szívesen fogadott. 

Közben a színpadon is zajlott az élet: 

zene, tánc, operett, vidám ének! 

Ritmusra mozogtak a fiatalok, 

a többi fellépőtől zengett a mikrofon, a dalok. 

Idén Józsa Mihályné ment nyugdíjba, 

helyette Szabóné, Valika került a hivatalba. 

Klári néni kapott egy virágcsokrot, és egy 

emlékplakettet, 

mert éveken keresztül dolgozott, az embereknek 

segített. 

 

Voltak, akik versenyeztek: 

sok sört ittak, sok virslit ettek. 

A szlovák solymász csoport is bemutatót tartott. 

Az összes sólyom határozottan startolt. 

Fellépett a Palóc Néptáncegyüttes, 

aztán két operett énekes. 

 

Késő délután kezdődött a tombola húzás, 

mely fontos program volt, s ez nem túlzás. 

Láthattunk sárgát, pirosat, zöldet, kéket, 

egyenest, kereket, pöttyöset, szépet. 

A főnyeremény egy szürke robogó lett, 

melyet a végén egy fagylaltárus átvehetett. 

 

Este jöttek a fellépők, 

bár ezt akadályozták a felhők ... 

Először Péter - Szabó Szilvia lépett a színpadra. 

 

 

 

 

 
1. ábra2. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NOX énekesnője sokakat bíztatott táncra. 

Az este további része a mulatásé: 

mert eljött hozzánk a Dupla Kávé. 

Országút vigyél haza, Késő üzenet, 

A füredi Anna bálon, Se veled se nélküled. 

Ezzel lett vége a hétvégének, 

a gulyásnak, a pörköltnek, a sok - sok meglepetésnek. 
 
    Lelovics Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi érték 

 

Helyi általános iskolások fellépése 

Óvári énekesek 

Józsa Mihályné köszöntése 

Havanna Táncstúdió fellépése 

Egri József operaénekes 

Havanna Táncstúdió fellépése 

Óvári énekkar 
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Jutalmazták egy élet munkáját 
(Beszélgetés Józsa Mihálynéval) 

 
Idén augusztus 20-a alkalmából a Belügyminisztérium „A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMJEL” 

Arany fokozatával jutalmazta Józsa Mihálynét – Klárit – eredményes szakmai tevékenységének 

elismeréséül. 

Ezen alkalomból kerestem fel őt, hogy beszélgessünk az elmúlt negyven évről. 

 Szeretném, ha elmondanád, hogy milyen megtiszteltetés ért téged a nyár végén? 

 Augusztus 18-án Kontrát Károly, miniszterhelyettestől a BM parlamenti államtitkárától kaptam 

személyesen a dicsérő oklevelet és a kitüntetést. Az állami ünnepünk alkalmából Államalapító Szent 

István király tiszteletére rendezték az ünnepséget. Itt köztársasági elnöki kitüntetéseket, valamint 

belügyminiszteri elismeréseket, előléptetéseket, kinevezéseket adtak át. Közel hatvan ember között 

voltam, akik valamilyen elismerésben részesültek. Javarészt rendőrök, katonák és katasztrófavédők 

voltak. A sok szép egyenruhás között, szinte kisebbségi érzésem volt, de az tartotta bennem a lelket, 

hogy megyénket én egyedül képviseltem. 

 Negyven, munkával eltöltött év van mögötted. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? 

 A középiskola elvégzése után 1975. június 16-án kezdtem el dolgozni a Községi Közös Tanácson 

Ludányhalásziban. Akkor volt Polacsekné szülési szabadságon. Nagy Feri bácsi volt akkor a 

Tanácselnök, adminisztrátorként alkalmaztak fél évig. Itt következett egy kis kitérő a faluból, mivel 

Rimócon, mint igazgatási előadó dolgoztam az ottani Tanácson 2 évig. Innen a ludányi TSZ-be 

kerültem rövid időre. 1981. szeptemberétől Nagyné Marika néninek és Szigeti László 

Tanácselnöknek köszönhetően visszakerültem a Ludányhalászi Tanácsra már, mint pénzügyes. S itt 

ért a nyugdíj 2015-ben. 

 A hosszú évtizedek alatt gondolom sok emberrel dolgoztál, hogyan emlékszel rájuk vissza? 

 Nehéz szívvel emlékszem azokra, akik már sajnos nem élnek: Radvánszky Jenő, Vladár Józsi 

bácsi, Zara Pali bácsi, Nagyné Marika néni, Miklósné Marika, de a legfájóbb Lászlókné Editke.  

Sorsok, emberek 
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Nyugodjanak békében! Sok kollégával dolgoztam együtt, akik azóta nyugdíjba mentek – Polacsekné, 

Rókáné Gizi néni, Pappné, Pusztáné Györgyike. Mások elhagyták a pályát, sőt az országot is, de van, 

aki továbbra is az államigazgatásban maradt. A kollégák közül sok embert megszerettem, a kezdő 

kollégáknak igyekeztem minden segítséget megadni. A most állományban lévő dolgozók tudatosan, 

lelkiismeretesen végzik munkájukat, ügyesek, talpraesettek. 

Közvetlen munkatársam – Véghné Gabika – aki mindenben segítséget nyújtott nekem, aki elviselte 

hibáimat, már most nagyon hiányzik a 

mindennapjaimból. 

 Két polgármestere is volt a községnek, 

míg dolgoztál, igazi főnököd mégis a jegyző 

asszony, Kereszti Márta volt. Milyen a 

kapcsolatotok? 

 Szigeti polgármester úrnak nagy 

köszönettel tartozom. Sokat tett a faluért, 

mindenben időben lépett. Így lett elsők között 

Ludány, ahol a víz-, szennyvíz-, gáz  

 

bevezetése megtörtént. Számára mindig az 

ügyfél volt a fontos. Azt mondta: Ha bejön 

valaki, az a fontos, hogy segítsünk a 

problémájában. Bármilyen gonddal, 

problémával lehetett hozzá fordulni, sőt lehet 

ma is, legyen az munkahelyi vagy családi, 

mindig segített. 

A jelenlegi polgármestert már 

gyermekkorától ismerem. Polgármestersége 

előtt is dolgoztam vele, hiszen volt képviselő 

és alpolgármester is. Kovács Imrét, mint 

polgármestert komoly, felelősségteljes, 

egyenes, szavatartó embernek ismertem meg. 

Különös viszony volt a miénk, hiszen Gábor fiam már megválasztásakor udvarolt a lányának, 

Klárikának. Próbáltuk kezelni a helyzetet, ami mint mindenki számára ismert, házassággal végződött. 

Azóta ismertem meg más oldalát is: családszerető, önzetlen ember a magánéletben. 

Kereszti Márta jegyző asszonnyal 30 évet dolgoztunk együtt. Nemcsak főnökként, munkatársként, 

hanem barátként is tekintek rá. Sok mindenen mentünk át együtt, akár munkában, akár azon kívül, 

mindenben számíthattam rá. Szakmai tudását mindig elismertem, sokat tanultam tőle. 

 Mivel töltöd most napjaidat? Mit tervezel a nyugdíjas évekre? 

 A munkámat mindig nagyon szerettem, igyekeztem a tőlem telhetően a legjobban elvégezni a 

feladataimat. De negyven év után úgy gondolom itt az ideje a pihenésnek és átadni a helyemet a 

fiatalabb generációnak. 

Mióta itthon vagyok még nem unatkoztam. Legszívesebben az unokákkal töltöm az időmet. Lettike 

már tíz éves, Csabika kettő lesz, s remélhetőleg lesz még utánpótlás. 

Itthon szívesen kertészkedem, a megtermett zöldséget, gyümölcsöt befőzöm, elrakom télire. 

Szeretném nyugdíjas éveimet aktívan kihasználni, élvezni az életet, míg lehet. 

 

Kedves Klári! Kívánok neked a nyugdíjas évekhez jó egészséget, szerető családot, akik körülvesznek. 

Remélem továbbra is tevékenyen részt veszel ennek a községnek a mindennapjaiban és az 

ünnepeiben.         Bódiné Fenyvesi Mónika 

Sorsok, emberek 
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Mária Légió 

(Beszélgetés Vargáné Kovács Györgyivel) 
 

Előző lapunk – június – megjelenése előtt derült ki, hogy nagy megtiszteltetés érte községünk 

lakóját Vargáné Kovács Györgyit, akit a Mária Légió országos elnökének neveztek ki. Már 

megint szöget ütött a fejemben, hogy itt lakunk egymástól 100 méterre, s oly keveset tudok 

valaki munkájáról. Györgyivel húsz éve ismerjük egymást, mégis azon kívül, hogy a Szociális 

Otthonban dolgozik nővérként s két nagy gyermeke a fővárosba ment szerencsét próbálni, nem 

nagyon tudtam mást. Nem volt ez mindig így, míg édesanyja – Klári néni – élt, mindig jókat 

beszélgettem vele, hiszen azon idősek közé tartozott, akik szerettek érdeklődni, mesélni. Szóval 

mindig volt egy-két szava a sarkon lakó tanító nénihez, s szívesen dicsekedett az unokákkal s 

őszintén érdekelte, hogy mi van velem. Mindig megdicsért, hogy kertészkedtem. Sajnos, 

váratlanul távozott közülünk, s azóta elapadt a hírforrásom. 

A hír hallatán felkerestem Györgyit, hogy meséljen nekem a Mária Légióról, hátha más is ilyen 

tudatlan e témában, mint én. Remélem, szívesen fogadják beszélgetésünket! 

- Szeretném, ha elmondanád, mi is ez a Mária Légió? 

- „A Mária Légió a katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg.” 1921-ben Írországban 

alakult. Azóta Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. A 

Mária Légiót a hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. 

- Hogyan és mikor került Magyarországra? Mióta van jelen Ludányhalásziban a Mária 

Légió? 

- Hazánkba 1989. őszén került, mikor egy osztrák légiós végigjárta az országot, s az első 

csoport Petőfiszálláson alakult meg. Ludányban sokkal később 2013-ba jutott el. Szobról 

érkeztek Mária Légiósok, s Zsolt atyát kérték fel, hogy segítsen itt is terjeszteni. S mivel a 

faluban két templom is van, két csoport is alakult. Az első 2013. júliusban 6 taggal – köztük én 

is – a faluban. Kezdetben hetente jöttek Szobról és segítették a munkánkat. Ma már 5 tag van, 

akik fogadalmat tettek a Szűzanyának és több mint 30 imádkozó taggal bővültünk. A csoport 

neve: Fájdalmas Szűzanya. 

Sorsok, emberek 
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- Milyen feladatai és kötelességei vannak, aki belép a Mária Légióba? 

- Munkánk nagyon sokrétű. Minden héten pénteken fél négytől ötig a Plébánián ülésezünk, azaz 

imádkozunk. Mindig a légiós imádsággal a Tesszerával 

kezdünk, utána következik az öt tized Rózsafüzér 

elimádkozása. Az előző és következő heti feladatok 

megbeszélése után a Mária Légió Kézikönyvéből olvasunk 

fel. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy aki érdeklődik a Légió 

iránt, azt szeretettel várjuk az összejövetelekre! 

Feladataink közé tartozik az idős, beteg ember látogatása, 

támogatása. 

A gyerekek számára imádsággal összekötött délutáni 

programokat, illetve kirándulásokat, táborokat szervezünk. 

Részt veszünk a templom takarításában, díszítésben. 

Adventi időszakban három csoport is imádkozott a szállást 

kereső Szent családért. 

Imádkozunk a születendő gyermekekért, de a lelki adoptálást 

– a meg nem született, abortusztól veszélyeztetett magzatokért 

– is mondunk imát, ill. imalapokat osztunk. 

Terjesztjük a „csodásérmét”, melynek viselése és imádkozása 

kegyelmek forrása. 

Rendelésre szentképeket, kegytárgyakat, illetve kéthavonta 

megjelenő Légiós újságot is hozunk. 

A fővárosba járunk imádkozni, virrasztáson veszünk részt. 

Telente négy napos tapasztalatcserére, kapcsolattartásra, lelkigyakorlatra van lehetőség. 

- Milyen korosztályból kerülnek ki a tagok? 

- Többnyire vegyes. Leginkább ifjú nyugdíjas hölgyek, de egy férfi taggal is büszkélkedhetünk, 

aki az idén tett fogadalmat. 

- Hogyan kerültél a Mária Légió Országos Elnökségi posztjáig? Milyen feladatokat ró ez rád? 

- Kisgyermek koromtól vallásos nevelést kaptam. Mindig jártam templomba és imádkoztam. 

Már fiatalon vezetője lettem a Rózsafüzér csoportnak – köszönhetően Lantos Iluska néninek. 

Amikor a Mária Légiósok megkerestek, mindjárt igent mondtam. Szívvel-lélekkel csináltam a 

munkámat, valószínűleg ez volt az egyik ok, a másik pedig „viszonylag” fiatalkorom a jelöltek 

között. 

A feladataim azóta megsokszorozódtak. Folyamatosan a fővárosba járok, beszámolókat írok, 

tagokat toborzunk. 

Szeretnék köszönetet mondani a tagoknak és ajánlok mindenkit a Szűzanya oltalmába! 

 

Kedves Gyöngyi! Kívánok neked sok sikert munkádhoz, s remélem, hogy ezzel az interjúval 

sikerül pár új taggal bővíteni a csoportot! 

 

ui. Lapzárta után érkezett a hír, hogy Györgyi visszaadta Mária Légió Országos Elnöki 

posztját, mivel munkája és családja mellett nem maradt elegendő ideje az új feladat 

maradéktalan teljesítésére, de a ludányi csoport vezetését továbbra is ellátja. 
 

Bódiné Fenyvesi Mónika 

 

Sorsok, emberek 
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Dadogós Robi esete a kohászokkal 
 

 Egyszer volt, hol nem volt, réges-régen, hajdanán, amikor e kedves kis eset megesett. 

 Picinyke megyénk akkori egyik nagyüzemében – a salgótarjáni Acélgyárban – még ontották 

magukból az acélt a nagykohók, s biz másként mentek akkor a dolgok, mint manapság! Aki 

dolgozni akart, annak munkahely is volt, mégpedig állandó! 

 Ez időben történt, hogy az egyik olvasztár csapat mellé, - a főművezető – egy nagyon 

szorgalmas, jó szándékú, segítőkész, ám sajnos, eléggé dadogós fiút tett kisegítőnek. Fő feladata 

a többiek kiszolgálása volt: védőitallal /szódavíz, tea/, plusz az üzem azon helyiségeinek a 

rendben tartása, takarítása, amelyeket a csapat tevékenysége során használt. 

 A dolgok rendben is mentek mindaddig, amíg kölcsönös volt a figyelem és a tiszteletadás. Igen 

ám, de egy idő után Robikám, kisfiam helyett csak „gyerek” lett, sőt, a csapat szinte minden 

tagja már évődött szegény srác beszédhibáján. 

 Robi – mert ez volt a becses keresztneve – egy ideig csak tűrte és tűrte a csúfolódást. Még 

otthon sem említette senkinek. Úgy tűnt, mintha mi sem történne vele. Pedig dehogynem! – 

Szinte két ember lelke költözött belé. Az egyik: környezete felé még mindig a szeretetet és a 

vidámságot sugározta, a másikban viszont forrt a bosszúvágy, melyből egy idő után a menekülés 

lehetősége, a kiút keresése is felsejlett. 

 Ezen gyötrelmek közepette, egy nyugodtabb pillanatában elhatározta, hogy felkeresi azt az 

embert, akitől ő még csak egy rossz szót sem hallott. Sőt, Ő hozta Őt ide, hogy célja legyen az 

életben, hogy dolgozhasson és pénzt kereshessen, s ne „ingyenélőként” élje le az életét. – Amúgy 

nem volt egy félős fiú. Magas, jó fizikummal áldotta meg a sors, és hát egy jó adag gyerekes 

zsiványság is lakozott benne! Így hát nem is teketóriázott sokáig. Csak az alkalmas pillanatot 

várta, s egy szusszanatnyi pihenőt engedélyezve magának, bekopogott a főművezetői iroda 

ajtaján, majd lenyomta annak kilincsét. 

 Az iroda gazdája, amint meglátta, mosolyogva állt fel asztalától. 

 - No! Csak nincs valami baj, Robikám?! – Csüccs ide erre a székre! Aztán nyugodtan mond el 

Jani bátyádnak, mi nyomja a szíved?! – S ha tudok, segítek a bajon! 

 Robi megbabonázva nézte azt az embert, akinek szinte mindent köszönhet, de a pátosz hamar 

elszállt, és már tudta, hogy miért jött! Mindent el kell mondani, nincs miért vagy kitől félni! – 

szaladt át agyán. 

 - Fő-fő-főnök! Nem tu-tudom, hogy m-mé, de m-m-mindig ba-ba-baszo-gatnak a tö-többiek, 

me-me-mert da-da-dogok! – majd egy kis lélegzetet vett, és tovább folytatta. Pe-pe-dig hi-higgye 

el, ho-hogy mi-mindent me-meg-csi-csinálok a-amit ké-kérnek! Mé-még a ko-kocsmába i-is ki-

ki-kiszökök, ha k-kell va-va-lakinek e-egy fé-féldeci! – s közben látszott, hogy a könnyeivel 

küszködik. 

A jóságos ember, Robi bal vállára téve kezét, hallgatta végig a panaszáradatot, majd így szólt: - 

Hidd el nékem édes fiam, hogy alapjában véve egyikük se rossz gyerek! Én majd beszélek velük, 

és meglátod jóra fognak fordulni a dolgok! Csak egy kis türelmet kérek még Tőled! Oké? – O-

oké fő-főnök! – majd kezet fogtak és a váratlan vendég a hallottaktól feldobódva távozott. 

Hiszen nem akart ő innen elmenni, mert ha jól belegondolt tényleg nem voltak ezek az 

olvasztárok rossz emberek. Ha valamelyikük jó hazai disznósajtot vagy kolbászt, ne talán 

túróspitét hozott magával, mindig megkínálta őt is. Csak hát, ne csúfolták volna folyton e miatt 

az átkozott beszédhibája miatt! 

 A főnök ismét betartotta szavát! Még aznap, sikta után, az acélgyári „búfelejtőben” 

megbeszélték dadogós Robi nagy bánatát és a brigád szavát adta, hogy véget vetnek a 

csúfolódásnak! 

 Nem telt el egy hét, amikor Robit, mindennapi munkájába merülve, meglepte főnöke. 

 

 

Brunda József tollából 
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 - Robikám! – Azért jöttem, hogy megkérdezzelek: javult-e azóta a helyzet, amióta 

beszélgettünk? Mert beszéltem velük, és mindannyian – szent Habakukra esküdve – 

becsületszavukat adták, hogy többet nem csesztetnek! 

 - I-igen! Té-tényleg ne-nem csú-csúfolnak! Kö-köszönöm a se-segít-ségét! – mosolygott hálás 

arccal, majd folytatta. De, de mo-mostmár é-én í-ígérek Ma-magá-nak va-va-valamit! – s közben 

olyan nagyokat pislantott, mint az a bizonyos rimóci nyúl! 

 - És ugyan mit ígérsz meg nekem? Aranygyerek! 

 - A-azt fő-főnök, ho-hogy tö-többet é-én se hu-hu-hugyozok a-az o-olvasztárok te-teájába! 

 A főművezető hatalmasat nevetett. Szemeiből könnycseppek csorogtak, s közben Robi vállára 

téve kezeit, ezt mondta: Látom fiam, a kölcsönkenyér visszajárt! 

 A kacagást, a gyerek dadogó szavai szakították félbe. 

 - De fő-főnök! Mo-mostmár ma-maga i-is í-ígér-je m-meg, ho-hogy nem á-árul e-el s-senkinek! 

S mindketten szent eskü mellett fogadták, hogy közös titkuk, míg világ a világ, örökre az marad! 

 S bár mindketten máig esküsznek rá, hogy titoktartásukhoz hűek maradtak, az eset mégis 

kitudódott. De hát, hol vannak már azok a régi szép idők?! A gyár is rég bezárta kapuit! 
Brunda József 

 

 

Vigyázz, 

rossz világban élsz! 

 

Sokak számára ismert tény, hogy különböző cégek termékbemutatókra toboroznak embereket – főleg 

időseket – vagy kirándulást, vagy gyógyfürdőzést, vagy egészségügyi problémák megoldását ígérve. 

Már a hatóságok is felfigyeltek erre, különös tekintettel az erőszakos vásárlás kikényszerítése, vagy a 

rejtett adatgyűjtés okán. 

Napokkal korábban felhívott telefonon egy hölgy, aki bemutatkozott, érthetetlenül bemondott egy cég 

nevet, majd arról tájékoztatott, hogy Szécsény városban – a Bástya Panzióban – egészségügyi 

vizsgálatot tartanak – ízületi és érrendszeri anomáliákat vizsgálva. Arra kért, hogy ha ezen én részt 

kívánok venni, akkor augusztus 13-án 9 órakor jelenjek meg a fent említett helyen. Adott egy kód 

számot, amit jelentkezéskor be kell mondanom és a végeredmény a vizsgálatot követően fél óra alatt a 

kezembe kerül. A kód szám FE12. 

Gyanakvó ember vagyok, mivel szerencsétlenségem okán már sokszor kerültem orvosok kezébe és 

mindannyiszor komoly egészségügyi szakemberek hosszú vizsgálatok és laborleletek kielemzését 

követően mondtak jót, vagy rosszat. Hogy lehet, hogy egy panzióba települt társaság félóra alatt 

megmondja a tutit? Na, mindegy! 

Megjelentem a meghatározott időpontban. A panziónak több bejárata is van, de egyik bejáratnál sem 

volt semmilyen eligazító tábla arra vonatkozóan, hogy az érintettek merre is induljanak. A főbejáraton 

idős hölgyeket követve meghatározhatatlan funkciójú helyiségeken átbotorkálva megtaláltuk a vizsgálat 

helyét. Az ajtóban egy udvarias úriember mutatta a további utat. Mindeközben egy hölgy is megjelent, 

aki betessékelt egy asztal mellé, azonosító adatok után érdeklődött, majd elém tolt egy rossz minőségű 

nyomtatványt biztatva arra, hogy hol írjam alá. A hölgy siettette az aláírást, én pedig próbáltam 

elolvasni miközben aláírtam. A hölgy, miután látta, hogy meg akarom ismerni az aláírt szöveg tartalmát, 

megjegyezte: na most a halálos ítéletét írta alá - de rákérdeztem, hogy kinek a megbízásából végzik a 

vizsgálatokat? Mit kezdhetek a papírral, amit adnak? A hölgy dühös lett és valami külföldinek vélhető 

személy nevét ismételgette. Erre én megkérdeztem, hogy van – e kapcsolatuk a magyar egészségügyi 

szervekkel, önkormányzattal? Ezután a hölgy elveszítette a türelmét, minősíthetetlen módon kezdett 

hangoskodni – mit képzelek én, mi vagyok én rendőr vagy mi a fene, elvette a már aláírt papírt – nem 

kell magának részt venni a vizsgálaton mondta - és közben a hölgy mellé a stábhoz tartozó férfiak 

érkeztek és kitoltak a helyiségből. 

Brunda József tollából / Vélemény 
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Dühös voltam a bánásmód miatt. Bejelentkeztem a Szécsény város önkormányzatához ahol a jegyzőt 

kerestem. A jegyző távol volt, de az őt helyettesítő úrtól megtudtam, hogy az önkormányzatnak nincs 

hatáskörébe az ilyenfajta rendezvények engedélyezése, az alpolgármester asszonytól pedig arra kaptam 

biztatást, hogy az esetet jelentsem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőségére.  

Miután az ismeretlen tartalmú, de általam balga módon aláírt papírt elvették tőlem, semmi igazolásként 

felfogható dokumentum nem volt a kezemben. Visszamentem hát és újra azzal az úrral találkoztam, aki 

az ajtóban először fogadott. Kértem, hogy adják vissza az aláírt nyomtatványt. Ez persze nem történt 

meg, hanem megjelent egy úr, aki ugyan bemutatkozott, és aki őt magával hozta azt mondta, hogy Ő a 

főnök.  

A mi a probléma? kérdésre, mindent elmondtam a Főnök Úrnak.  

Meghallgatott és arra kért, hogy másfél óra múlva találkozzunk, mert az említett hölgyet kirúgja, ma 

dolgozik velük utoljára. Nekem a panaszomat alá kell írni, amit Ő addigra a felmondással együtt 

előkészít. Nem örültem a dolognak. Akartam, hogy a nőt megbüntessék, de azt nem, hogy kirúgják. De 

most már nincs vissza út – gondoltam. 

Úgy tűnt, hogy minden rendben lesz, még esetleg majd lehet finomítani a dolgon.  

Másfél óra múlva elém toltak egy számítógéppel szerkesztett jegyzőkönyvet, ami a panaszomat és a 

hölgy felmondását tartalmazta. Ezt aláírtam, a hölgy is aláírta és a Főnök Úr is aláírta. Ekkor én azt 

kérdeztem, honnan tudhatom, hogy ez az aláírt jegyzőkönyv perfektuálódik – nem vonják egy óra múlva 

vissza, és kértem a jegyzőkönyvből egy példányt. A válasz, hogy nem adhatnak, mert le kell pecsételni. 

Én nem értettem, hogy annak mi akadály lenne? Nincs pecsét – volt a válasz. Újfent én: Akkor hogy 

fizetik ki a helyiség bérleti számláját? Válasz: Számítógépes átutalással fizetnek. Akkor kérem az 

általam aláírt nyomtatványt. Azt nem adhatják, mert már nincs náluk. Akkor kérek egy üres 

nyomtatványt azok közül, amiket aláírattak az emberekkel. Nem tudnak adni, mert annyi példány 

készül, ahány embert behívnak a vizsgálatra. És még mindig én: Csak van egy olyan logójuk, amin a 

cég neve szerepel, ha már pecsétjük sincs, hát adjanak egy olyan papírt. Nem tudnak adni, mert csak a 

számítógépen van olyan és másolójuk pedig nincs. (azt már meg sem kérdeztem, hogy hogyan 

nyomtatták ki a panasz és felmondás jegyzőkönyvét, merthogy azt alá kellett írni?) 

 

Akkor mondja már meg a nevét Uram! Fakadtam ki. Többszöri rákérdezésre mondott egy nevet. Ön a 

team vagy a cég vezetője? A cég vezetője vagyok. 

Akkor most arra kérem, írja fel egy papírra a cég nevét. Válasz: adok egy papírt és egy tollat, írja fel 

maga, diktálom: … ….. ... kft 

Most már tényleg vége. Nem! 

Hazamentem és neten megnéztem a cégről készült infót. Felsorolják, hogy mire van engedélye a kft nek. 

Itt nem szerepel érrendszeri és ízületi bántalmak felismerésére és gyógyítására irányuló engedély. 

Mit tehettem? 

Az esetet bejelentettem az NMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának. 

Íme, a főosztály válasza: 

… „Mint bejelentésében is írja a történtekről dokumentált bizonyíték nem áll rendelkezésére, így a 

panaszolt cég(… ….. …kft) ellen közvetlenül nincs lehetőségünk eljárni. Tájékoztatásul azonban 

közöljük, hogy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése című 

témavizsgálat éves vizsgálati programunk részét képezi…. Az ellenőrzés hátralévő részében kiemelt 

figyelemmel fogjuk kísérni a panaszolt vállalkozás megyén belüli tevékenységét” 

Mi a tanulság? 

- Semmit, de semmit ne írjunk alá elolvasás előtt. 

  - Ne hagyjuk magunkat senkitől, de senkitől se alábecsülni. Követeljük meg a tiszteletet. 

- Ne vonakodjunk szóvá tenni sérelmeinket, akár a hatóságok felé is. 

- Ne üljünk fel a nyájasságnak, ellenszolgáltatás nélküli ígéreteknek, az „ördög” mindig a 

szebbik arcát mutatja. 

Végh József László 

2015.08.19. 

Vélemény 
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Szeretettel várunk mindenkit az idei falusi szüreti rendezvényre! 
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