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Képviselõ-testület üléseirõl
Az önkormányzat képviselõ-testülete elõzõ számunk

megjelenése és legutóbbi beszámolónk óta 16 alkalom-
mal ülésezett. A szociális bizottság 7, a pénzügyi bizottság
5 alkalommal hívta össze ülését. A lényeges napirendi
pontokról és a meghozott döntésekrõl az alábbi rövid
összefoglalóval tájékoztatom önöket.

2015. március 3-án megtartott képviselõ-testületi ülé-
sen került sor az önkormányzat tulajdonában álló ingat-
lanok jövõbeni hasznosítására vonatkozó tervekrõl. A je-
lenlegi lakókkal a lakásbérleti szerzõdések megkötésre
kerültek, a termõföldet illetõen a testület arról döntött,
hogy az önkormányzat a saját tulajdonú földterületét
nem kívánja haszonbérbe adni, tekintettel arra, hogy je-
lenleg és a jövõben is mezõgazdasági tevékenységet foly-
tat. Fontos megemlíteni, hogy a szántóföldi gazdálkodás
után járó területalapú támogatást idén már önkormány-
zatunk kapja meg. A learatott termény (napraforgó, ku-
korica) a szociális földprogram keretein belül nevelt ba-
romfiállomány takarmányozásában jelent igen nagy költ-
ségmegtakarítást. A pénzügyi bizottság elnöke – Nagy
Attila képviselõ úr – ismertette, hogy a képviselõ-testület
által létrehozott eseti (ad hoc) bizottság elvégezte fela-
datát. Megállapításokat tett az önkormányzati vagyon-
gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatokról, melyrõl a fa-
lugyûlés keretein belül számolt be a testület.

2015. március 17-én megtartott képviselõ-testületi
ülésen döntés született a szociális szövetkezet megalapí-
tásának szándékáról, az önkormányzati gazdálkodással
kapcsolatos talajelõkészítési munkálatok megkezdésé-
rõl, továbbá a Névtelen utca felújításáról.

2015. március 25-én döntés született a házi szociális
étkezési térítési díjról, a 2015. évi közbeszerzési terv elfo-
gadásáról, a hivatalban szükséges munka megfelelõ ellá-
tásához szükséges informatikai eszközök beszerzésérõl
valamint a könyvtár-fejlesztési pályázat benyújtásáról.

2015. március 31-én megtartott ülésen került sor a
helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítására.

2015. április 28-án döntés született az önkormányzat
képviselõ-testülete szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak módosításáról, a belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámoló
elfogadásáról, valamint a Nagyfüged–Ludas agglomerá-
ciós szennyvízberuházás elõkészítésérõl.

2015. április 28-án megtartott együttes képviselõ-
testületi ülésen elfogadtuk a Nagyfügedi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását.

2015. május 5-én döntés született a nyári gyermek-
étkeztetési pályázathoz való csatlakozásról, melynek ke-
retében 12 gyermek kapott lehetõséget a nyári szün-
idõben az ingyenes étkezésre.

2015. május 15-én elfogadásra került a könyvtár-fej-
lesztési pályázathoz szükséges önerõ biztosítása, továbbá
a Ludas Biztonságáért Polgárõr Egyesület támogatási ké-
relme, a Rákóczi út 1. és Vasút út 2. sz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonosaival a bérleti
szerzõdések megkötése. A József A. u. 27. sz. alatti in-
gatlant az önkormányzat a szakértõi vélemények alapján
lakhatásra alkalmatlannak ítélte meg, ezért felszólította a
lakót az ingatlan elhagyására.

2015. május 22-én elfogadásra került az Abasári Csa-
ládsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszá-
molója, 2014. évi jegyzõi gyámügyi igazgatási tevékeny-
ségrõl szóló beszámoló, az orvosi ügyeleti díj megfize-
téséhez szüksége hozzájárulás összegére vonatkozó ja-
vaslat, továbbá a Rózsa-Sanitas Bt. házi gyermekorvosi
feladatellátásra vonatkozó szerzõdés megkötése. Meg-
szavazásra került az óvodavezetõi álláspályázat kiírása.

2015. június 29-én döntés született a szociális étke-
zési díjat megállapító önkormányzati határozat módo-
sításáról, a helyi esélyegyenlõségi program felülvizsgála-
táról, a „Ludasért” kitüntetõ díj adományozásáról szóló
rendelet módosításáról. Ezen az ülésen került sor a lejárt
határidejû határozatokról szóló polgármesteri beszámo-
lóra. Megtárgyalásra és elfogadásra került az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésérõl szóló rendelet, a települési
környezet védelmérõl, tisztaságáról, valamint a közterü-
letek és az ingatlanok rendjérõl szóló rendelet, továbbá a
közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl szóló rendelet. Rendeleteink Lu-
das község hivatalos honlapján, a www.ludas.hu-n rész-
letesen megtekinthetõk. 

2015. augusztus 19-i rendkívüli ülésén sor került Lu-
das község közigazgatási területén található egyes közte-
rületek védett övezetté nyilvánításáról, továbbá a do-
hánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására
feljogosított javasolt személy kiválasztására.

2015. szeptember 9-én közmeghallgatást és falugyû-
lést tartottunk. Beszámoltunk az eddig eltelt tíz hónap
munkájáról, a tapasztalatokról és jövõben terveinkrõl,
megoldási javaslatainkról. A résztvevõk számából kiin-
dulva ismételten sikeresnek ítéljük második falugyûlé-
sünket. Ezúton is köszönjük a lakosság közremûködé-
sét és javaslatait. 

2015. szeptember 14-én megtartott testületi ülésen
döntés született a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2016. évi pályázati kiíráshoz történõ csat-
lakozásról, a 2016. évi szociális célú tüzelõanyag vásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatás benyújtásáról és
Ludas Község Óvodája alapító okiratának módosításáról. 

Vargáné Csengeri Mónika
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Rendelési idõk
Dr. Franczia Tamás

Hétfõ: 08 órától 12 óráig
Csütörtök: 12 órától 16 óráig
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Dr. Rózsa Csaba
Hétfõ: 13.30 órától 14 óráig
Szerda: 13.30 órától 14 óráig
Péntek: 13.30 órától 14 óráig
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Varga Fehér Judit
védõnõ

Hétfõ, csütörtök: 8 órától
Minden hónapban

elsõ és harmadik csütörtök, 10 órától
gyermekorvossal tartott tanácsadás

Hivatali ügyfélfogadási rend:
Hétfõ: 8-12 óráig, 12.30-15 óráig

Kedd: szünnap
Szerda: 8-12 óráig, 12.30-17 óráig

Csütörtök: szünnap
Péntek: 8-12.30 óráig
Testületi fogadóóra

minden hónap elsõ kedd 17–19 óráig

Balogh László
fõtörzsõrmester

Fogadóóra: minden hónap páratlan hetének hétfõjén
16:00-18:00
KMB iroda

Ludas, Fõ út 19.
Telefon: 06-20-776-81-50

Bármilyen más esetben: 112

GYÓGYSZERTÁR
Ludas, háziorvosi rendelõnél

Tel.: 37/375-189
Nyitva tartás:

Hétfõ: 11:00-12:30
Csütörtök: 13:00-14:30

TAKARÉKSZÖVETKEZET
3275 Detk, Rákóczi út 42.

Tel.: 37/375-052
Nyitva:

hétfõ, szerda, péntek: 8:00-12:00
Pénztár: 11.30 óráig

kedd, csütörtök: 12:00-16:00
Pénztár: 15.30 óráig 

FALUGAZDÁSZ
3275 Detk, Árpád út 1.

06-30/445-2602

Változás
az Integrált Szociális Intézmény

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
ügyfélfogadási helyszínében

Ludas Községi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy az
Integrált Szociális Intézmény Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási helyszíne
megváltozott:

A családgondozók Ludas, Fõ tér 1. szám alatt
(Polgármesteri Hivatal), változatlan idõben azaz

hetente, csütörtök délelõtt 8.00-tól 12.00-ig várják az
ügyfeleket.

Családgondozó: Székely-Sike Ágnes (családsegítõ)
Tel.: 30/963-2538

Családgondozó: Klencznerné Kis Mária (gyermekjólét)
Tel.: 30/827-9314

Az önkormányzat az elmúlt évben több, egymásra
épülõ közfoglalkoztatási programon keresztül próbált
megélhetést biztosítani az álláskeresõknek. Idén leg-
fõképpen a helyi sajátosságokra épülõ mezõgazdasági
közfoglalkoztatási projektre helyeztük a hangsúlyt,
amelyben mintegy 17 fõ munkalehetõsége valósulhat
meg. Szociális földprogram keretében 6 fõ közfoglal-
koztatottnak tudunk munkát biztosítani. Október 1-
jétõl újabb 12 fõ közfoglalkoztatott munkába lépésére
kerülhet sor mezõgazdasági munkavégzés – kukori-
catörés és -morzsolás, paradicsom-feldolgozás, lakossá-
gi és intézményi karbantartási szolgáltatások stb. – cél-
jából. A nyári szünidõben 5 fõ diákmunkás részére biz-
tosítottuk a munkavégzés lehetõségét. Úgy vélem,
hogy közmunkásaink értékteremtõ munkájuk  révén
folyamatosan hozzájárulnak településünk sikeres mû-
ködéséhez. 

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester

Közfoglalkoztatás
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Ludas Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
2015. május 22-i ülésén ismét tárgyalta a helyi szociális
ellátásokról szóló rendeletét, és a korábbihoz képest egy
teljesen új helyi jogszabályt fogadott el, amely 2015.
május 27. napján lépett hatályba.

A pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 11/2015.
(V.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
értelmében a képviselõ-testülettõl átruházott hatáskör-
ben dönt: a polgármester a települési eseti és a telepü-
lési temetési ellátások, valamint a köztemetés iránt be-
nyújtott támogatások elbírálásáról; a szociális bizottság
a települési lakásfenntartási ellátások, valamint a tü-
zelõanyag-támogatások megállapításáról.

Az Ör. értelmében az ellátások megállapításához ké-
relmet szükséges benyújtani, amely letölthetõ mind az
önkormányzat honlapjáról, mind a hivatalban papír ala-
pon átvehetõ. A kérelemhez mellékelni kell a kérel-
mezõ, illetve a vele közös háztartásban együtt élõ közeli
hozzátartozók jövedelemigazolását. A jövedelemigazo-
lás lehet a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított (zöld szí-
nû) igazolás, illetve a munkáltató által kiadott munkál-
tatói igazolás,valamint más egyéb hitelt érdemlõ doku-
mentum. A munkáltatói igazolás kiállításának idõpont-
ja nem lehet egy hónapnál több, mint mielõtt a kérel-
met a hivatalhoz benyújtották. A kérelem részét képezi
a vagyonnyilatkozat, amelyre az ügyfélnek szintén nyi-
latkoznia kell. A települési temetési eseti ellátás igény-
lése esetén a kérelem melléklete a jövedelemigazoláson
felül kiegészül az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatá-
val, valamint a temetéssel járó kiadások számláival.

Amennyiben akár a polgármester, akár a szociális bi-
zottság eljárása során kétség merül fel a kérelmezõ, il-
letve a vele közös háztartásban élõ közöli hozzátartozók
jövedelmi és vagyoni viszonyai felõl, akkor környezet-
tanulmány készítését rendelhetik el az érintettek szo-
ciális viszonya vonatkozásában.

Fontos megjegyezni, hogy azonos típusú települési
vagy rendkívüli települési támogatás ugyanazon lakcím
vonatkozásában egyidejûleg csak egy fõ részére állapít-
ható meg.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eljá-
rási rendelkezéseinek ismertetését követõen rátérek az
egyes ellátások rövid ismertetésére.

A képviselõ-testület települési támogatásként az
Ör.-ben települési lakásfenntartási ellátást állapított
meg. Az ellátás igényelhetõ villanyáram-, a víz-, a gáz-
fogyasztás, a hulladékszállítási közszolgáltatási díj mér-
sékléséhez. Az ellátásra az jogosult, akinek a háztartásá-
ban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 250%-át (71 250 Ft), és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona.

A települési lakásfenntartási ellátás összege kettõ-
ezerötszáz forint, és egy évre kell megállapítani.

Az Ör.-ben rendkívüli települési támogatás az eseti
települési ellátás. Az ellátásban elsõsorban azokat a sze-
mélyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezõ többletki-
adások – így különösen betegséghez, halálesethez, ele-
mi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévõ várandós
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a
gyermek fogadásának elõkészítéséhez, a nevelésbe vett
gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyer-
mek családba való visszakerülésének elõsegítéséhez
kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos hely-
zete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Eseti települési ellátás nyújtható annak a szociálisan
rászoruló, létfenntartásáról más módon gondoskodni
nem tudó személynek, akinek a háztartásában az egy fõ-
re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 
(57 000 Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Eseti  települési ellátás ugyanaz a létfenntartási gon-
dokkal küzdõ család vagy egyedül élõ egy naptári évben
legfeljebb harmincezer forintig részesülhet és összege
negyedévenként nem haladhatja meg a tízezer forintot.

A helyi rendeletben szintén rendkívüli települési
támogatás a települési temetési ellátás, amely az el-
hunyt személy eltemettetésének költségeihez való hoz-
zájárulás annak, aki az elhunyt személy eltemettetésérõl
gondoskodott, függetlenül attól, hogy az elhunyt sze-
mély tartására köteles volt-e vagy sem, és a temetési
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását
veszélyezteti, továbbá a kérelmezõnek és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. A hozzájárulás összege,
ha a családban az egy fõre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
%-át (114 000 Ft), egyedülálló esetén szintén a 400%-
át nem haladja meg, urnás temetés esetén 13 ezer fo-
rint, koporsós temetés esetén 16 ezer forint. 
A hozzájárulás a temetés idõpontjától számított 90
napon belül kérelmezhetõ.

Az Ör. természetbeni szociális ellátásként szabályoz-
za a tüzelõanyag támogatást, amely annak nyújtható, aki
a lakását tûzifával vagy szénnel fûti és a családjában az
egy fõre jutó jövedelem  nem haladja meg az öregségi
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nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
hogy vagyonnal nem rendelkezik.

A támogatás fûtési idényben egy alkalommal állapít-
ható meg. A támogatás egy ingatlan esetében egy sze-
mély részére állapítható meg. A megállapított támogatás
összege ötezer forinttól tizenötezer forintig terjedhet.

A képviselõ-testület 2015. június 29. napján fogadta
el és ez év július 12. napján lépett hatályba az avar és a
kerti hulladék nyílttéri égetésérõl szóló 13/2015.(VII.2.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.1.).

Az Ör.1. értelmében Ludas község belterületén  az
avar és kerti hulladékot nyílt téren  égetni  keddi, csü-
törtöki és szombati napokon , október 1. napjától már-
cius 31. napjáig 10 és 16 óra között, április 1. napjától
szeptember 30. napjáig 10 és 18 óra között engedé-
lyezett. Az égetés ünnepnapon tilos. A fenti idõpon-
tokon és napokon kívül tilos az avar és kerti hulladék
égetése közterületen, valamint egészségügyi, kulturális,
oktatási és sport intézmények 100 méteres körzetében
azok mûködési ideje alatt. Természetesen a  hatóságilag
elrendelt általános tûzgyújtási tilalom alól az Ör.1. nem
ad felmentést. Külön jogszabály rendeli szankcionálni
azokat, akik akár közterületen, akár magánterületen
mûanyagot vagy más kommunális hulladékot égetnek.

A képviselõ-testület szintén 2015. június 29-i ülé-
sén döntött és 2015. július 12-én hatályba lépett a  tele-
pülési környezet védelmérõl, tisztaságáról, valamint a
közterületek és az ingatlanok rendjérõl szóló
13/2015.(VII.2.) önkormányzati rendeletrõl.

A rendelet értelmében a tulajdonos köteles gondos-
kodni: az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában,
illetõleg ha járda mellett zöldsáv is van az úttestig ter-
jedõ teljes területen); az ingatlan, illetve a járdaszakasz
elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról és
fûnyírásról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A község belterületén lévõ beépített és beépítetlen
ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatla-
nukhoz tartozó területet rendben tartani, gyomtól, gaz-
tól, szeméttõl, vadon élõ bokortól megtisztítani, vala-
mint a járdára kinyúló ágakat és bokrokat megfelelõen
lenyesni. Az ingatlan elõtti járdaszakasz, saroképület
esetén az épület melletti járdaszakasz hó- és síkosság-
mentesítése az ingatlan tulajdonosának, használójának a
kötelessége.

A képviselõ-testület a jegyzõre átruházott hatáskör-
ben bírsággal bünteti azokat a személyeket, akik az avar
és a kerti hulladék nyílttéri égetésérõl, valamint a tele-
pülési környezet védelmérõl, tisztaságáról, valamint a
közterületek és az ingatlanok rendjérõl szóló önkor-
mányzati rendeletben foglaltakat megsértik.

Dr. Kovács Norbert
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(Folytatás a 4. oldalról)

Településünk 21,16 millió forintos támogatást nyert
napelemes rendszerek kialakítására. A pályázat az ön-
kormányzati épületek energiatakarékosságának, meg-
újuló energiafelhasználásának fokozására irányul. A
projekt megvalósításával az önkormányzati középü-
letek villamosenergia-igényének egy részét váltja majd
ki a kiépítésre kerülõ megújuló energiaforrás-haszno-
sító berendezés. A háztartási méretû napelemes kiserõ-
mûveket az alábbi közintézményeken helyeztük el : 

Polgármesteri hivatal (3274 Ludas, Fõ tér 1.)
Iskola (régi épülete, 3274 Ludas, Fõ út 19.)
Orvosi rendelõ (3274 Ludas, Fõ út 104.)
Rendezvényközpont (3274 Ludas, Vasút út 2.)
A pályázat a Környezet és Energia Operatív Prog-

ram (KEOP) keretében, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból (ERFA) kerül finanszírozásra, a támo-
gatási intenzitás 100%.                    Vargáné Csengeri Mónika

Napelemes rendszerek
kialakítása

Szociális tûzifa
Ludas Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelõanyag vásár-
lásához kapcsolódó kiegészítõ támogatásra.

Amint értesülünk arról, hogy pályázatunk kedvezõ
elbírálásban részesült, további tájékoztatást adunk:

– a szociális tüzelõanyag támogatás  feltételeirõl,
– az igényléshez szükséges kérelemrõl és mellék-

leteirõl,
– a kérelem benyújtásának határidejérõl.

Lizák Gábor, önkormányzati képviselõ, szociális bizottság elnöke



Ludasi Körkép

Sikeresen megrendezésre került a XVI. Ludas
Napok, melyet a gyermeknappal kötöttünk össze az
idei évben. A két napos rendezvényen valódi gólyalába-
sokkal, és a hatalmas népszerûségnek örvendõ habpar-
tyval kedveskedtünk a gyerekeknek, amit õk egy szín-
vonalas kis mûsorral köszöntek meg. Hastánc, zumba,
karate és szamurájkard mûvészek bemutatója is várta az
érdeklõdõket. Az elsõ napot – május 30-át – fergeteges
utcabállal zártuk.

Vasárnap, az ünnepi szentmise után a Magyar Légi-
erõ Szolnoki Zenekara kísérte a falubelieket a búcsú-
térre. A Magyar Honvédség felajánlásaként ingyenesen
zenélt egy órán át az érdeklõdõknek a Légierõ Zenekar.
A programok összeállítása során igyekeztünk minden
korcsoport igényeinek megfelelõ rendezvényt szervez-
ni. A repertoár tartalmazott ír kocsmazenét, fellépett
Szikra László standup komédiás. Ugyancsak megmu-
tatkozott Ludason élõben a Purga és a Mystery Gang,
Magyar Rózsa, a Three Days Later, a Tarnóca Néptánc-
együttes, a bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport, a Vir-
tus Kamara Néptáncegyüttes, Kovács Adrienn és Mé-
száros Árpád valamint Cozombolis. A Ludas Napokat
május 31-én este tûzijátékkal zártuk. Bízunk benne,
hogy a szervezett programokkal a lakosság megelé-
gedésére szolgálhattunk.

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester
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XVI. Ludas Napok



Ludasi Körkép

2015. május 20-án szociális földprogram keretén
belül benyújtott „Ludasi Kisháztáji” elnevezésû pá-
lyázatunkat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 
1 265 000 Ft összegû támogatásban részesítette. A tá-
mogatási intenzitás 100 %-os. Ennek keretében 400
db elõnevelt csirke felnevelésére, valamint további
gyümölcsfák ültetésére kaptunk lehetõséget. A mi-
nisztérium feltételként szabta, hogy 2014. évi nyer-
tes pályázatában szereplõ támogatási összeg megtar-
tása mellett, ugyanazon helyszínen és összegben kell
felhasználnunk a támogatást. Ezért a közmunkásaink
segítségével az orvosi rendelõtõl teljesen elszeparál-
tan, az udvar hátsó felében elkerítve bõvítettük a ma-
jorságot, hogy ezzel ne zavarjuk az egészségügyi
komplexumot. Közfoglalkoztatási program kereté-
ben 6 fõ vesz részt mezõgazdasági dolgozóként a
programban, egy fõ közvetlen munkavezetõ, a napi
munkavégzés irányításával, továbbá egy fõ okleveles
agrármérnök szakmai tanácsokkal ellátva felügyeli a
programot. A pályázati feltételek követelményeinek
történõ megfelelést, a fizikai és a pénzügyi teljesíté-
seket helyi szinten az önkormányzat, magasabb szin-
ten az illetékes minisztérium rendszeres helyszíni el-
lenõrzések útján kontrollálja.

A baromfitenyésztéssel, vágással kapcsolatos
egészségügyi feltételek teljesülését a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) folyama-
tosan felügyeli.

Mint ismeretes az önkormányzat tulajdonában
álló, eddigiekben haszonbérletbe adott területek 
visszakerültek az önkormányzat használatába (Ara-
nyosi dûlõ, Imre út). Megkezdtük 19 hektáron a
szántóföldi gazdálkodást. 12 hektáron napraforgót, 2
hektáron kukoricát ültettünk. A megmûvelt terü-
letek után területalapú támogatás jár a földhasználó
részére, mely esetünkben maga az önkormányzat. A
learatott termény, a letört kukorica fedezni fogja a
szociális földmunka programban tartott baromfiál-
lomány felneveléséhez szükséges takarmány egy ré-
szét, a felesleg eladásra kerül. A befolyt bevétel az
önkormányzati költségvetést gyarapítja. A szûkös
anyagiakra és a jelenlegi nehéz helyzetre való tekin-
tettel pedig nem elhanyagolható, hogy ezekkel az
eszközökkel is csökkenteni tudjuk az önkormányzat
kintlévõségeit, költségmegtakarítást érhetünk el
mind a szociális- és közétkeztetésben, mind a ba-
romfitartásban. A talajelõkészítési munkálatok után
õszi búza vetésére kerül majd sor a napokban. 
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Szociális földprogram, szociális szövetkezet,
szántóföldi gazdálkodás településünkön

(Folytatás a 8. oldalon)



Ludasi Körkép

Olykor a szemünk elõtt történik, mégsem veszünk
róla tudomást. Adhatnánk és kérhetnénk is segítséget,
mégsem tesszük. Amikor feleszmélünk, hogy mi is
történik a közvetlen környezetünkben, vagy akár
velünk, már egy rendõrségi eljárás közepén vagy egy
kórházi osztályon találjuk magunkat. Tanuljunk meg
segítséget kérni és adni is. Idõben, a megfelelõ módon
számos szervezet, intézmény áll rendelkezésünkre.

Elindult egy áldozatvédelmi program Heves me-
gyében, a Tudor Alapítvány projektjén belül. A pro-
jekt célja a társadalmi integráció elõsegítése, külön
hangsúlyt fektetve a megelõzés minden szintjére.
Elérhetõségük: 06-80-620-300. Személyes ügyfélfo-
gadás: Gyöngyös, Fuvaros u. 5.

E-mail: heves.aldozatos@gmail.com

Rendelkezésünkre állnak a családsegítõ szakszolgálat
munkatársai is, tõlük is kérhetünk segítséget, akár csalá-
don belüli erõszak, gyermekek ellen elkövetett erõszak
esetén is.

Tudnunk kell, hogy nem kell megvárnunk, amíg
bekövetkezik a katasztrófa, vannak elõjelek és vannak
intézmények, ahonnan segítséget kérhetünk.

Tudnunk kell, hogy állampolgári kötelességünk a
megfelelõ szervhez fordulni, ha erõszakot tapasztalunk
környezetünkben.

Tudnunk kell, hogy a lelki agressziót többnyire
fizikai követi.

Tudnunk kell segítséget kérni és adni is.

Nagy Zoltán

Az Imre úti kisebb parcellákon tavasszal kony-
hakerti zöldségnövények (paradicsom, paprika,
hagyma, zöldség, répa, tök, uborka stb.) termeszté-
sével folytatjuk a gazdálkodást, továbbá újabb gyü-
mölcsös telepítésére kerül sor.

A betakarított termés a közétkeztetésben és a szo-
ciális étkeztetésben kerül felhasználásra.

További terveink között szerepel egy helyi szo-
ciális bolt létrehozása, melyben reményeink szerint
az általunk termesztett zöldségek lakossági forgal-
mazása válik lehetõvé. 

2015. április 30-án megalakítottuk a Ludasi Me-
zõgazdasági Szociális Szövetkezetet 18 taggal. Több-
ségi tulajdonos Ludas Község Önkormányzata. A
megalakítás célja, hogy a közfoglalkoztatásból kike-
rülõ, munkatapasztalattal rendelkezõk számára a
szociális szövetkezetek a foglalkoztatás következõ
lépcsõfokai lehessenek a nyílt munkaerõpiac felé,
illetve a közfoglalkoztatottak önfoglalkoztatóvá, szö-
vetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká
válva kiléphessenek az elsõdleges munkaerõpiacra. 

A tényleges munkavégzés a szövetkezeten belül
még nem kezdõdött el, várjuk az év végére ígért
pályázatok kiírását, mely által fõfoglalkoztatású
munkabérre, eszközökre lehet majd pályázni. A kö-
vetkezõ évtõl az Imre úti 1500 négyzetméteres par-
cellákból néhányat az önkormányzat ingyenes mû-
velés alá szándékozik adni a szövetkezet számára,
melynek mezõgazdasági dolgozói a sikeres pályáza-
tok realizálódása után a fent említett szociális bolt
helyben termelt áruinak elõállítói lesznek. Jövõbeni
terveink között szerepel egy helyi piac létrehozása is. 

Vargáné Csengeri Mónika, polgármester
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(Folytatás a 7. oldalról)

Családon belüli erõszak
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Mai világunkban egyre több szó esik az egészség-
megõrzésrõl. A különféle újságok, internetes fórumok
szinte korlátlan mennyiségben adnak tanácsokat,
hogyan maradjunk télen is fittek, egészségesek. Ember
legyen a talpán, aki ebbõl a kínálatból az igazán hasznos
tanácsot ki tudja választani. Ezért kértem fel egy
dietetikus szakembert – Szarka Dorottyát –, hogy segít-
sen. Mit tegyünk és mit együnk, hogy a hosszú téli
hónapokat, a hideget lehetõleg megfázás vagy más
megbetegedés nélkül vészeljük át.

Nagy Zoltán

TÉLI EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
A hûvösebb idõ beköszöntével egyre melegebb

ruhadarabokat bányászunk elõ a ruhásszekrény mé-
lyérõl. A csizmák, kötött pulóverek, bundás kabátok
megvédenek ugyan a hidegtõl, de a betegségek elke-
rülése érdekében „belsõ pajzsunk”, azaz immunrend-
szerünk megerõsítése legalább olyan fontos, mint a
meleg öltözék.

MI AZ IMMUNRENDSZER?
Az immunrendszer szervezetünk védõbástyája: biz-

tosítja, fenntartja egészségünket. A stressz, a levegõ-
szennyezés, a dohányzás vagy a helytelen táplálkozás
gyengítik, a pozitív gondolkodás, a megfelelõ mennyi-
ségû testmozgás, valamint a kiegyensúlyozott táplál-
kozás erõsítik védõrendszerünket. Hûvös idõben ki-
emelten fontos az immunrendszer támogatása, ugyanis
ilyenkor könnyebben legyengülhetünk, megbeteged-
hetünk. Ha odafigyelünk a helyes, vitaminokban gaz-
dag táplálkozásra, könnyen egészségesek maradhatunk
télen is, és nem szükséges multivitamint, étrend-
kiegészítõket szedni.

VÉDÕANYAGOK
A vitaminok és az ásványi anyagok aprócska vegyü-

letek, de nélkülözhetetlenek az emberi szervezet
megfelelõ mûködéséhez, az egészség megõrzéséhez.
Bevitelükrõl nap mint nap gondoskodnunk kell. A leg-
fontosabb „védõanyagok” közé a C-, az A- (és az úgy-
nevezett karotinoidok), a D- és az E-vitamin tartoznak.

E-vitamin található a növényi magvakban, a csírák-
ban, a növényi olajokban  (pl. napraforgóolaj, olívaolaj),
ezért változatos étrend mellett könnyen biztosítható a
napi szükséglet.

Nagyobb fejtörést okoz a megfelelõ mennyiségû
C-, A- és D-vitamin bevitele. Utóbbi elsõsorban állati
eredetû táplálékokkal kerül a szervezetbe. Kiváló forrá-
sok a csukamájolaj, a máj, a tojás, a tej és tejtermékek,
a D-vitaminnal dúsított margarinok. Napfény hatására

a bõrben is képzõdik, viszont a téli szürke hónapokra
hiány alakulhat ki. Ennek megelõzése érdekében no-
vembertõl március végéig étrend-kiegészítõ vagy 
gyógyszer formájában érdemes pótolni a D-vitamint.

ELMÉLET A GYAKORLATBAN
A legtöbb vitamint az idényzöldségek- és gyümöl-

csök tartalmazzák, ezért íme egy lista a késõ õsszel, télen
is elérhetõ terményekrõl:

– zöldségek: brokkoli, burgonya, cékla, cikória,
csicsóka, fehérkáposzta, fekete retek, fokhagyma,
fõzõtök, jégcsapretek, karalábé, karfiol, kelbimbó,
kelkáposzta, kínai kel, lencse, lilahagyma, lilaká-
poszta, mángold, metélõhagyma, padlizsán, paszti-
nák, petrezselyem (-zöld és -gumó egyaránt), póré-
hagyma, sárgaborsó, sárgarépa, spenót, sütõtök, szá-
razbab, szárzeller és zellergumó, vöröshagyma,
zöldbab, zöldpaprika,

– gyümölcsök: alma, birsalma, csemegeszõlõ, csip-
kebogyó, dió, földimogyoró, füge, gesztenye, kökény,
körte, mandula, naspolya, + déli gyümölcsök (cit-
rusfélék, kivi, banán, ananász).

Sok C-vitamin található a burgonyában, a céklában,
a karfiolban, a karalábéban, a káposztafélékben, a pap-
rikában és a petrezselyemzöldben. Legjobb A-vitamin
forrásaink a belsõségek (pl. máj, vese, szív), a tej és tej-
termékek, a tojássárgája, a tengeri halak. A-vitamint a
szervezet is képes elõállítani, mégpedig az ún. karoti-
noidokból. Ezek olyan növényi festékanyagok, melyek
önmagukban is betegségmegelõzõ hatásúak. Magas
karotinoid tartalmú növények: aszalt sárgabarack,
brokkoli, grapefruit, kelbimbó, kelkáposzta, paradi-
csom, paradicsomsûrítmény, petrezselyemzöld, sárga-
répa, spenót, sütõtök, zeller. Mindig ügyeljünk rá, hogy
ép, friss terményeket fogyasszunk!

A C-vitamin hõre, oxigénre és fényre is érzékeny. Ez
azt jelenti, hogy ezek hatására gyorsabban elbomlik és
használhatatlanná válik. Áztassuk minél kevesebbet az
alapanyagokat, a fõzési idõt pedig rövidítsük le. Ha
tehetjük, használjuk fel a fõzõvizet! A zöldségeket forró
(de nem forrásban lévõ) vízbe tegyük, mert a hideg-
vizes áztatás és a lassú fõzés tönkreteszi a vitamint.

Az A-vitamin és a karotinoidok hõre kevésbé érzé-
kenyek. Sõt, ha hõkezelt (fõtt, sült) sárgarépát, spenótot
vagy paradicsomot eszünk, több karotinoidhoz
juthatunk.

Télen is fontos, hogy naponta többször, 4-5-ször
együnk. Étkezéseink mindegyike tartalmazzon legalább
egy maréknyi vagy ökölnyi zöldséget, gyümölcsöt.
Emellett fordítsunk kiemelt figyelmet a bõséges

Egészségünk megõrzése

(Folytatás a 10. oldalon)
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folyadékfogyasztásra! Minden étkezés alkalmával
igyunk meg egy pohár/bögre citromos vizet, ásvány-
vizet, gyógyteát vagy házi turmixot. Nem is hinnénk,
de a torok nedvesen tartása megnehezíti a kórokozók
(pl. baktériumok) szervezetbe jutását.

Merjünk kreatívak lenni, kísérletezni! Ne féljünk új
dolgokat kipróbálni, változtatni eddigi szokásainkon!

Íme néhány ötlet, melyekkel könnyedén értékes
anyagokat csempészhetünk a napi menübe:

1. Színesítsük étkezéseinket! Süssünk zöldséges le-
pényeket, pogácsákat! Gyakrabban együnk rakott, töl-
tött zöldségeket! Készítsünk zöldséggel töltött húsokat!

2. Tízóraira, uzsonnára együnk zöldségkrémeket
(pl. brokkolikrém, lencsekrém). Kenjük pirítósra vagy
mártogassunk bele nyers zöldséget.

3. Ízesítsünk! Kerüljön fokhagymás-petrezselymes
joghurtöntet a salátára! Gyümölcseinket locsoljuk meg
fahéjas citromlével!

4. A szendvicsbe mindig kerüljön friss zöldség!
5. Fõtt ételekhez fogyasszunk házi savanyúságot

vagy friss salátát!
6. A köret felét váltsuk ki fõtt, sült zöldségekkel!
7. Készítsünk házi zöldség-, gyümölcsturmixokat

vízzel, tejjel, joghurttal, kefirrel! Igazi vitaminbomba!
8. Naponta ropogtassunk el fél maréknyi diót, mo-

gyorót vagy mandulát!
9. Pár szem aszalt gyümölcs csökkenti édesség irán-

ti vágyunkat!
10. Kedvenc zöldségeinket, gyümölcseinket fagyasz-

szuk le kis adagokban, így egész évben elérhetõek lesz-
nek a család számára.                                  Szarka Dorottya

A HÁZSZÁM ELHELYEZÉSE AZ INGATLAN-
TULAJDONOS ÉRDEKE! Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló törvény 2016. január 1-jétõl kö-
telezõvé teszi, hogy minden házszámmal nem ellátott
épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
E kötelezésen felül azonban érdemes belegondolni,
mennyire lehet hasznos a házszámtábla: a mentõ, az or-
vosi ügyelet vagy a tûzoltóság értékes perceket nyerhet
azzal, hogy nem keresi az adott címet – ez a néhány perc
akár életet is menthet. Az önkormányzat a házszám-
táblák egységesítését nem írta elõ, nem rendelte meg és
nem írta elõ, kitõl kell beszerezni a táblákat: vagy a kapu-
ra, vagy az épületre jól láthatóan elhelyezett táblával, szá-
mokkal az ingatlantulajdonos eleget tehet e kötele-
zettségének.

ÉPÍTÉSI HULLADÉKOT ÁTVESZ HELYBEN A
KÕBÁNYA! Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Hódút Freeway Kft. gyöngyöstarjáni kõbányája beton
(EWC kód: 17 01 01), beton, tégla, cserép, kerámia vagy
ezek keveréke (EWC kód: 17 01 07), bitumen keverék
(EWC kód: 17 03 02) átvételére jogosult. A fenti típusú
hulladékokat a kõbánya nyitvatartási idejében (hétfõtõl
péntekig 6-16 óra között) lehet leadni, melynek költsége
tonnánként 1250 Ft+ ÁFA (mázsánként 125 Ft+ÁFA).
Csak a fenti típusú hulladékok átvételére jogosult a kõ-
bánya, ezért a kommunális hulladék beszállítását mellõz-
zék, e célra a rendszeres szemétszállítást, a szelektív hul-
ladékgyûjtést és a házhoz menõ lomtalanítást vegyék
igénybe!

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ RÁG-
CSÁLÓIRTÁSRÓL A betegségeket terjesztõ vagy

egészségügyi szempontból káros, miniszteri rendeletben
meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról és a madarak
távoltartásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve keze-
lõje rendszeresen köteles gondoskodni. A vándor- és
házi patkány, házi egér és a zárt térben megtelepedett
egyéb egerek elleni védekezési kötelezettség csak lakott
területen áll fenn. Lakott területnek tekintendõk a tele-
pülés beépített területén fekvõ, emberi tartózkodásra al-
kalmas létesítmények (lakóházak, középületek, üzemek
stb.), az utcák, terek, parkok stb., valamint az ott található
mûtárgyak, továbbá – területi elhelyezkedésüktõl füg-
getlenül – a jármûforgalmat szolgáló létesítmények,
egészségügyi intézmények, élelmiszer tárolására szolgáló
raktárak, közétkeztetési és vendéglátóipari egységek, ille-
tõleg a mezõgazdasági üzemek lakó- és gazdasági épü-
leteinek, raktárainak elhelyezésére szolgáló területek az
épületekkel és az épületeket körülvevõ 100 méter széles
területsávval együtt. Az egészségügyi kártevõk elleni vé-
dekezésrõl, a költségek fedezésérõl, valamint a szükséges
rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett te-
rület vagy épület tulajdonosa (bérlõje, használója, keze-
lõje), illetõleg a gazdálkodó szerv vezetõje vagy üzemel-
tetõje (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gon-
doskodni. Amennyiben a fenntartó e kötelezettségeknek
nem tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az egészségügyi
kártevõk elleni védekezésre. Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a közegészségügyi kockázatok megelõ-
zése érdekében védekezési kötelezettségüknek tegyenek
eleget, a rágcsálók megtelepedésére alkalmas gócokat (pl.
felhalmozott hulladék) szüntessék meg!

Lizák Gábor

(Folytatás a 9. oldalról)

Közérdekû tájékoztató
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A polgármester és a képviselõk nevében
A 2014-es önkormányzati választások után a polgár-

mester és a képviselõk egyetértettek abban, hogy mi-
elõbb ciklusprogramot kell készíteni, ami az „örökség”
elemzése alapján meghatározza a legfontosabb felada-
tokat és  azok megvalósításának módszereit.

Ezt követõen javasoltam a polgármesternek, indít-
sunk el egy olyan programot is, amelynek megvalósu-
lásával kettõs célt érhetünk el. Egyrészt a Ludason élõk
önkéntes munkájukkal szebbé, otthonosabbá tehetik a
települést, másrészt az együtt végzett munka a közössé-
gi szellem erõsödését eredményezheti. A szabad em-
berek szabad döntésével létrehozott közösségek a leg-
erõsebbek, s így tevékenységük is a leghatékonyabb.

Nem szeretnénk szemtelenül sokszor kérni önkén-
tes munkát, évente mindössze egy alkalommal. A prog-
ram a következõ részletekbõl áll össze: a temetõért,
köztisztaságért, közösségi ingatlanokért, emlékmûért, a
múlt tárgyi emlékeinek megõrzéséért végzett tevé-
kenység illetve adomány.

Joggal vetõdik fel a kérdés, hogy elsõnek miért a te-
metõ, amit egyébként most már ellenõrizhetõen az ön-
kormányzat gondoz. A temetõ az a hely, ahol a legtöbb
ember megfordul legalább egyszer egy évben. Nem
mindegy, hogy amikor kegyeletünket leróni és emlé-
kezni akarunk, milyen látvány tárul elénk. Ha rende-
zetlenség, gazdátlanság, gaz, szemét fogad bennünket,
akkor szomorúbbak és mérgesebbek vagyunk, nem tu-
dunk igazán a kegyeletre hangolódni. Márpedig több
tucat sír „gazdátlan”/gondozatlan, a régi mécsesek, tö-
rött üvegek csúfítják a sírok közeit, a kereszt jelentõ-
sebb felújításra vár, a négy nagykapu egyike sem zár
rendesen, a kiskapu becsukhatatlan, ormótlan és tönk-
rement hirdetõtábla csúfoskodik a bejárat mellett. Az
önkormányzat saját alkalmazottaival igyekszik gondoz-
ni a temetõt, de nehezen tudja behozni az évek alatt fel-
gyülemlett „lemaradást”. Ehhez nyújtana nagy segítsé-
get, ha sokan vállalnának néhány óra közösségi munkát.

Mivel a Ludasi Körkép minden házba eljut, ezért itt
kérjük tisztelettel a ludasiakat a temetõért vállalt, né-
hány órás közösségi munkára. Idõpont: 2015. október
17-e 9,00-12,00 óra. Eszközök, amelyekkel munkát le-
het végezni: ásó, kapa, gereblye, lombseprû, sövényvá-
gó, kosár (vagy vödör, furik).

Munkára jelentkezni lehet az alább felsorolt szemé-
lyeknél és elérhetõségen:

Vargáné Csengeri Mónika, Szabadkai út 1., 06-20-
284-3332

Nagy Zoltán, Fõ út 50., 06-20-216-8757
Kiss Györgyné, Kassai út 15., 06-20-429-7574
Lizák Gábor, József Attila út 13., 06-20-951-1754
Horváth Lászlóné, Fõ tér 1., 37-362-043
Nagy Attila, Parád, Sziget u. 52., 06-30-682-2729
A jelentkezést legkésõbb október 08-ig kell meg-

tenni, mert egyeztetés és összehangolás szükséges.
Izgatottan várjuk az elsõ „Ludasiak a….ért” akció

eredményét.
Reméljük, hogy a Ludasi Körkép következõ számá-

ban nem azt kell írnunk, hogy sajnos kevésbé volt sik-
eres, hanem azt, hogy SZÉP VOLT LUDASIAK!

Nagy Attila

Ludasiak a temetõért
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Településünk életéhez tartozik a szépkorúakról
való megemlékezés. 

90 év… szinte három emberöltõ, mely nem
mindenkinek adatik meg. Évek alatt látni gyerme-
keink, unokáink felnõtté válását, a család átalaku-
lását, átélni történelmünk jelentõs eseményeit, ré-
szesei lenni a dolgos hétköznapoknak. Család, sze-
relem, barátságok, munka és megannyi pozitív és
negatív érzést, emléket ölel fel ez a 90 év. Öröm és
bánat, szenvedély, szeretet, félelem, békesség, fájda-
lom, erõ, születés, halál, játék, küzdelem, mosoly,
álmok, illatok, ízek, élmények… és még sorolhat-
nánk, mi minden jut eszünkbe, milyen is a múlt.
Fáradtságos, de sok-sok emlékkel teli évek, melyek-
re örömmel, talán könnycseppel a szemük sarkában
gondolnak vissza az ünnepeltek.

Ludas Község Önkormányzata nevében ezúton
is szeretnénk meleg szeretettel köszönteni Czék-
mány Feri bácsit, aki idén júniusban 90 esztendõs
lett. Június 19-én Czékmány Feri bácsit meglátogat-
tuk, és személyesen köszöntöttük otthonában. 90.
születésnapja alkalmából átnyújtottuk részére Or-
bán Viktor miniszterelnök úr emléklapját. Feri bácsi
örömmel fogadta a köszöntést a vendégektõl.

Isten áldását kérve kívánjuk, hogy családjuk kö-
rében, jó egészségben élvezzék a további szép nyugdí-
jas éveket! Tisztelettel gondolunk községünk vala-
mennyi szépkorú tagjára, szívbõl gratulálunk Nekik!

Vargáné Csengeri Mónika

A lakossági bejelentések és panaszok alapján a
Névtelen utca kijavításáról döntött a képviselõ-tes-
tület. Az árajánlatok beérkezése után Németh József
vállalkozót bíztuk meg a kivitelezéssel, aki 2015.
április második felében kijavította a járhatatlan sza-
kaszt. Többen megjegyezték, hogy az egész utat kel-
lett volna felújítani. Sajnos az anyagi helyzetünk ezt
egyenlõre nem engedte meg, azonban hosszabb távú
terveink között szerepel a folytatás.

A képviselõ-testület szándékában áll a Névtelen
utcának új nevet adni, ami egy hivatalos eljárás ke-
retében lehetséges.

Kiss Györgyné

Szépkorúak köszöntése Névtelen utca javítása



Ludasi Körkép

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert az
önkormányzat, így a nyári iskolai szünetben
megkezdõdhetett a könyvtári beruházás.

Ludas önkormányzata a Ludas község könyvtárá-
nak szakmai eszközfejlesztésére és korszerûsítésére
beadott pályázata sikerrel járt: az NKA Közgyûj-
temények Kollégiuma megítélte a kért 1 518 133
Ft-os támogatást.

A fejlesztés révén a könyvtár megújult környe-
zetben, a Vasút úti rendezvényteremben, az eddigi-
eknél korszerûbb körülmények között és lényege-
sen jobb felszereltséggel szolgálja majd az olvasókat.

A beruházás a nyári iskolai szünetben kezdõdhe-
tett meg, a szükséges 10 %-os önrészt az önkor-
mányzat biztosítja.

A könyvtár új helyszínét az indokolja, hogy a pá-
lyázat feltételeként egy 3 éven belül felújított, alap-
terület-növekedéssel járó épületet kellett biztosíta-
nunk, mely a jövõben modern körülmények között
várja majd az olvasókat. 

A beruházás részeként építészeti átalakítások és
felújítások, valamint bútor- és eszközbeszerzések is
megvalósulak.

Terveink között szerepel a kikapcsolódni vágyó
ifjúság igényeinek kielégítése ifjúsági sarok létre-
hozásával. 

Vargáné Csengeri Mónika
polgármester
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Megújul a könyvtárunk
A Ludasért Fejlesztõ- és Kulturális Egyesület 2015.

év februárjában támogatást nyert a Mol Zöldövezet
Program pályázatán, melybõl egy pihenõparkot szeret-
nénk létesíteni. A park 758 000 Ft-ból valósulna meg,
támogatásként 600 000 Ft vissza nem térítendõ támo-
gatást nyertünk, mely utófinanszírozott. A költségvetés
60%-ának õshonos növényeknek kell lennie. Induló
egyesületként sok támogatást kaptunk már a lakos-
ságtól, önkormányzattól illetve vállalkozóktól, melyet
nagyon szépen köszönünk! A márciusi jótékonysági bál
bevételébõl tudjuk megfinanszírozni a festékeket illet-
ve a zúzott követ. Igyekszünk minden lehetõséget, se-
gítséget megfogni, keressük a támogatókat, de még saj-
nos hiányzik a költségvetés 65%-a, így forráshiány mi-
att a növények vásárlása, ültetése kétséges, ettõl függet-
lenül október második felében elkezdjük a játékok, pa-
dok kihelyezését, festését. Itt szívesen fogadjuk a lakos-
ságtól a segítséget a munkálatok alatt. 

Lizák Szabolcsné
elnök

Ludasért Egyesület

Ludas Biztonságáért
Polgárõr Egyesület

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a polgárõrség

telefonszáma megváltozott.

Új elérhetõségeink:

06-30-621-4609
06-30-621-4622
06-30-621-4623
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Esõ utáni, nagyon kellemes idõben rendezte meg az
ónkormányzat ezt a rövid programot. Arra viszont elég
volt, hogy vidáman töltsünk néhány órát a lakossággal
együtt. Az esõs napok arra ösztönöztek, hogy fedett he-
lyet biztosítsunk a rendezvénynek. A könyvek kiürítése
után a dolgozóink szépen lebontották, eldolgozták az
elválasztó falat. Így szép nagy teret kaptunk, amit a ké-
sõbbiekben is tudunk hasznosítani. 

A vendégeket és a lakosságot „lakomával” vártuk. A
baromfivágásból megmaradt csirkeszárnyakat sütöttük
meg, volt még zsíros kenyér hagymával, teával, citrom-
mal, borral.

A fellépõ Tarnóca Néptánccsoportos gyermekeink
nagy örömet jelentettek, szépek, ügyesek voltak az
aznapi sokadik fellépésük után is. Oklevéllel, édes-
séggel és kóstolóval köszöntük meg a munkájukat. A
következõ Virtus táncegyüttes fergeteges mûsorával
lenyûgözte a nézõket. Az igazi népi muzsikát a híres
Dobroda zenekar szolgáltatta.

A mûsor végén a felcsendülõ Himnusz dallamaira
máglyát gyújtottunk, meghatottan néztük végig gyönyö-
rû zenék kíséretében. Így zártuk az „Itthon vagy, Ma-
gyarország szeretlek 2015” címû rendezvénysorozatot.

Kiss Györgyné 

Szent Mihály napi forgatag



Ludasi Körkép

Ludas Község Óvodájában sok változással kellett
szembenéznünk az új nevelési év kezdetén. 

A minden köznevelési intézményt érintõ jogsza-
bályi változások mellett személyi változás is történt
óvodánkban. Kernácsné Már Tünde óvó néni el-
ment óvodánkból, a helyét október 1-tõl Faragó Ist-
vánné, Pannika óvó néni tölti be, aki Nagyfügedrõl
jár majd dolgozni óvodánkba. Személyében olyan
óvodapedagógust kapunk óvodánkba, aki a gyerme-
kek szeretetén kívül sok éves gyakorlati tapasztalat-
tal és nagy szakismerettel rendelkezik a különleges
bánásmódot igénylõ gyermekek nevelésében. Sze-
retettel várjuk.

Mint említettem, több jogszabály változott, me-
lyek az intézményünkben folyó munkát érintik.
Nézzük sorban.

1. Óvodakötelezettség
Az óvoda vonatkozásában a 2015/2016. nevelési

évet érintõ legfontosabb változás a hároméves kortól
kezdõdõ óvodakötelezettség. Ez a szabályozás az öt
éves kortól kötelezõ óvodai nevelésben való rész-
vételt váltja fel. Célja, hogy a gyermekek minél ko-
rábbi életkorban kapcsolódjanak be az intézményes
nevelésbe.  

Mit jelent a kötelezettség? 2015. szeptember else-
jétõl abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a gyermek betölti a harmadik életévét, napi négy
órában kötelezõ részt venni az óvodai nevelésben. 

2. Új finanszírozási elem a 2015/2016. tanévben
a rászorultakat megilletõ ingyenes bölcsõdei és óvo-
dai étkeztetés.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétõl hatályos 151. §
(5) bekezdésének a) pontja szerint a gyer-
mekétkeztetés során az intézményi térítési díj
100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
a bölcsõdei ellátásban vagy óvodai nevelésben ré-
szesülõ gyermek után, ha a gyermek: 

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül,

– tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan csa-
ládban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek, 

– olyan családban él, amelyben három vagy több
gyermeket nevelnek, 

– olyan családban él, amelyben a szülõ nyilatko-
zata alapján az egy fõre jutó havi jövedelem összege

nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegé-
nek 130%- át (2015-ben a 89 408 Ft-ot), vagy 

– nevelésbe vették.
3. Az Oktatási Hivatal elkészítette a 2016. évre

szóló országos pedagógiai-szakmai ellenõrzési (tan-
felügyeleti) tervet, amelyben mintegy 11 800 fõ
pedagógus, 1800 fõ vezetõ és 10 intézmény tanfel-
ügyeleti eljárása került megtervezésre. 

Az ellenõrzés legfontosabb célja: az oktatás sike-
rességében kulcsszerepet játszó pedagógusok, veze-
tõk jó gyakorlatát megerõsítse, a még fejlesztendõ
területeket beazonosítsa, hozzájáruljon a pedagógi-
ai, vezetõi kompetenciák fejlesztéséhez, a magyar
köznevelési rendszer minõségének, az oktatás szín-
vonalának javításához.

4. Változások a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
biztosításában  

A 2014 decemberében elfogadott nemzeti közne-
velési törvénymódosítás jelentõs mértékben átalakí-
totta a pedagógiai-szakmai szolgáltatások szervezeti
és tartalmi kereteit. Az állami köznevelési közfel-
adat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgál-
tatásokat 2015. április 1-jétõl az Oktatási Hivatal biz-
tosítja. Ennek érdekében megalakultak az Oktatási
Hivatalban a Pedagógiai Oktatási Központok (továb-
biakban: POK), amelyek biztosítják és koordinálják a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, gondoskodnak
a szaktanácsadói hálózat, továbbá a pedagógusok
munkájának külsõ, egységes kritériumok szerinti
ellenõrzését szolgáló tanfelügyelõi hálózat hatékony
és teljes körû mûködtetésérõl. Országosan 15 POK
kezdte meg mûködését, melyek megyénként látják el
a jogszabályban elõírt feladatokat.

5. A Nemzeti Pedagógus Kar megalkotta a peda-
gógusok Etikai Kódexét, amely általános etikai alap-
elvekbõl, részletes etikai és eljárási szabályokból áll.
Fontos új szabály a köznevelési törvényben, hogy az
állami és önkormányzati fenntartású köznevelési
intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex
alkalmazása kötelezõ.

A 2015-16. nevelési év õszi idõszakára ezúttal is
sok programot terveztünk óvodás gyermekeink szá-
mára.

Következzék néhány ízelítõ õszi tevékenység ter-
vünkbõl: 
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Ovi hírek

(Folytatás a 16. oldalon)
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– Szorgos méhek módjára folyamatosan végez-
zük a gyûjtögetõ munkáinkat melyek során termé-
seket, õszi faleveleket és egyéb természeti kincseket
gyûjtögetünk.

– Ezen az õszön a korábbi évek gyakorlatához ha-
sonlóan most dióverésen szeretnénk részt venni. Az
óvodában a diót feldolgozzuk, a belébõl tölteléket
készítünk süteménybe vagy kalácsba, míg a héjából
játékokat – kishajó, katicabogár, pörgettyû stb. ké-
szítenénk. Így a gyermekek tapasztalatokat gyûjthet-
nek a diófa hasznosságáról, illetve a dió felhaszná-
lásának sokféleségérõl.

– 2015. szeptember 14-30 között tart óvo-
dánkban a kiscsoportosok fogadása és beszoktatása.

– 2015. október 4. az Állatok Világnapja alkal-
mából kirándulást tervezünk a faluban, olyan hely-
re, ahol sok állatot figyelhetnénk meg egyszerre

– 2015. október 27. keddtõl, a továbbiakban min-
den hónap utolsó keddjén várjuk a kisgyermekes

anyukákat a Totyogó Klubunkba
– 2015. november elsõ hetében papírgyûjtést

szervezünk.
Most pedig hálás köszönetünket szeretnénk tol-

mácsolni minden ludasi lakos felé, akik támogatják
és segítik az óvodát programjai megvalósulásában.
Itt szeretném elmondani Önöknek, hogy az elmúlt
nevelési évben szervezett gyûjtésekbõl, adományok-
ból és az Anna Bál bevételébõl összesen 170 ezer
forintot tudtunk az óvoda javára összegyûjteni. Eb-
bõl tudtunk zenés karácsonyi gyermekmûsorhoz
elõadókat hívni, az ovis kirándulás útiköltségét biz-
tosítani, a bálban közremûködõ zenekart fizetni. A
gyûjtéseket szeretnénk továbbra is folytatni, hiszen a
lakásokban csak lom, vagy szemét, nekünk pedig
anyagi segítséget jelent.

Kedves Ludasiak! A természet színeiben pom-
pázó, mesés õszt kívánunk mindenkinek!

Ludas Község Óvodájának gyermekei és dolgozói

SZÜLETÉS

1. Baranyi Sámuel szül.: Gyöngyös, 2015. 03. 13.
an.: Kiss Judit, lakcím: Ludas, Pozsonyi út 2.

2. Dózsa Karolina Nikolett szül.: Gyöngyös, 2015.
03. 16. an.: Kiss Nikolett, lakcím – tartózkodási hely:
Ludas, József A. u. 5/A.

3. Pásztor Anabell szül.: Kistarcsa, 2015. 04. 13.
an.: Mága Gizella, lakcím: Ludas, Fõ út 30.

HÁZASSÁG
1. Altnöder József és Nemoda Ágnes, Gyöngyös,

2015. 01. 10.
2. Dózsa György és Kiss Nikolett, Ludas, 2015.

03. 19.
3. Ráski Roland és Bátor Dóra, Ludas, 2015. 09.

05.

HALÁLOZÁS
1. Csegõdi László
2. Szabó István
3. Juhász Imre Györgyné
4. Szepesi Dániel
5. Dege Andor
6. Kepka Pál
7. Kõszegi József
8. Sõtér József Antal
9. Kovács László
10. Misik Jánosné
11. Gál Imréné
12. Csengeri Ferencné
13. Heisz Józsefné 
14. Szanyi Lajos
15. M.Berei Józsefné
16. Berta István
17. Faragó László Jánosné

Ludasi Körkép • Kiadó: Ludas Község Önkormányzat • Felelõs kiadó: Vargáné Csengeri Mónika
• Szerkeszti: Nagy Zoltán • Fotó: Benei László • Megjelenik: negyedévenként 350 példányban
Nyomda: Konturs Nyomdaipari Kft. Gyöngyös, Petõfi út 58. Ügyvezetõ: Ujhelyi Ferenc

(Folytatás a 15. oldalról)

Anyakönyvi események Ludas községben
2015. 01. 01-tõl 2015. 09. 15-ig


