
 
 
Elindult a „Hosszabb időtartamú közfog-

lalkoztatási program” 
 
Önkormányzatunk sikeresen pályázott a „Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás” programra, melynek 
keretén belül 16 helyi lakos részére biztosítunk 
munkalehetőséget. További 6 főt alkalmazunk a 
2015. évi szociális földprogram pályázat keretein 
belül.  
 
Összesen 22 közfoglalkoztatott dolgozóval kívánjuk 
a már megkezdett programokat folytatni.  
A program teljes költsége: 17.155.000,-Ft. Tárgyi 
eszközfejlesztésre 1.325.000,-Ft összegű támogatást 
kaptunk, melyből rotációs kapát, fűkaszát, motoros 
háti permetezőt, kertészeti szerszámokat, munkavé-
delmi eszközöket és munkaruhát vásároltunk. A 
megnyert pályázat útján 1.325.000,-Ft értékben 
gyarapítottuk az önkormányzat vagyonát és mező-
gazdasági gépparkját. 
A tavaszi, gépi talajművelési munkálatok elvégzése 

után folytatjuk szántóföldi mezőgazdasági progra-
munkat: 12 hektáron őszi búzát vetettünk, további 
3,5 hektáron április hónapban napraforgó vetésére 
kerül sor. Növénytermesztési programunk szorosan 
kapcsolódik az elmúlt évben elkezdett feladatokhoz. 
Az állattartás elősegítésének érdekében továbbra is 
fontos a takarmánynövények termesztése, amely 
jelentősen hozzájárul a költségek csökkentéséhez.  
A 2015. évi szociális földprogram pályázat keretein 
belül tartott baromfiállomány takarmányszükségle-
tét teljes mértékben biztosítottuk a helyben meg-
termelt gabonafélékkel, ezzel jelentős költségmeg-
takarítást értünk el.  
A szociális étkeztetésben működő konyha tojás 
szükségletét a saját baromfiállománnyal fedezzük, 
baromfihús szükségletét 80 %-os mértékben bizto-
sítani tudjuk.  
A takarmánynövények termesztése mellett fontos a 
konyhakerti kultúra újraélesztése környezetünkben, 
mely a Szociális Földprogrammal együtt elindulhat 
a feldolgozás és helyi termelői piac irányába is. 
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Ezt a célt szem előtt tartva idén két hektáron kony-
hakerti zöldségnövény termesztést folytatunk.  A 
megtermelt konyhakerti növények és zöldségfélék 
az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában 
álló konyhára kerülnek, melyek a közétkeztetés 
során kerülnek felhasználásra 

A megtermelni kívánt zöldségfélék körét és meny-
nyiségét bővítettük, abból a célból, hogy a közét-
keztetésben központilag bevezetett „Mintamenza 
Program” miatt erőteljesen megnövekedett zöldség 
és gyümölcs szükségletet fedezni tudjuk. 
 
A 2015. évi szociális földprogram ugyan április 30-
án lejár, azonban a 2016/2017. évre ismételten ki-
írásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által. Természetesen mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy az idei évben is sikeres pályázati 
anyaggal kerülhessünk be a támogatandó önkor-
mányzatok körébe.  

A támogatásnak és a jól szervezett munkának kö-
szönhetően igen sok eredménnyel büszkélkedhe-
tünk.   
Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat mező-
gazdasági földhasználóként jogosulttá vált az egy-
séges területalapú támogatásra, melynek összegét, 
továbbá a terményértékesítésből származó plusz 
jövedelmet a jövőben további mezőgazdasági fej-
lesztésekre fordítjuk.  
A programban résztvevő közfoglalkoztatottak mun-
kájukkal értéket teremtettek, az önkormányzat pe-
dig igyekszik segítséget nyújtani az érintett csalá-

dok számára - hosszabb távra tervezhető, biztos 
jövedelmet biztosítani a közfoglalkoztatás révén. 
A dinamikus fejlődés jegyében a 2016-os évben a 
termelés intenzitásának növelése, a megtermelt nö-
vények minőségének javítása, az előállított kész-
termékek piaci elvárásokhoz való igazítá-
sa/megfeleltetése szerepel céljaink között.  

 
A hatékonyság és magasabb terméshozam elérése, a 
termelés – tárolás – feldolgozás – értékesítés ideális 
egyensúlyának kialakítását kívánjuk megvalósítani 
az idei évben.  A képviselő-testület döntése értel-
mében Önkormányzatunk pályázatot nyújt be helyi 
termelő piac létrehozására és üzemeltetésére. 
A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások 
kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási lán-
cokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek 
eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek 
helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a he-
lyi termékek értékesítési csatornáinak infrastruktu-
rális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruhá-
zások valósulhatnak meg. 
 
A cél az önellátás és a gazdaságos üzemméret ki-
alakítása, s a háztáji gazdálkodás elősegítése, mely-
nek egy központja lehet a nagy mezőgazdasági 
múlttal rendelkező Ludas. 
 

Vargáné Csengeri Mónika 
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Elkezdődnek az útfelújítások 
 
Kiemelt témaként szerepelt a képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén az önkormányzati utak felújítása. Saj-
nos világossá vált, hogy nem várható olyan pályáza-
ti kiírás, amelyet kistelepülés, belterületi útjai felújí-
tására tudna benyújtani.  
 
Az útépítési munkák horrorisztikus költségei miatt 
ezt olyan kis települések esetében, mint Ludas szin-
te kizárt önerőből megoldani. Ennek ellenére forrá-
sokat különítettünk el tárgyévi költségvetésünkben 
útfelújításra. A képviselő-testület döntése értelmé-
ben első fázisban  a Kassai út és Móricz Zsigmond 
út kátyúzási munkálataira kerül sor.  Szintén ki-
emelt fontosságú és sürgősen megoldandó probléma 
a Kolozsvári és a 3206 sz. út (Fő út) kereszteződé-
sében lévő betört áteresz cseréje.  A felújítások több 
fázisban történnek majd, kérjük a tisztelt lakosság 
szíves megértését és türelmét. 

 
Vargáné Csengeri Mónika 

 

 
Emlékmű felújítás 

 
Közfoglalkoztatottaink segítségével megkezdő-
dött az I. Világháborús emlékmű felújítás  
Reményeink szerint egy hónapon belül megújul a 
hősi emlékmű és környéke.   

 

A támogatást a Nemzeti Kulturális Alap kétmillió 
forint összegben biztosította.  
 
A bontási munkálatok és tereprendezés közfoglal-
koztatottaink munkájának köszönhetően történt, 
akik valós értékteremtő munkát végeznek települé-
sünkön mind a mezőgazdaságban, mind karbantar-
tásban és az egyéb szolgáltatások terén.  
 A kormány foglalkoztatás politikája elsősorban 
értékteremtő projekteket támogat, kiemelkedően 
azokat, amelyek segítik az önkormányzatok önfenn-
tartó képességének javítását. Ez azt jelenti, hogy az 
Önkormányzatok működését igyekszenek a vállal-
kozói szféra irányába terelgetni, természetesen 
szem előtt tartva a nonprofit jelleget. A cél tehát az, 
hogy a létrehozott fejlesztésekkel, tevékenységek-
kel növeljük az önkormányzat bevételeit, csökkent-
sük a kiadásait szem előtt tartva a munkahelyterem-
tés fontosságát.  

 
Legfontosabb célunk nem is lehet más, mint a fog-
lalkoztatási háló kiterjesztése - minden áron és 
minden eszközt igénybe véve. Természetesen a 
közfoglalkoztatás nem tud versenyezni a verseny-
szféra béreivel, így sok esetben - az ismert kifejezé-
sekkel élve - olyanok is dolgoznak nálunk, akik 
igen régen kikerültek a munka világából, vagy ben-
ne sem voltak, de most lehetőséget kapnak, kaptak. 
Ez elsősorban azoknak az embereknek köszönhető, 
akik ténylegesen megvalósítják elképzeléseinket, 
elnyert pályázatainkat.  
 
Tudjuk, van aki csak 54.000 Ft-ért, van aki a családi 
kedvezmények miatt picit többért, vagy végzettsége 
és tudása miatt szakmunkásbérért dolgozik, de 
többnyire teszi a dolgát sok esetben 35 fokos me-
legben is. Köszönet érte. 
 
 

Vargáné Csengeri Mónika 
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NEMZETI ÜNNEPÜNK  
 
A hagyományokhoz hűen megünnepeltük az 1848. 
március 15-i forradalom évfordulóját. Nagy meg-
tiszteltetés volt számunkra a kokárdával díszített, 
ünneplőruhás lakosok jelenléte. 
 
Zord, hideg időben a teltházas ünnepséget Vargáné 
Csengeri Mónika polgármesterasszony szép, kö-
szöntő szavai nyitották meg. Hangsúlyozta a forra-
dalom mának szóló üzenetét. A hazaszeretet, az 
összefogás és az akarat ma is nagy kincs.                                                                                            
A műsort az óvodások kezdték verssel, énekkel. 
Nagy lelkesedéssel készültek és az ünnepség végéig 
maradtak. Az iskolások szép, komoly műsorát Ko-
vács Adrienn – Baranyi Dániel kettős éneke, forra-
dalmi dalai szépítették. Önkormányzatunk, Ludasért 
Fejlesztő - és Kulturális Egyesület és a Ludas Biz-
tonságáért Polgárőr Egyesület helyezett koszorút, az 
óvodások saját készítésű papírkokárdával díszítették 
az 1848-as emlékművet.                                                                                                                                                                                
 
Nagy Attila alpolgármester Úr köszönete zárta az 
ünnepséget. 

 
Kiss Györgyné  

 
 

 

 

 
OPERETT DÉLUTÁN 

 
2016. március 31-én 17 
órakor a Faluházban a 
Fiatal Művészek Társula-
tát láthattuk vendégül. 
Békefy László  színmű-
vész, énekes és partnere 
Bányoczki Nóra musical 
színész előadásában az 
operett és magyar nóták 
szerelmeseinek kedves-
kedtünk a „A JÁNYOK 
ANGYALOK” című mű-
sorral. 

 
Az előzetesnek megfelelően megérkeztek a fiatal 
művészek, csinosan, sportosan öltözve. Kicsit gon-
dolkodóba ejtett, hogy mi lesz itt. Később aztán 
bejöttek díszmagyarban és közvetlenségükkel, cso-
dás hangjukkal lehengerelték a közönséget.  
Minden daluk a jó 
kedv, a szeretet, 
szerelem világáról 
szólt, fergeteges 
tánccal fűszerezve. 
Tréfás összekötő 
műsoruk megnevet-
tetet, vastapssal 
jutalmaztuk őket.  
A közönség apraja-
nagyja örült a mű-
soruknak. 
Megígérték, hogy 
később kibővített 
repertoárral jönnek 
vissza kis falunkba. 
Én ott leszek.  

Kiss Györgyné 
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„Az igazat mondd,…” 
 
HEOL 
Felháborodtak a lakosok 
2016. január 22. 16:45 M. A. 
LUDAS | Elégedetlen a lakosság a megemelkedett 
szemétszállítási díj miatt Ludason. 
 
   A múlthéten küldte ki Vargáné Csengeri Mónika 
polgármester a településen élőknek címzett tájékozta-
tóját, amely tartalmazza: 2016. január 1-től december 
31-ig Ludason a hulladék elszállítására az NHSZ 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-t jelölték 
ki. Az új szolgáltató drágábban távolítja el a szemetet, 
mint az, amellyel 2015-ben állt szerződésben a község 
önkormányzata. 
   Csoszánszki Patriknál, a ludasi Civil Kapocs a Falu-
ért Egyesület tagjánál többen is érdeklődtek: mi az 
oka a váltásnak? Megkeresésére a volt szolgáltató – a 
Káli Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft. –, amely 
2015-ben végezte a szemétszállítást úgy nyilatkozott: 
azért bontottak szerződést, mert Ludasnak oly mérté-
kű szemétszállítási díjtartozása van, hogy nem vállal-
ták tovább a szolgáltatást. 
Információink szerint 2014-ben a község hulladékel-
szállítását az AVE Hevesi Városfenntartó végezte, 
amely szintén tartozás miatt bontotta fel szerződését a 
településsel.  
   A 2015 szeptember 9-én tartott testületi ülésen Var-
gáné Csengeri Mónika elmondta: adóbehajtás a tele-
pülésen eddig – általa nem értett okokból – nem volt. 
A számos adóságon túl több mint öt és fél millió fo-
rint tartozása volt a településnek az AVE Hevesi Vá-
rosfenntartó felé, amit kifizettek. Ekkor a szemétszál-
lítást már a Káli Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft. 
végezte.  
– Miután a felgyülemlett tartozások miatt a Káli La-
kossági Szolgáltató Nonprofit Kft. felbontotta szerző-
dését a községgel a katasztrófavédelem feladata volt 
kijelölni az új szolgáltatót. Sajnos sokan nem tudják 
finanszírozni a szemétszállítás költségeit, mert ételre, 
áramra és egyéb közszolgáltatásokra is alig futja ne-
kik. Az önkormányzat  igyekszik segíteni a lakosokat 
– nyilatkozta a ludasi polgármester. 
 
A bekeretezett cikket változtatás nélkül tettük közzé. 
A felette lévő József Attila idézetet nem véletlenül 
választottuk címnek. Működésének kezdetétől vallja a 
képviselő-testület, hogy az igaz beszédnél nincs erő-
sebb fegyver. 
 2014 októberében egy állapotot örököltünk. A 
szennyvíz szippantásának és elszállításának dokumen-
tálása nem történt meg, a szolgáltatás díjának befize-
tése elmaradt, fényképek tanúsága szerint a szennyvíz 
kiöntése a falu belterületének határán történt. 2014-
ben valóban az AVE Hevesi Városfenntartó volt a 

hulladékkezelési szolgáltató. A szolgáltatási díjakat 
azonban már az év tavaszától nem szedték, a korábbi 
évek elmaradásait nem követelték, így érthető, hogy 
hatalmas összegű, 5.566.238 Ft-os tartozás halmozó-
dott fel: hasonlóan a víz-, telefon-, áram- és gázszol-
gáltatáshoz. Minden szolgáltató egyszerre jelentkezett 
végrehajtási szándékkal. (Lehet, hogy jól jött volna 
néhány ellendrukkernek, ha az új önkormányzattal 
szemben csődeljárás indul?) A bevételek elmaradása, 
a korábban felvett hitel terhei ellenére sikerült a hely-
zetet konszolidálni, minden tartozást rendeztünk. 
2015. január 01-jétől azért esett a választás a Káli 
Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft-re, mert megbíz-
hatónak, olcsóbbnak találtuk, kedvezőnek a tőle meg-
vásárolható kukák árát. Azt akartuk, hogy hosszabb 
ideig ez a cég végezze a szemétszállítást. Mivel a 
szerződés egy évre szólt, 2016.január 01-jétől csak 
úgy tehettük volna folyamatossá, ha a szolgáltatás 
elnyerésére közbeszerzési pályázatot írunk ki, amely-
nek alapján kiválasztható a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő. A közbeszerzési eljárás azonban százezrekbe 
kerül.  Ettől a költségtől akartunk mentesülni, amit 
egyébként arányosan elosztva később a lakosokra 
kellett volna hárítani. Ezért tettünk ajánlatot a Kft-
nek, hogy 1 % tulajdonrészt vásárolunk a cégben, s ha 
ez megtörténik, akkor nem kell a nagyon költséges 
közbeszerzési eljárást lebonyolítani, és ha jelentékte-
len hányaddal is, de tulajdonképpen mintegy résztu-
lajdonosként végeztethettük volna a szemétszállítást. 
Az ajánlatunkat visszautasították, s a lakossági tarto-
zások 90 %-ának egyösszegű megfizetését kérték az 
önkormányzattól. Erre képtelenek voltunk. 
A jogszabály innen már nem ad más lehetőséget, csak 
azt, hogy a katasztrófavédelem kötelező jelleggel 
kijelöljön egy szolgáltatót, jelen esetben az NHSZ 
Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft-t, aki akkor 
is köteles lenne a feladatot elvégezni, ha az nem tet-
szene neki. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a tendencia alap-
ján egy éven belül valószínűsíthetően ez következett 
volna be. Ugyanis az országban nagyon sok szemétte-
lepre (több nem felel meg a környezetvédelmi előírá-
soknak), nagyon sok vállalkozás, nagyon eltérő ösz-
szegért szállított. A rendszer mintegy 13 milliárd fo-
rint veszteséggel működött. Országos szintű lesz a 
szabályozás. Már felállt a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely az új 
rendszerben nonprofit jelleggel (nyereséget nem ter-
melhet) feltehetően gazdaságosan fog működni. Attól 
tartunk, hogy a 60 veszteséges közszolgáltató „bedob-
ja a törülközőt”, s csak a nagyok maradnak talpon. 
Minden bizonnyal köztük lesz az NHSZ Gyöngyösi 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Lehet, hogy a sors a 
kezünkre játszik? 
Lehetőségeihez mérten a polgármester és a testület 
valóban segíteni akar a lakosokon: indokolt esetben 
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haladékkal, részletfizetéssel, arányosítással. A sze-
métszállítási díj nem adó, csak adók módjára behajt-
ható. A szemetet mindenkitől elszállítják, a díj elen-
gedése nem várható el, mert akkor a szolgáltatás el-
végzése kerülne veszélybe, aminek bekövetkeztével 
most még csak sejthetjük, milyen közterületeket és 
kerteket (tehát élőhelyet) hagynánk utódainkra. 
 
A véleményalkotás a cikkeket olvasó polgár joga. 

 
Nagy Attila 

  

 
Rendkívüli települési támogatás 

 
A települési önkormányzatok a költségvetési tör-
vény alapján kérhetnek rendkívüli támogatást, ezzel 
a lehetőséggel most is több térségi település élhe-
tett. Ludas önkormányzata ötmillió forintot kapott . 
 
Az önkormányzat jelenlegi bevétele az állami nor-
matíva, mely szűkösen fedezi a mindennapos mű-
ködési feladatokat. Kintlévőségeink teljesítését 
akadályozta az ÉRB Bank- botrányban „benn ra-
gadt” tízmillió forint is.  
Az ötmillió forintos támogatás egy részét a 2014 
nyarán egy másik pénzintézettől felvett, lejárt ese-
dékességű hitel utolsó részletének kiegyenlítésé-
re fordítottuk, melyet a „falubuszprojekt” előfinan-
szírozására vett fel a korábbi önkormányzat. A 
kormányzati segítségnek köszönhetően a kisbusz 
mára már terhek nélkül Ludas önkormányzatának 
tulajdonát képezi. A támogatásnak köszönhetően a 
jövőben is igénybe vehetjük a busz által nyújtott 
fontos szolgáltatásokat: a szociális étkeztetéshez 
kapcsolódó ételszállítást, az idősek orvoshoz, 
gyógyszerkiváltásra vagy rendezvényekre szállítá-
sát.   

De ez a busz jelenti a megoldást a háziorvosnál le-
vett vér beszállítását a laboratóriumba, a gyerekek 
utaztatását különböző versenyekre, kirándulásokra, 
s az idősek számára rendszeresített heti bevásárló 

járatra is. A falubusz hatékony megoldás az önkor-
mányzati hivatalos ügyek intézésben is. 
- A fennmaradó összeget a kintlévőségek, a 60 na-
pon túli lejárt esedékességű közüzemi hátralékok, 
továbbá az élelmezés területén felmerülő szállítói 
tartozások kiegyenlítésére fordítottuk. A legmegfe-
lelőbb időben érkező kormányzati segítségért, to-
vábbá Szabó Zsolt Államtitkár Úr közreműködésé-
ért ezúton is szeretném településünk nevében kö-
szönetemet kifejezni.  
 

 
Vargáné Csengeri Mónika 

 
 
 

Óvodai programok 
 
A 2015-2016-os nevelési év második félévében is 
több programot szerveztünk és szervezünk óvodása-
ink számára: 
- 2016. április 11-19-ig elektronikai hulladékgyűj-

tést szervezünk, melynek bevételéből az udvari 
játékeszközöket szeretnénk bővíteni. 

- 2016. április 18-tól új gyermekek érkeznek az 
óvodába, akiknek szeretnénk zökkenőmentessé 
tenni a beszoktatását. 

- 2016. április 21-én családi kézműves műhelyt 
szervezünk, szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

- 2016. április 29 - május 1-ig Kárpát-medencei 
Ludasok találkozójára készülünk ajándékokkal. 

- 2016. május 2-án 15.30- kor köszöntjük a kedves 
édesanyákat, nagymamákat az Anyák napi ün-
nepségünkön. 

- 2016. május 9-13-ig lesz a beíratás az óvodában. 
Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2017. 
augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. 

- 2016. május 21-én műsorral kedveskedünk a Lu-
das Nap résztvevőinek. 

- 2016. május 27-én a Gyermeknap alkalmából 
meglepetéssel készülünk a gyerekeknek. 

- 2016. június 3-án délelőtt tartjuk tanévzáró ün-
nepségünket és a nagycsoportosok búcsúztatását. 

- 2016. június 7-én Egerbe megyünk kirándulni, 
ahol bábelőadást nézünk a Harlekin Bábszínház-
ban, városnéző kisvonattal körbejárjuk a várost. 

 
A nevelésben minden munkatársunknak fontos szerep 
jut, e munkában senki sem alárendelt, az eredmény az 
együttműködés függvénye. A mai társadalom kreatív, 
kíváncsi, motivált embereket sugall. A mi óvodánkba 
járó gyermekek éppen ilyenek, tevékenyek, érdeklő-
dőek, alkotóak.  
Ha ezeket a tulajdonságokat meghagyjuk, engedjük 
saját tempóban, saját képességeik szerint fejlődni, 
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akkor boldog, elégedett gyermekeket nevelünk. A 
gyermek fejlődését a simogató kéz melege, a mosoly-
gó, biztató tekintet, az együtt érző és elismerő szó, az 
odafigyelés, a szeretet segíti. Meghálálják mosolyuk-
kal, ragaszkodásukkal, szeretetükkel, mert a kisgyer-
mek szíve tárt, lelke fogékony. 

 
Faragó Istvánné óvónő 

 

 
„Gyümölcsész megállapodás” 

Kerüljenek vissza a gyümölcsfák vidékre! 
 
Településünk bekapcsolódott egy önkormányzatok 
és egyházi intézmények számára elérhető program-
ba, mely a tájfajták (gyümölcsfák) fennmaradását és 
újrahonosodását tűzte ki céljául, az ország minél 
több pontján, lehetőséget biztosítva, hogy azok 
megmaradjanak az utókornak és visszakerüljenek 
méltó helyükre. 
A NÖDIK (Növényi Diverzitás Központ) minden 
segítséget megad, az együttműködéshez csupán egy 
megfelelő terület és egy kis elhivatottság kellett a 
település vezetése részéről.  

 
„A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-
medencében régóta termesztett gyümölcsfajták 
megőrzésében való együttműködésről” 

 
A program célja: a  tájfajták megőrzése, a gén-
bankokban őrzött tételek mellet egy párhuzamos 
megőrzés biztosítása.  A helyben honos és újra-
hasznosított tájfajták szaporítása, termesztése és 
hasznosítása. A megállapodás keretében a kertek 
bemutatókertként fognak működni, mivel fontos 
szerepe van a tájékoztatásban és a tájfajták bemuta-
tásában. 
 
Megállapodás keretében a génmegőrzést segítő 
bemutatókerteket (nem génbank) hozunk létre, 
amely célja elsősorban: 
• az eltűnő, a Kárpát-medencében régóta ter-

mesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása 
és újrahonosodása, illetve új változatok kialakí-
tása, 
 

• a vidéken élő fiatalok megismerkedhetnek az 
alkalmazkodó gyümölcstermesztés általában a 
tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, és maguk 
is hozzájárulhatnak az életgazdagság helyreállí-
tásához szülőföldjükön, 
 

• ezáltal a fogyasztók változatosabb, egészsége-
sebb gyümölcshöz jutnak, 

 
• új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai 

lehetőségek feltárásával a termesztők részére 
újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé. 

 
A telepítés októberben megkezdődik az Imre úti 
önkormányzati ingatlanokon - egy hektárnyi terüle-
ten.  
 
Kollégáink megkezdték a szakmai képzéssorozatot, 
márciusban részt vettek az első metszési oktatáson 
Tápiószelén. A folyamatos ellenőrzést és szakmai 
tanácsadást a NÖDIK biztosítja. 
E program kiváló lehetőség, hiszen az itt elsajátított 
szakmai ismereteket a mindennapi életben is hasz-
nosítani tudják a résztvevő munkatársak. Továbbá 
sem elhanyagolható, hogy a betakarított kiváló mi-
nőségű gyümölcs teljes mennyisége a település ré-
szére áll majd rendelkezésre. 
Az oltványokat a NÖDIK térítésmentesen biztosítja.  
Ezért cserébe pedig nincs más dolgunk, mint gon-
dos gazdaként a környéken élőknek, valamint az 
érdeklődőnek bemutatni legújabb és legértékesebb 
gyümölcsösünket.  
 

 
Vargáné Csengeri Mónika 
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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatokról 

 
78/2015.(VI.29.) határozata értelmében a Rózsa-Profilax 
Háziorvosi Kft. (dr. Rózsa Csaba gyermekorvos) és Lu-
das Község Önkormányzata között a megbízási szerző-
dés gyermekorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 
formában történő ellátására vonatkozóan megkötésre 
került. (A testületi ülésen elhangzott, hogy dr. Rózsa 
Csaba praxisa 12 éve tölti be ezt a pozíciót településün-
kön, azonban eddigiekben nem volt megkötött megbízási 
szerződés a Rózsa Sanitas és az önkormányzat között) A 
megbízási díj 40.000,-Ft/hó. 
 
79/2015.(V.29.) határozatában döntött a szociális étke-
zési díjak sávos fizetésének díjtételei meghatározásáról 
és elfogadásáról. 
 
80/2015.(V.29.) határozata értelmében Ludas Községi 
Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a felülvizsgált 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
81/2015.(V.29.) határozatában a testület elfogadta 
Gyöngyöspata Város Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társuláshoz történő csatlakozási szándékát.  
 
82/2015.(VIII.5.) határozatában a képviselő-testület 
elfogadta a Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal 
Informatikai Biztonsági Szabályzatát.  
 
83/2015.(VIII.5.) határozatában a képviselő-testület 
elfogadta Ludas Község Óvodája alapító okiratának 
módosítását. (törzskönyvi kiegészítés) 
 
84/2015.(VIII.5.) határozat értelmében a Ludas Bizton-
ságáért Polgárőr Egyesület részére megszavazásra került 
a gépkocsi vásárláshoz szükséges önerő ellenértéke. A 
150.000,-ft önerő a költségvetésbe betervezésre, a támo-
gatási szerződés aláírásra került.  
 
85/2015.(VIII.5.) határozat értelmében az önkormányzat 
képviselő-testülete a szennyvízberuházással kapcsolatos 
tervdokumentáció elkészítésével a Transdowell Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t bízta meg. A szerző-
dés aláírásra került. 
 
86/2015.(VIII.19.) határozatában a képviselő-testület 
javaslatot tett dohánytermék árusítására feljogosított 
személy kiválasztásához. A javasolt személy Deák Tibor 
3036 Gyöngyöstarján, Dobó út 38. sz. alatti egyéni vál-
lalkozó. 
 
87/2015.(VIII.19.) határozat értelmében a testület a 
KEOP-4-10.0/N/14-2014-0385 „Napelemes fejlesztés 
Ludas község közintézményein” c. projekt  során a 
fotovoltaikus rendszer telepítése tárgyában az ajánlatté-
teli felhívást és szerződési feltételeit, műszaki dokumen-
tációt , tételes árazatlan költségvetést elfogadta, és dön-

tött az ajánlattételek bekéréséről A három elfogadott 
kivitelező részére az ajánlattételi felhívás kiküldésre 
került.  
A nyertes vállalkozó Thermo-Dizayn Kft-vel a szerző-
dés aláírása megtörtént.  
A hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetéséhez szükséges 
500.000,-Ft-ot az önkormányzat a 2015.évi költségve-
tésből biztosította. A projekt eredményesen lezárult va-
lamennyi közintézménynél. Az elszámolás sikeres volt, 
a támogatási összegek kifizetésre kerültek.  
 
88/2015.(VIII.19.) határozata értelmében a képviselő-
testület hozzájárulását adta a Településrendezési tervben 
044/2. hrsz-ú ingatlanból 1 ha területnagyságot általános 
mezőgazdasági művelés terület felhasználási egységről 
szennyvíz-tisztító telep területhasználási egységre mó-
dosítsák. A Településrendezési terv módosításának ki-
dolgozásával a Lautner Bt-t bízta meg a testület 
400.000,-Ft+Áfa díj ellenében. A szerződés aláírásra 
került.  Az összeget az önkormányzat költségvetésébe 
betervezte. Az illetékes Lautner Bt. a településrendezési 
terv módosításához szükséges eljárást megkezdte. 
 
89/2015.(IX.14.) határozat értelmében az önkormányzat 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2016. évi pályázati kiíráshoz csatlakozásról döntött. A 
csatlakozási szerződés megkötésre került.  
 
90/2015.(IX.14.) határozat értelmében a képviselő-
testület a 2016.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz történő pályá-
zat benyújtásáról döntött. Az önkormányzat a pályázatot 
benyújtotta, melyet a Belügyminisztérium támogatásra 
érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötésre 
került 604.520,-Ft támogatási összeggel. 
 
91/2015.(IX.14.) határozatában az óvodai alapító okirat 
módosításáról döntött.  
A szükséges módosításokat a törzskönyvi nyilvántartás-
ban átvezettettük. 
 
92/2015.(IX.23.) határozatában döntött testület a telepü-
lések rendkívüli támogatási igényének ismételt benyújtá-
sáról. A pályázat benyújtásra került, melynek eredmé-
nyeként 2015. december 27-án településünk 5.000.000,-
Ft rendkívüli költségvetési- és működési támogatásban 
részesült. Ezen összegből a Porsche Bank részére falu-
buszunk utolsó részletének 4.200.000,-Ft összege befize-
tésre került. Ezzel a falubusz önkormányzatunk saját 
tulajdonává vált. A fennmaradó összeget a lejárt esedé-
kességű rezsi, és szállítói tartozások egyenlítésére fordí-
tottuk.  
 
93/2015.(IX.23.) határozat értelmében döntés született a 
Szent-Mihály napi forgatag rendezvény megtartásáról. A 
rendezvény sikeresen megrendezésre került a Virtus 
Kamara Néptáncegyüttes és a Dobroda Népi Zenekar 
közreműködésével.  A pénzügyi forrást az önkormányzat 
költségvetéséből biztosította.  
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94/2015.(IX.30.) határozatában Ludas község Közrend-
biztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásra ke-
rült. 
 
95/2015.(IX.30.) határozat alapján a testület az Intéz-
ményvezetői Pályázat elfogadásáról döntött. Tóthné 
Dobos Zsuzsanna intézményvezető 2015. november 1-
jétől 2020. augusztus 15-ig tartó időtartamra kinevezésre 
került. 
 
96/2015.(IX.30.) határozat értelmében a testület a 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntött. 
 
97/2015.(IX.30.) határozatában a testület döntött Ludas 
község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak elfoga-
dásáról. 
Az elfogadott szabályozást a településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről szóló 
314/2012.(XI.08) Kormányrendeletben meghatározott 
esetekben kötelező alkalmazni. 
 
98/2015.(IX.30.) határozatával elfogadta a családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának mód-
ját, szervezeti kereteit és e feladatok biztosítására kötött 
ellátási szerződést. A döntés értelmében az önkormány-
zat 2016. január 1-je napjától is az Abasári Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján bizto-
sítja fent nevezett feladatait.  
 
101/2015.(IX.30.) határozatában döntött a Ludas, Vasút 
úti kőszállítás engedélyezése ügyében. Az illetékes vál-
lalkozó szállítmányozása egy hónapos intervallumban 
engedélyezésre került. A tárgyalások eredményeként 
vállalkozó vállalta, hogy ellentételezésként a település 
részére három kamionnyi követ deponál le. A kő az 
Áfész-udvarra (közfoglalkoztatotti telephelyre) beszállí-
tásra került. A téli fagyok elmúltával közfoglalkoztatot-
tak bevonásával a Kassai út és Móricz út kátyúzási mun-
kálataira használunk fel. 
 
103/2015.(IX.30.) határozatában döntés született a Szál-
ka 96 Kft megbízásában történő kőszállítás engedélyezé-
sére Ludas, Vasút úton. A szállítási tevékenység 2015. 
október 12-től 2015. november 30-ig ideiglenesen enge-
délyezésre került – a lakossági igények figyelembe véte-
le mellett. 
 
104/2015.( X.27.) határozat értelmében a testület döntött 
az elnyert KEOP-4.10.0/N/14-2014-0385 számú pályá-
zati önerő biztosításáról. Az önrész 238.547,-Ft összege 
az önkormányzat saját költségvetéséből betervezésre és 
felhasználásra került.  
 
104/2015.( X.27.) határozatában döntött Ludas Község 
Óvodája 2015-16. nevelési év munkatervének elfogadá-
sáról. 

 
106/2015.( X.27.) határozatában döntött a Járási Esélyte-
remtő Programterv elfogadásáról. 
  
107/2015.( X.27.) határozata értelmében döntött arról, 
hogy a szociális alap- és/vagy . szakfeladatokat 2016. 
január 1-jétől, a jelenlegi módon, az Intézményfenntartó 
Társulás keretén belül, az általa működtetett Integrált 
Szociális Intézmény útján látja el.  (szoc.étkezés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét) 
 
108/2015.( XI.30.) határozatával a testület által elfoga-
dásra került az adóigazgatási feladatokról szóló beszá-
moló 
 
109/2015.( XI.30.) határozata értelmében a testület úgy 
döntött, hogy a Nagyfüged-Ludas Önkormányzati 
Szennyvíztársulás működési költségeihez 70.000,-Ft-tal 
hozzájárul. Az összeg az általános tartalék terhére befi-
zetésre került. 
  
110/2015.( XI.30.) határozata értelmében a testület a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet felé kérelem benyúj-
tásáról döntött, miszerint kéri az NFA hozzájárulását a 
044/26 hrsz-ú földrészlet önkormányzat vagy a termő-
föld más célú hasznosításának engedélyezését követően 
a társulás szennyvíztisztító telep megépítése céljából 
megvásárolhassa. Az engedélyeztetési eljárás megindult, 
folynak az egyeztetések (jelenleg is). 
 
111/2015.( XI.30.) határozata értelmében döntött Gyön-
gyössolymos község Gyöngyös Körzete Kistérségi Tár-
suláshoz csatlakozási kérelmének elfogadásáról.  
 
112/2015.( XI.30.) határozata értelmében döntött a 
2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 
 
113/2015.( XI.30.) határozata értelmében döntött az 
Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításához 
történő hozzájárulásról (Domoszló kiválása kapcsán). 
 
114/2015.( XI.30.) határozata értelmében a testület dön-
tött a 75. év feletti egyedülálló ludasi lakosok karácsonyi 
megajándékozásáról. Az ajándékcsomagok 38 személy 
részére átadásra kerültek, melynek költségeit az önkor-
mányzat a dologi kiadások terhére biztosította 48.000,-Ft 
összegben. 
 
115/2015.( XI.30. ) határozat értelmében a testület dön-
tött arról, hogy a személyi juttatások költséghelyről, 
jutalom címén fejenként 10.500,-Ft-os ajándékutalványt 
(Erzsébet utalvány) biztosít a hivatali dolgozók részére. 
Az utalványok év végi záró munkaértekezlet rendezvé-
nyen átadásra kerültek. 
116/2015.( XI.30.) határozat értelmében a testület dön-
tött arról, hogy a személyi juttatások költséghelyről, 
jutalom címén fejenként 10.500,-Ft-os ajándékutalványt 
(Erzsébet utalvány) biztosít az önkormányzati dolgozók 
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részére. Az utalványok az év végi záró munkaértekezlet 
rendezvényen átadásra kerültek.  
 
117/2015.( XI.30.) határozat értelmében a testület dön-
tött arról, hogy az önkormányzat mikuláscsomagot kíván 
nyújtani 600,-Ft-os egységáron minden ludasi általános 
iskolás, óvodás, valamint a fentieknél fiatalabb ludasi 
gyermekek részére. A csomagok a 2015.évi költségvetés 
terhére beszerzésre és kiosztásra kerültek. 
 
118/2015.( XI.30.) határozat értelmében a testület dön-
tött arról, hogy a régi iskola és könyvtár épület felújítá-
sának munkálatait a 2015.évi költségvetés terhére (dolo-
gi kiadás) engedélyezi. Az épület fűtésszabályozói be-
építésre kerültek. A 250.000,-Ft-os munkadíj kifizetésre 
került Bordás Sándor domoszlói víz- és gázvezeték sze-
relő vállalkozó részére.  
 
119, 120, 121, 122, /2015.( XI.30.) határozat értelmében 
a testület döntött a Bursa Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíjak kifizetésről. Az ösztöndíjak kiutalásra kerültek.  
 
123, 124, 125, 126/2015.( XI.30.) határozat értelmében a 
testület döntött a Római Katolikus Egyház, Magyar Vö-
röskereszt Helyi szervezet, Ludasért Fejlesztő- és Kultu-
rális Egyesület, Ludas Biztonságáért Polgárőr Egyesület 
támogatási díjainak kifizetéséről. A civil szervezeti tá-
mogatások határidőben kiutalásra kerültek.  
 
127/2015.(XII.14.) határozatával a testület elfogadta a 
2016.évi Munkatervet. 
 
128/2015.(XII.14.) határozatában a képviselő-testület 
elfogadta a Nagyfügedi Közös Önkormányzati hivatal 
beszámolóját. 
 
129/2015.(XII.14.) határozata értelmében a testület dön-
tött az Abasári Integrált Szociális Intézménnyel történő 
szociális ebéd szállítására vonatkozó szerződés megkö-
téséről.  
A szerződés aláírásra került.  
 
130/2015.(XII.14.) határozatában döntött a testület a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz köz-
szolgáltatási szerződés megkötéséről.  
2016. január 01-jétől  Kovács János tarnamérai vállalko-
zóval – aki az eddigiekben is szállított – a közszolgálta-
tási szerződés aláírásra került. 
 
131/2015.(XII.14.) határozatában elfogadásra került a 
Gyöngyös Kistérség Társulási Megállapodás Módosítá-
sa.  
 
132/2015.(XII.14.) határozatában döntött a polgármeste-
ri jutalom megállapításáról.  A polgármesteri jutalmat a 
község nehéz anyagi körülményeire való tekintettel visz-
szautasítottam. 
 

133/2015.(XII.14.) határozatában a képviselő-testület 
döntött Nagy Zoltán képviselő alpolgármesteri megbíza-
tásának visszavonásáról.  
 
134/2015.(XII.21.) határozata értelmében Ludas Község 
Önkormányzata a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft-hez történő csatlakozás mellett döntött.  
Csatlakozásunk elfogadásra került. A csatlakozáshoz 
szükséges üzletrész 100.000,-Ft-os összege a 2016.évi 
költségvetésbe betervezésre került.  
 
1/2016(I.27.) határozatában a testület elfogadta a 
2016.évi polgármesteri szabadságterv ütemezést 
 
2/2016(I.27.) határozata értelmében a Közszolgálati 
szabályzat elfogadásra került  
 
3/2016(I.27.) határozata értelmében a 2017-2019. évi 
középtávú terv elfogadásra került  
 
4/2016(I.27.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött megállapodás elfogadásra kerüt 
 
5/2016(I.27.) határozata értelmében a Kistérségi Több-
célú Társulás tagönkormányzatainak 2016-2019.évi 
stratégiai  ellenőrzési terve elfogadásra került. 
 
6/2016(I.27.) határozata értelmében döntött a testület 
térfigyelő kamerarendszer működtetésének rendelet-
tervezetben történő  kidolgozására, adatvédelmi szabály-
zat kidolgozására. A térfigyelő kamerarendszer üzemel-
tetésével, karbantartásával kapcsolatos szerződéskötés 
tárgyalásai folyamatban vannak. 
 
7/2016(I.27.) határozata értelmében döntött a testület az 
alpolgármester személyéről. 
A testület minősített többséggel Nagy Attila képviselőt 
jelölte az alpolgármesteri pozíció betöltésére. 
 
8/2016(I.27.) határozata értelmében döntött a testület a 
Fő út és Kolozsvári út kereszteződésében útfelbontásról 
és vízelvezetésről. A jelenlegi csapadékos időszak 
levonultával  két héten belül megkezdődnek a beterve-
zett munkálatok, melynek költségeit a 2016.évi költség-
vetésbe beterveztük 239.000,-Ft összegben.  
 
9/2016(I.27.) határozata értelmében a testület döntött a 
migráció ellenesség támogatásáról 
 
9/2016(I.27.) határozata értelmében a testület döntött a 
Bethlen Gábor Alapítványi pályázat beadásáról - Kárpát-
medencei Ludasok találkozója kapcsán.  
A pályázat határidőben benyújtásra került.   
 
Ludas, 2016. február 13.  

Vargáné Csengeri Mónika  
                                              polgármester 
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Névadási szándék 
 

Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete a közterü-
letek elnevezéséről, az elnevezések megváltoztatásá-
ról és a házszámozás szabályainak megállapításáról 
előírja: 
2.§ (1) A település belterületén minden közterületet el 
kell nevezni. 
(3) Új közterület keletkezése esetén az ingatlan közte-
rületként való bejegyzését követő egy éven belül meg 
kell állapítani annak elnevezését. 
4.§ A közterületek nevének megállapításakor figye-
lemmel kell lenni a történelmi hagyományokra vagy a 
földrajzi környezetre. 
8.§ (1) A javaslatot legkésőbb a döntést megelőző 8. 
napon közzé kell tenni a helyben szokásos módon. 
(2) A javaslatot bármely a közterület vonatkozásában 
érintett ingatlantulajdonos, ingatlankezelő vagy ingat-
lanhasználó természetes és jogi személy véleményez-
heti. 
 
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Ludas belterületén, valóságban a Fő út mentén, a 

Szentháromság Római Katolikus Templom mellett 
található 273/10 hrsz-ú közterületnek (parknak) a 
„Beökönyi Park”   

2. a Ludas belterületén, valóságban az Imre és Kassai 
utakat összekötő 479 hrsz-ú közterületnek a 
„Tarródy köz”  nevet szeretné adni. 

 
A névadással kapcsolatos véleményt ezen közléstől 
számított 8 napon belül tehetnek a rendeletben megha-
tározott jogosultak. 
 

Tájékoztató kivonat 
 
Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete a közterü-
letek elnevezéséről, az elnevezések megváltoztatásá-
ról és a házszámozás szabályainak megállapításáról 
előírja: 
 
11. § (1) A házszámokat, azok változásait a jegyző 
hivatalból vagy kérelemre állapítja meg. 
(2) A házszámokat a helyrajzi számok és azok meg-
osztásának figyelembevételével kell megállapítani. 
12.§ (1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épüle-
teknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező köz-
terület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy 
ingatlanra több közterülettel való érintkezése miatt 
több házszám is megállapítható, akkor azt a közterü-
letnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, 
ahol a főbejárat található. 

(2) A közterületen az ingatlanokat (épületeket és be-
építetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán 
feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi 
számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám 
tartozik. 
(3) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) 
köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a 
megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi 
számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos 
karbantartásáról gondoskodni. 
(4) Házszámtáblát a közterületre néző házfalra, illetve 
kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni. 
(5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tar-
talmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi 
számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva. 
13.§ (1) A házszámozás arab számmal, páratlan 
oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a 
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterület-
hez tartozó utolsó belterületi földrészig, ha a közte-
rület külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább 
folytatható. 
 
Fenti kivonat egyelőre tájékoztató jellegű. A ház-
számokkal kapcsolatos döntést a képviselő-testület 
2016. május 31-éig meghozza. A határozatban vár-
hatóan választási lehetőségeket fog kínálni.  
 

 
Kiírásra kerültek az energetikai pályázatok 

 
A pályázatok benyújtása a kiírások értelmében 
2016. április 22-től indulhat.  
 
TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program) pályázat keretében a Polgármesteri Hi-
vatal és az Óvoda energiahatékonysági fejlesztésé-
re, VP-ben (Vidékfejlesztési Program) pedig a 
Faluház (régi iskola) épületének felújítására Ön-
kormányzatunk pályázatot nyújt be.  
 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése TOP-3.2.1-15 
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Támogatható tevékenységek: 
 
- Önkormányzati tulajdonú épületek energiahaté- 

konyság-központú fejlesztése, külső határoló 
szerkezetek korszerűsítése által. 

- Fosszilis energiahordozó alapú hő termelő beren-
dezések korszerűsítése, cseréje, és a kapcsolódó 
fűtési és HMR rendszerek korszerűsítése. 

- Maximum háztartási méretű kis erőmű 
fotovoltaikus rendszer kialakítása saját 
villamosenergia-igény kielégítése céljából. 

 
A támogatás mértéke: az összes elszámolható költ-
ség 100 %. 
 
Településképet meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi tér létre-
hozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-
6-7.4.1.1-16 
 
-   Az állami vagy önkormányzati funkciót nem ma-

gában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesít-
mények energetikai korszerűsítése, illetve a meg-
újuló energiaforrások használata, 

-   A vidéki térségek településképét meghatározó épü-
letek külső rekonstrukciója és energetikai korsze-
rűsítése, 

-   Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok 
létrehozása, fejlesztése. 

 
A támogatás mértéke: az összes elszámolható költ-
ség 75 – 90 %. 
 

 
Bölcsességek, hasznos gondolatok 

 
Nem is mind bölcs mondás, mert azokra jellemző a szűk-
szavúság. Nevezhetném némelyiket véleménynek, meglá-
tásnak is. Évekig gyűjtögettem őket. Elsősorban nem 
azért, hogy idézzem, inkább meg akartam fejteni mon-
dandójukat, megérteni és beépíteni életvitelembe. Mára 
talán javarészt sikerült. A válogatást szívesen adom 
közre. Ízlelgesse! Észre sem fogja venni, amikor valame-
lyik ellenállhatatlan erővel életének alakítójává válik. 
Horatius: Szűkösen él a mohó, hát vágyad elébe határt 
szabj! 
Dalai láma: A világ békéje az egyének békéjén keresz-
tül alakul ki. Az, aki természeténél fogva derűs és béké-
ben van önmagával, nyitott lesz felebarátaival szemben. 
Ady Endre: Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csende-
sen és váratlanul, Átölelt az Isten. 

 
Nagy Attila 

 
 

Jön, jön, jön:             

 
 

2016 márciusától Ludas Könyvtár, Információs és 

Közösségi Hely új szolgáltatása: a Könyvtármozi. 

Havonta egy alkalommal filmvetítés a könyvtárban. 

Hazai értékes alkotások, filmek, melyeket szívesen 

újra néznénk, most helyben megtehetjük. 

Az új szolgáltatás beiratkozási díjhoz kötött, azaz in-

gyenes a beiratkozott könyvtár látogatóknak, illetve 

bárkinek, aki beiratkozik a könyvtárba. 

 

Beiratkozási díjtételek az 1997. évi CXL. törvény 56. § 

(6) pontja, valamint 6/2001. Kormányrendelet 1. § 

előírásai alapján: 

 

• 70 éven aluli felnőtteknek: 200,- Ft/év 

• 16 éven felüli, diákigazolvánnyal rendelkező diá-

koknak és 70 év alatti nyugdíjasoknak: 100,- Ft/év  

• 16 éven alul és 70 éven felül: ingyenes 

Az első vetítés 2016. március 22.- én volt, a 

Mephiszto című filmet vetítettük, mely 1982-ben a 

magyar játékfilmek közül elsőként nyerte el a legjobb 

idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. 

 

Áprilisban már az önkormányzat saját projektorával 
vetítjük a Hippolit a lakáj című filmet. 
 
Szeretettel várunk mindenkit!  
 
 

 


