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Karácsonyi Köszöntő 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Ludasiak! 

Az advent a készülődés ideje. 
Nagyszüleink korában ez a csen-
desség, az elmélyülés, a kará-
csonyra való testi-lelki felkészü-
lés ideje volt. Mostanra azonban 

sokszor a rohanás ideje lett. Rohanunk, hogy az év vége 
előtt lezárjuk a munkahelyi ügyeinket. Rohanunk, hogy az 
irodában lezárjuk az aktákat. És rohanunk, egyre rohanunk, 
hogy elkészülhessünk az ünnepre. Most azonban lassítsunk 
le egy pillanat erejéig. 

Amikor bekapcsoljuk a díszkivilágításokat, amely egészen 
vízkeresztig gondoskodik majd az ünnepi hangulatról, 
remény és várakozás van a szívünkben. Remény és vára-
kozás, amely az idei karácsonyra vonatkozik. Arra, hogy 
szeretünk, és arra, hogy minket is viszont szeretnek. Arra, 
hogy az egész éves kemény munkának és a szürke hétköz-
napjainknak van értelme, és végül arra, hogy ezek miatt 
van értelme ünnepelnünk! 

Az advent, a keresztények  karácsonyig tartó lelki felké-
szülése. Az egymást követő vasárnapokon egy-egy újabb 
gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, amely a lel-
künket is fénnyel árasztja el. 

A színek is kiemelt jelentőséggel bírnak: a három lila mel-
lett egy rózsaszín kerül a koszorúra. A gyertyák a hitet, a 
reményt, a szeretet és az örömöt (rózsaszín) jelképezik. A 
hétről hétre világító gyertyák számának növekedése szim-
bolizálja a növekvő fényt. A karácsonyt megelőző várako-
zás, lelki megtisztulás az eljövetelben, a Megváltó születé-
sében éri el jutalmát. Az advent egyben az egyházi év kez-
dete is. 

Az adventi időszak kitűnő alkalom arra, hogy elgondol-
kozzunk az életünkön, az anyagi javak és a valódi értékek 
viszonyán.  Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysá-
gával kell mérnünk, hanem olyan ajándékkal, amiből min-
denki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 
  
Azt kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele 
együtt járó békesség tegye széppé az ünnepüket. Kívánom 
– akár egyedül, akár a szeretteik körében ünnepelnek –, 
segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 
lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az újesztendőt 
tiszta szívvel és újult erővel kezdhessük el. 
ENGEDJÉK MEG , HOGY EZEN GONDOLATOKKAL KÍVÁN-
JAK MINDEN LUDASI LAKOSNAK SZERETETTELJES KA -
RÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG , 
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT. 
 

Vargáné Csengeri Mónika  
polgármester 

 

Ovi-hírek 
  
A naptári év végéhez közeledve sok program és rendez-
vény zajlott óvodánkban. 
Elsőként november 17-én, a Márton-naphoz kötődően tar-
tottunk kézműves műhelyt. Örömünkre sokan vettek részt a 
barkácsolásban ovisok, iskolások és szüleik. Az idő gyor-
san repült munka közben, a hangulat nagyon jó volt, me-
lyet egy kis libazsíros kenyérrel és meleg, citromos teával 
fűszereztünk meg. Befejezésül egy lámpásos felvonulást 
tettünk az óvoda körül. 

A hónap elején ellátoga-
tott óvodánkba a nagy-
szakállú Mikulás is – 
gyermekeink nagy örö-
mére.  Igazán gazdag 
csomagokkal lepte meg 
a ludasi gyermekeket, 
bizonyára azért, mert a 
Mikulás tudja, hogy 
ebben a kis faluban csu-

pa kedves, aranyos és ügyes gyermek él. 
Ám nemcsak ez volt az egyetlen találkozásuk óvodásaink-
nak a Mikulással. December 8-án Gyöngyösre utaztunk, 
mert az Ajándékdoboz Alapítványtól meghívást kaptunk a 
nagyszakállú házába, ahol ismét a jó Mikulással találkoz-
hattak gyermekeink. Innen is jó nagy csomagokkal térhet-
tek haza. 
 

2015. december 14-én 
délelőtt az újjá alakult 
Községi Könyvtárunk-
ban vettünk részt az 
óvodás gyermekekkel 
Telegdi Ágnes gyer-
mekkönyv-író mesés 
könyvbemutatóján. Az 
írónőtől kettő dedikált 

képeskönyvet kaptak a ludasi ovisok. 
  
Az utolsó rendezvény az óvoda Karácsonyi Ünnepélye 
volt. Ez a nap a korábbi években már megszokott hagyo-
mány szerint alakult. Egész délelőttöt betöltő programot 
szerveztünk a gyermekeknek és szüleiknek. Kezdésként 
Molnár Orsi előadóművész interaktív gyermekműsorral 
szórakoztatta a jelenlevőket nagyon jó hangulatot teremtve 
a hallgatóság között. Ezt követően a ludasi ovisok karácso-
nyi ünnepi műsora következett, mely több felnőttnek is 
könnyeket varázsolt a szemébe. Majd miután a gyermekek 
átadták ajándékaikat szüleiknek, a nagy karácsonyfánk 
alatti csomagok kibontása következett. Sok értékes játékot 
rejtettek ezek a csomagok, melyek a szülőkkel való közös 
játékkal tették emlékezetessé ezt a napot a gyermekek 
számára. Finom ünnepi ebéddel záruk a délelőttöt.    
 
A „Falukarácsony” után az óvodában is lecsendesedett az 
élet.  
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A naptári év utolsó napjait 2015. december 21-től 2016. 
január 4-ig a ludasi óvodás gyermekek családjaik körében, 
testvéreikkel és szüleikkel töltik. 
 
Ezúton kívánok Ludas Község Óvodájának gyermekei és 
minden dolgozója nevében  
ÁLDOTT, SZERETETTEL TELI KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS  EGÉSZSÉGBEN GAZDAG, 
BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! 
 

Tóthné Dobos Zsuzsanna  
 óvodavezető  

  

 
Falukarácsony 

 
Eltelt egy év nagyon gyorsan. Mégis örülünk, hogy ismét 
köszönthettük a falunk lakóit az utolsó adventi vasárnap 
előtt.  

December 19-én 16 óra-
kor kezdődött a műsor, 
de már az előző napok-
ban, órákban nagy sür-
gés-forgás kerekedett, 
sütöttünk - főztünk, ka-
rácsonyfadíszeket készí-
tettünk óvodásaink se-

gítségével. A ludasi óvodás és iskolás gyermekeink a falu 
büszkeségeiként színvonalas kis műsorral készültek. A 
gyermekeket a Babszem Jankó Gyermekszínház előadásá-
val, a „Csilingelő lakodalom” című mesejátékkal leptük 
meg. A karácsonyi díszek versengése a habcukor lányért 
,zenés-mókás csodálatos előadás volt.  
 

Nagyon tetszett - és nem 
csak a gyerekeknek!                                                                                                                     
A polgármester asszony 
szép, köszöntő szavai 
következtek. A hit, a 
családi béke, az emberek 
szeretete és törődése 
élteti a karácsonyi ünne-

pet. Ahhoz, hogy ez igaz legyen, a mindennapok munkája, 
akarat és tisztesség kell. Ennek szellemében kívánt min-
denkinek Kellemes és Boldog Karácsonyt  és erőben, egés-
zségben gazdag Boldog Új Évet. 
 
A mesemondó lány, az óvodások, iskolások elvarázsoltak 
az előadásukkal majd a falu karácsonyfája mellett boldog 
arccal gyújtották a csillagszórókat. Végül jutalom csokit 
kapott minden gyermek.                                                                          
Az este további része az élvezeteké volt: finom töltött ká-
posztával, a boldogi nagyrózsa süteménnyel, kellemes 
teákkal, forralt borral kedveskedtünk vendégeinknek. 
Kiváló hangulatban volt részünk, sok zenével, tánccal.   

Aki eljött, szeretetben, 
jó kedvben töltötte a 
délutánt és az estét. 
Reméljük, jövőre is 
találkozunk a szeretet 
ünnepén. 

 
Kiss Györgyné  

képviselő 
 

 
Képviselő-testület üléseiről 

 
Az Önkormányzat képviselő-testülete előző számunk meg-
jelenése és a legutóbbi beszámolónk óta 5 alkalommal 
ülésezett és két rendkívüli ülést tartott. A pénzügyi bizott-
ság 1 alkalommal, a szociális bizottság 7 alkalommal hívta 
össze ülését.  A lényeges napirendi pontokról és a megho-
zott döntésekről az alábbi rövid összefoglalóval tájékozta-
tom Önöket. 

2015. szeptember 30-án megtartott testületi ülésen elfo-
gadásra került a Ludas község közrend-biztonsági helyze-
téről szóló beszámoló, az önkormányzat 2015.évi költség-
vetésének féléves végrehajtása, a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési 
szabályok meghatározása. Megtárgyalásra került a család-
segítő és gyermekjóléti feladatok felülvizsgálata is.  

2015. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen 
döntés született a KEOP-4-10.0/N/14-2014-0385. sz. 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Ludason” című 
megnyert pályázattal kapcsolatos önerő biztosításáról. 
Megszavazásra került, hogy a 238.547,- Ft összegű önerőt 
az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítani 
kívánja. 

2015. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen 
került sor Ludas Község Óvodája munkatervének vélemé-
nyezésére, továbbá a Járási Esélyteremtő Program elfoga-
dására.  Megtárgyalásra került az Abasári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntar-
tott Integrált Szociális Intézmény feladatellátása 2016. 
január elsejétől.  

2015. november 30-án megtartott testületi ülésen került 
sor az adóigazgatási feladatokról szóló beszámoló elfoga-
dására. Egyik legfőbb napirendi pont a Nagyfüged-Ludas 
szennyvíztársulás működéséhez történő hozzájárulás, to-
vábbá a Ludas 044/2 hrsz-ú szántó ingatlan megvételi 
szándéka szennyvízberuházás céljából. 
Ezen testületi ülés keretében döntött a testület úgy, hogy a 
75 év feletti egyedülálló, nyugdíjas ludasi lakosokat kará-
csonyi élelmiszer-adományban kívánja részesíteni.  A 0-14 
éves korosztályt Mikulás csomag, a lakosság egészét pedig 
karácsonyi csomag juttatásban részesíti.  
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Elfogadásra került a fűtéskorszerűsítésre tett ajánlat, mely 
a Faluház (régi iskola) épületében jelentős költségmegtaka-
rítást eredményez a jövőben.  

Döntés született a civil szervezetek támogatásáról és a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat nyertes 
pályázóiról. A döntés értelmében az önkormányzat támo-
gatásban részesítette a Ludasért Kulturális és Fejlesztő 
Egyesületet, a Római Katolikus Egyházközösséget, a Ma-
gyar Vöröskereszt gyöngyösi szervezetét továbbá a Ludas 
Biztonságáért Polgárőr Egyesület. 

2015. december 14-i ülésen sor került a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat módosítására, 2016. évi munkaterv  
elfogadására, ismertetésre került a jegyzői beszámoló a 
Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 

 
Vargáné Csengeri Mónika 

polgármester 
 

 
Szociális Célú Tűzifa Támogatás 

 
Ludas Község Önkormány-
zatát a Belügyminisztérium 
604.520.-Ft vissza nem térí-
tendő támogatásban részesí-
tette, amelyet 34 erdei köb-
méter keménylombos tűzifa 
vásárlására használtunk fel.  
A Szociális bizottság a beér-

kezett kérelmek alapján, szociális rászorultság figyelembe 
vételével 55 lakcímre tudott tűzifát biztosítani. 
 

Lizák Gábor 
Szoc.Biz. Elnök 

 

 
Pezseg az élet az új könyvtárban! 

2015. november 06.-án volt az ünnepélyes átadó és már 
négy különböző rendezvénnyel vártuk a könyvtárlátogató-
kat. Felnőttek és gyerekek egyaránt nagy érdeklődéssel 
vesznek részt a programokon. 

Diabéteszesen is egészségesen! 

Életmód- és diétás tanácsadás, könyvajánlás az 1-es és 2-es 
típusú cukorbetegségekről, tájékoztatás szövődményeikről 
és megelőzésükről. Alternatív gyógymódok a vércukor-
szint csökkentésére. 

Szörnyvadászat a könyvtárban! 

Fővadász: Komlóné Szabó Ágnes könyvtáros, vadász ta-
noncok: a ludasi ovisok. 

 

Nyugdíjas Karácsony! 

Nyugdíjas lakosaink számára megrendeztük Karácsonyi 
Ünnepünket, melyet egy könyvtári rendezvénnyel kötöt-
tünk össze.  

A rendezvény címe: M-
ESÉLY. Közreműködött: 
Luzsi Margó könyvtáros, 
meseterapeuta. A műsor 
után meghitt beszélgetés 
közben vendégül láttuk a 
megjelenteket 

Író-olvasó találkozó! 

A ludasi ovisok túl vannak 
életük első író-olvasó 
találkozóján. A könyvtár-
ban Telegdi Ágnes mese-
író diaképeket vetített és 
mesélt a gyerekeknek 
Barnabás mackóról és egy 
kis vidra megmentéséről. 
Az ovisok matricát, 
könyvjelzőt és dedikált 
mesekönyveket kaptak ajándékba az írónőtől.  

A rendezvényeket a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere támogatta 

 

Reméljük, 2016-ban is hasonló színvonalas rendezvé-
nyekkel várhatjuk majd az érdeklődőket! 

Csoszánszki Péterné 

 

 

Lakossági széntámogatás 

A Mátrai Erőmű Zrt. Önkormányzatunk részére  3450 q 
kedvezményes árú tüzelőanyag (lignit) vásárlására biztosí-
tott lehetőséget.  A kedvezményes szén ára : 313,- Ft/q 
volt. A tüzelőanyag elszállítását és a szociálisan rászorulók 
részére történő elosztását az Önkormányzat saját hatáskör-
ében végezte el. Örömünkre szolgált, hogy a megrendelt 
mennyiséget teljes egészében valamennyi igénylő lakosunk 
számára tudtuk teljesíteni.  

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Mátrai 
Erőmű Zrt.-nek az Önkormányzatunk számára nyújtott 
folyamatos támogatásukért.  

 
 

 
Vargáné Csengeri Mónika 

polgármester 
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Szép volt, Ludasiak! 
 

Jó érzéssel adhattuk ezt a címet. Amikor meghir-
dettük a „Ludasiak a temetőért” akciót, csak titokban re-
ménykedtünk a sikerében. 
2015. október 24-én közel húsz önkéntes jelent meg a te-
mető nagykapujánál. Az szinte természetes volt, hogy va-
lamennyi képviselő eljött, különben hogyan várhattuk vol-
na el mások megjelenését. Annak érdekében, hogy ne ke-
resztezzük egymás munkáját, rövid egyeztetésen szemé-
lyekre szabottan elosztottuk a feladatokat.  

A nők azoknak a gondozatlan sírjait szépítgették, 
akiknek már nem él hozzátartozója, vagy ha él is, koránál 
fogva képtelen a fizikai munkára, esetleg a nagyon messzi-
re elszármazás teszi számára lehetetlenné az ápolást. Tevé-
kenységük révén megszűnt a hatalmas gaz, a sírok között 
nem éktelenkedtek szétszórt, törött mécsesek, olvashatóvá 
váltak a fejfák. A fiatalabb férfiak a nehéz feladatokat vál-
lalták. Kiszedték az ormótlan, részleteiben is alig olvasha-
tó, rozsdásodó táblát; kiásták a kereszt melletti, öreg buk-
szusokat, hogy új ezüsttuják kerülhessenek a helyükre. Az 
idős fák veszélyes vagy zavaró ágait levágták. Egy kisfiú 
szorgalmasan hordta kupacba az ágakat. Ketten a kereszt 
felújításán fáradoztak. Kis késéssel valamennyi kapu javí-
tása is megtörtént. Az önkormányzat a mintegy kétautónyi 
szemetet szállította el. Már elmúlt dél, amikor elégedetten 
tekinthettünk vissza: a temető megtisztult. 
A „megtisztuláson” túl más hozadéka is a volt a napnak: 
megmutatta a közösség erejét, a résztvevők kicserélhették 
gondolataikat.  
Az aggodalom is eloszlott, hiszen a „sajnos kevésbé volt 
sikeres” helyett most azt írhatjuk: 
 
 SZÉP VOLT LUDASIAK! 

Nagy Attila 
képviselő 

 
Új helyen a könyvtár 

 
Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy ahány ember, annyi-
féleképpen ítélhető meg ugyanaz a dolog. Ez az igazság 
tetézhető azzal, hogy a különböző vélemények méltányol-
hatók és megérthetők. Ugyanis az eltérő ítéleteket nem a 
„csak azért is másképp vélekedek” alapállás szüli, hanem 
az, hogy különbözőek az információink, neveltetésünk, 
logikánk, elvárásaink, értékrendünk, céljaink: szóval a 
személyiségünk. És ezzel nincs is baj, ez így van rendjén, 
ezt hívják a másság elfogadásának, toleranciának. Mint 
ahogy az is igaz, hogy minél többet – és igazat – tudunk 
meg valamiről, annál nagyobb a valószínűsége vélemé-
nyünk változásának. Nincs ez másképp a könyvtárunkkal 
sem. Mert ki vitathatná el egy-egy neheztelő vélemény 
jogosságát, ami csak egyetlen szempontból született. 
Mondjuk azt, hogy a Fő úton a Beökkönyi-kastélyhoz kö-
zel lakónak most már valóban messze lesz a vasút melletti 

épület. Vagy azt, hogy a közösségi ház rendezvények, bá-
lok megtartására alkalmas volt, s ez a lehetőség elveszett. 
Valójában akkor tudunk ez ügyben megközelítőleg igazsá-
gos véleményt formálni, ha minden fontos információ a 
rendelkezésünkre áll, ha a hosszabb távú célokat és lehető-
ségeket is figyelembe vesszük, ha képesek vagyunk szemé-
lyes érdekeink mellett a mások fejével is ítélkezni. 
És most nézzük, mik befolyásolták a döntést, hogy a 
könyvtár az új helyre költözött. 

A legdöntőbb ok az volt, hogy a könyvállomány 
növelésére, új bútorokra, világítótestekre, számítógépekre 
és internetre, játékokra fordítható, milliós nagyságrendű 
támogatást csak akkor kaphattuk meg, ha felújított épüle-
tünkben biztosítjuk a könyvtár működését. Ilyen ingatla-
nunk csak egy volt, a jelentős támogatást pedig nem sza-
laszthattuk el.  A támogatási szerződés nem „örökre” írja 
elő a jelenlegi épületben működést, az önkormányzat gya-
rapodásával központibb helyre is költöztethetjük a kulturá-
lódás fellegvárát. Az ünnepélyes átadáskor bárki meggyő-
ződhetett arról, hogy a jelenlegi könyvtár színvonala mesz-
sze meghaladja a korábbiét. 

Ha eddig a falu egyik szélében lakóknak kellett 
nagy távolságot megtenni művelődési igényük kielégítésé-
re, most egy ideig ők kerülnek kedvezőbb helyzetbe. Ismét 
megjegyzem: remélhetőleg nem évtizedre lesz szükség, 
hogy a község jelentősebb intézményei a központnak te-
kinthető Fő téren vagy közelében kapjanak helyet. 

Igaz, veszítettünk egy lehetőséget bálok, rendezvé-
nyek, összejövetelek megtartására – viszont a volt iskola 
épületében nyertünk egy másikat ugyanolyan infrastruktú-
rával, több négyzetméterrel. Alkalmasint – megfelelő ga-
ranciákkal – a jelenlegi könyvtár is szolgálhat ilyen célt. 
Bár már azon kellene töprengeni, hogy az 1-4 évfolyam 
Ludason történő működése miatt hol legyenek a bálok! 

 
Úgy tűnik tehát, hogy a fontosabb tényezők együttese alap-
ján könyvtár ügyben a változtatás volt célszerű. Nem kőbe 
vésett döntés – lehetőségeink majdani gyarapodása felülír-
hatja. 

 
Nagy Attila 

képviselő 
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Clervoux-i Szent Bernátnak a bűnössel 
kapcsolatos gondolatáról 

 
 A rendszeres olvasástól alakulhatott ki a készsé-
gem, hogy egyre gyorsabban és biztosabb érzékkel vagyok 
képes az olvasott szöveg elemeit értékelni. Mire egy mon-
dat végére érek, már tudom, hogy lényeges-e vagy sem. 
Ilyenkor azonnal apró ceruzajelet teszek a lapszélre, és 
rövidebb-hosszabb ideig abbahagyom az olvasást. Gondol-
kozom. Meditációféle ez. Tudni akarom, mitől lett éppen ő 
fontossá a számomra. Ízlelgetem szavait, kérdéseket teszek 
fel, a világról szerzett szűkös ismereteim alapján válaszo-
kat fogalmazok meg. 
 Clervoux-i Szent Bernátnak A megfontolásról (De 
consideratione) című könyvében olvastam, hogy az Úr a 
próféta által üzen (megfenyeget): 
 

„A gonosz meghal bűne miatt, de vérét tőled ké-
rem számon.” 

 
Meg kellett állnom. A mondat első fele nem okoz 

nehézséget. Nyilvánvaló igazságot természetességgel kö-
zöl. De a második fele! Honnan a bátorság és a felhatalma-
zás, hogy 850 évvel ezelőtt egy szerzetes követelhesse 
tőlem valaki vérének a kiontását? A szigorú és tömény 
parancs megértése és a teljesítésével kapcsolatos kérdések 
megválaszolása hosszabbra nyúlt volna, ha a Próféták 
könyvéből nincs segítségemre hivatkozás (Ez 3, 18-21): 
„Ha azt mondom a gonosznak: >>Halállal halsz meg!<< - 
és te nem hirdeted neki, és nem beszélsz (nem figyelmezte-
ted), hogy megtérjen gonosz útjáról és éljen, maga a go-
nosz a saját gonoszsága miatt hal meg, de a vérét a te ke-
zeden keresem.” 
 Ha nem hóhérságot vár tőlem, akkor mit, hol és 
mikor tegyek? Az alapállásom világos: a rosszat létében és 
megjelenésében is kerülnöm kell. A létében kerülés nem 
más, mint hogy nem teszek rosszat, nem követek el bűnt, 
nem válok gonosszá, hogy a lelkiismeretem nyugodt le-
gyen – a megjelenésében kerülés a jó hírem megőrzése 
miatt fontos. Mondom, alapállás. Ennyivel mégsem érhe-
tem be! Akik igyekeznek jónak, igaznak megmaradni a 
csábító gonosszal szemben, azokat hitükben mindig meg 
kell erősítenem. Ha azonban elmulasztom figyelmeztetni 
őket a jóság melletti hűségre, mulasztásommal hozzájáru-
lok bűnössé válásuk esélyének növeléséhez. 
 A feladatom már egy kicsit nehezíti, ha a megté-
vesztettekkel szemben kell fellépnem. Beláttatni azt, hogy 
gyengék voltak, mert engedtek a csábításnak, de még visz-
sza lehet fordulni, jóvá lehet tenni. 
 A gonosz, a megtévesztő elleni küzdelem a legne-
hezebb, mert az ilyen az igazakat is gonosszá akarja tenni, 
de legalább hatalmába keríteni őket, rájuk telepedni. A 
parancs még ebben az esetben sem a valós vér kiontását 
követeli tőlem. Azt azonban igen, hogy megalkuvás nélkül, 
könyörtelenül rámutassak gonoszságára. Ha valódi arcát, 
énjét felfedem, akkor befolyását csökkentem, és annak 

lehetőségét, hogy másokat a vele szövetkezés tévedésébe 
rántson, megrontson. Ha gonoszságát cáfolhatatlan bizo-
nyítékokkal nem mutatom meg, bűnös voltának megmara-
dása szintén rajtam kérhető számon. 
 Ahol egyedül van, könnyű felismerni, mert fejjel 
alacsonyabb az igazaknál, tekintete sunyi, szava hazug, 
szándéka ártó, módszere aljas, eszközei tisztátalanok. A 
gazembert mindig nehezebb felismerni ott, ahol már máso-
kat is cinkosává tett, ahol olyan „förtelmes a dögszag, hogy 
az egyes személyek bűzét külön-külön már nem is lehet 
érezni”. Ott már jó orr, éles szem, erkölcsi tisztaság, lelki 
erő szükségeltetik, mert a gonoszok egymást védelmezik. 
 Megjelenése nem évhez, hónaphoz vagy naphoz 
kötött. A régóta ártót éppúgy kötelesség megsemmisíteni, 
mint megakadályozni a majdani megszületését. 
 A gonosz tehát mindenképpen meghal pusztán a 
bűne miatt. Pusztulásához azonban hozzá kell járulnom. 
Nem tőrrel. Az igazság kimondásával, valós arcának lelep-
lezésével. Mindig, mindenhol és állhatatos következetes-
séggel. Mert az Úr az én kezemen is számon kéri vérét. 
 

Nagy Attila  
képviselő 

 

 
Sikeres évzárás 

 
Önkormányzatunk 2014-ben nagyszabású mezőgazdasági 
programot indított. Jelentősen bővítettük tevékenységi 
körünket, a program összetettebbé vált. A zöldségnövé-
nyek termesztése mellett szántóföldi növénytermesztéssel, 
állattartással, gyümölcstermesztéssel bővült tevékenységi 
körünk. A program szerves részét képezi a ludasi köz-
konyha ellátása friss növényi alapanyagokkal, illetve a 
jövőben termelői piacon történő értékesítés. A program 
egyik kiemelkedő ágazata az első évben önerőből elkezdett 
szántóföldi gazdálkodás, melyet az önkormányzati tulajdo-
nú 14 hektár földterületen valósítottunk meg. A jövő évtől 
mezőgazdasági programunk további bővítése a cél, mely-
nek első ütemét az év végén sikerrel zártuk. 

A befolyt összeget a 
kintlévőségek, tartozások 
és hitelek kiegyenlítésére 
fordítottuk. A közétkez-
tetésben jelentős megta-
karításokat értünk el a 
szociális földprogram 
kapcsán feldolgozott 
baromfi és tojástermelés 

lehetőségével, mely 90 %-ban fedezte a szükségletet. 
A baromfitenyésztés költségeit minimalizáltuk az általunk 
learatott napraforgó és kukorica takarmány költségeinek 
kiváltásával, hiszen ezeket idén már az önkormányzat ter-
melte meg.  
 
 




