
XVIII. Ludas Napok  
 

Falunapot ünnepelt a település apraja-nagyja Luda-
son. A Búcsú tér teljes területe már szombat dél-
utánra benépesült. A helyi előadók műsorával pár-
huzamosan a bográcsokban hagyományos pásztoré-
telek és ízletesebbnél ízletesebb ételkülönlegessé-
gek főttek. 

 

Eközben a színpadon a fiatal tehetségek – Kovács 
Adrienn és zenekara - a M.A.D produkciói szóra-
koztatták a közönséget és a vállalkozó kedvű szaká-
csokat.  

 

Mikor a főzőversenyt meghirdettük, mi magunk 
sem gondoltuk, hogy egy gasztronómiai fesztivált is 
hirdethettünk volna, hiszen 13 csapat nevezett a 
versenyre.  Mindenki azt készítette, amiben a leg-
ügyesebbnek érezte magát. 

  
 
A szombat esti rendezvényen fellépett MC. Hawer 
és a Tekknő, hajnalig pedig Dj. Szabó Béla egy 
fergeteges retro disco-val pezsdítette fel a szóra-
kozni vágyók hangulatát. 
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A vasárnap reggel a hagyományos ünnepi szentmi-
sével indult. A körmenet után a Rákóczi Péter Ifjú-
sági Fúvószenekar már visszatérő vendégként kísér-
te a menetet a Búcsú térre, és köszöntötte a rendez-
vényt egy ünnepélyes fúvós koncerttel. 

A nap nyitányaként megtekinthettük bájos kis óvo-
dásaink lenyűgöző műsorát, melyben megmutathat-
ták egész évi munkájuknak gyümölcsét. Ezt követte 
az óvodás Rózsabimbó és haladó Bokréta Néptánc-
csoport fellépése.  
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Természetesen a gyermekek munkáját szerettük 
volna megköszönni egy vidám interaktív gyermek-
műsorral, melyben egy igazi csokigyáros csokipa-
rádéja következett csoki-vonatozással, édességeső-
vel. Néha nehéz volt eldönteni, hogy a gyermekek 
vagy szüleik élvezik is jobban a parádét.  

Délután több település gyermekeit is megmozgató 
fergeteges habparty-t tartottunk, mely már harmadik 
éve a Ludas Napok talán legnépszerűbb fénypontja. 
Hát bizony-bizony ezt az eseményt még polgármes-
terként sem lehetett kihagyni, együtt lubickoltunk a 
kicsikkel a habok között.  

Idén először a Wolf Dance Company Egerből cso-
dálatra méltó akrobatikus táncokat mutatott be, 
melytől még a lélegzetünk is elállt néha.  

Minden korosztálynak igyekeztünk kedvében járni, 
ezért vendégül láttuk a híres Dudás Anna karnagy 
vezényletével fellépő Agria Vegyeskart, a kiváló 
nagyrédei Virtus Néptáncegyüttest és az adácsi Zéta 
Néptánccsoportokat. Csodálatos táncukkal már 
évente visszatérő vendégként tisztelik meg a ludasi-
akat.  
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Közkívánatra Magyar Rózsa csodálatos dalaival 
folytatódott a nap, amikor is a színpadot elhagyva a 
nézőkkel együtt énekelt az aranytorkú énekesnő, 
minden generáció által kedvelt és ismert magyar 
dallamokat. 

Az ifjúság nagy örömére Horváth Tamás is koncer-
tezett településünkön, őt követte a Groovehouse 
koncertje. Az estét a Tűzzsonglőrök csodálatos 
fényjátéka és a tűzijáték zárta.  

 
Bízunk benne, hogy erre a két napra sok települé-
sünkről elszármazott lakosunk is hazalátogatott, 
felelevenítette szép emlékeit családja körében és 
tartalmas hétvégét töltött Ludason.  
 

Vargáné Csengeri Mónika  
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OVIKERT PROGRAM 
 
Óvodánk ezévben is csatlakozott az Ovikert Prog-
ramhoz. A programot Stiller Tamás mesterszakács 
hívta életre, önkormányzatunk óvodája pedig 2015-
ben a csatlakozás mellett döntött. 

A zöldség nem ellenség a tányéron, hanem barát – 
ez a Stiller Tamás által megálmodott és életre hívott 
Ovikert Program egyik legfőbb üzenete. A kezde-
ményezés öt évvel ezelőtt indult, azóta több mint 20 
Heves megyei óvoda csatlakozott a programhoz.  
Stiller Tamás, az Ovikert Programnak köszönhető-
en, 2013-ban elnyerte Az év embere díjat Heves 
megyében, kezdeményezése pedig bekerült a Heves 
Megyei Értéktárba is.  

Mint mondja, az egészséges életmódra nevelést 
nem lehet elég korán elkezdeni, ezért 2012 májusá-
ban úgy döntött barátaival, hogy feléleszti a háztáji 
gazdálkodást, s óvodás gyermekeket tanít zöldséget, 
gyümölcsöt termeszteni. „Fontos, hogy már kis-
gyermekkorban elültessük az egészségtudatosságot, 
hiszen ez nagyban meghatározhatja gyermekeink 
későbbi gondolkodásmódját, életét. Az ötletet saját 
megfigyeléseim és tapasztalataim adták. Manapság 

sajnos egyre kevesebb gyermeknek adatik meg az, 
hogy a család kertjében termett zöldségeket fo-
gyaszthassa. A legtöbben csak azt látják, hogy az 
élelmiszer a bevásárlókosarában „terem”. Sokszor 
fogyasztunk olyan zöldségeket, gyümölcsöket, me-
lyek akár több ezer kilométerről érkeznek, pedig 
egy kis odafigyeléssel olyan ételt is tehetnénk csa-
ládunk asztalára, amelynek tudjuk az eredetét, fi-
nom, és nem utolsó sorban még egészséges is.” 

A programhoz az elmúlt években, csak Heves me-
gyében 20 óvoda csatlakozott, ahol apró, szorgos 
kezek gondozták a palántákat, majd jóízűen fo-
gyasztották a saját termést. S tulajdonképpen ez a 
kezdeményezés egyik legfőbb célja, hogy a gyer-
mekek tudják, valójában honnan származik a zöld-
ség, megismerjék a helyes és egészséges táplálko-
zás alapjait, mindezt játékos formában, egy élmé-
nyekkel teli program keretében. Az apróságok nem-
csak az ültetésbe kapcsolódnak be, de rajzokat is 
készítenek, s ezekkel jelölik, hogy hol milyen nö-
vény bújik meg. A ovisokkal közös munka során 
általában paradicsom, uborka, bazsalikom, paprika, 
padlizsán és tök kerül a földbe, majd az óvodások 
asztalára. 

Vargáné Csengeri Mónika 
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TÉRSÉGJÁRÁS – A Polgármesteri Hiva-
tal is új arculatot kap a faluban 

 
Az eddigi 11 gyermek helyett már 25-en járnak a 
ludasi óvodába, - mongolok és magyarok is - kilen-
cen várományosak a bekerülésre, úgyhogy van 
alapja egy óvodabővítésnek a településen. Erről 
egyeztettük Szabó Zsolt Államtitkár Úr ludasi tér-
ségjárásán tett látogatása alkalmával. 

Az óvoda dolgozói pedig tovább is fejlesztették – 
egyelőre szóban – az alapelképzelést: konyhafelújí-
tás, tornaszoba, öltöző, új vizesblokk és fejlesztőhe-
lyiség is jó lenne. A gyermeklétszám emelkedését 
vetíti előre, hogy a környékbeli új üzemek vonzzák 
Ludasra is a fiatal letelepedőket. S ha lesz nyolc 
gyermek helyben, annyival már újraindítható a most 
helyben még nem létező iskolai alsó tagozat is, de-
rült ki az egyeztetésen.  
A megbeszélés helyszíne, a ma még egy levitézlett 
szocreál űrközpont külsejét mutató Polgármesteri 
Hivatal és a benne található óvoda is megújulhat 
Ludas nyertes TOP-pályázatai nyomán. És biztosan 
eltűnik végleg a szörnyű betonerkély is – említette 
meg Szabó Zsolt. 
Az óvodások a napelemek szomszédságában kiala-
kított ovikertben palántáztak, majd az orvosi rende-
lőbe is ellátogatott az államtitkár. Megtekintette a 
csemetekertet, az önkormányzati búzatáblát, az 
ugyancsak nyertes piacpályázat helyszínét, a nevelt 
baromfikat is. 
Kiváló az együttműködés az országgyűlési képvise-
lő és a helyi döntéshozók között. Hamarosan kez-
dődhet a szennyvízberuházás is – előtte lesz lakos-
sági fórum, ahol mindenre választ lehet kapni - s 
beadott pályázat van közösségi tér létesítésére. 
 A szociális szövetkezet beindult, 21 hektáron dol-
goznak, 60 milliós pályázatot adtak be.  
Terv egy szociális bolt megnyitása, vegyszermentes 
helyi termékekkel, terményekkel. S volna igény a 
templom külső rendbehozása után a hatvan éve el-

maradt belső festés megoldására, valamint egy ki-
sebb víztározó építésére is. 
Ezek és ehhez hasonló fejlesztési javaslatok hang-
zottak el a rendezvényen, melyen az intézmények és 
civil szervezetek képviselői is részt vettek.  

Vargáné Csengeri Mónika 
 

Szemetet a közterületre 
 
Talán áprilisban történhetett. Az Imre út vasút felőli végén 
leraktak építkezésből származó anyagokat. A jó szándékú 
emberekben ugyanazok a kérdések fogalmazódtak meg. Mi-
lyen lehet az, aki a saját szemetét más területére rakja (legyen 
az önkormányzati, tehát közösségi – akár magántulajdon)? Ott 
már lehet, nem az ő portáját csúfítja.  
 
Gondolt-e arra, hogy az elszállítás költségével a saját közös-
sége lett szegényebb?  
Vajon mit szólna hozzá, ha más vagy az önkormányzat az ő 
nagykapuja előtt terítené le a szemetét? Az már felháborító, 
világraszóló bűn lenne, ordítana, kikelne magából.  
Volt olyan is, aki azt javasolta, hogy hagyjuk ott, tegyünk 
mellé egy táblát a szemétkupacra mutató nyíllal és a követke-
ző felirattal: „Ilyennek születtem.” 
Nem tettük. Nem megszégyenítéssel, nem felszólítással, nem 
büntetéssel akarjuk a hasonló ügyeket kezelni. De szóvá tenni 
igen, hátha abból is tanulunk. Ismételjük, hogy nem a büntetés 
a cél, hanem annak elfogadtatása, hogy „Az együttélés szabá-
lyait mindenkinek be kell tartani. A magunk érdekében, hogy 
az életünk elviselhetőbb legyen.” S a napjaink is szebbek. 
 

Nagy Attila 
 

 
Szent Ágoston: Ne sírj, mert szeretsz engem… 

A halál nem jelent semmit. 
Csupán átmentem a másik oldalra. 

Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. 
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. 

Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál. 
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, 

ne keress új szavakat. 
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal, 

folytasd kacagásod, 
nevessünk együtt, mint mindig tettük. 

Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. 
Hangozzék a nevem házunkban, 
ahogy mindig is hallható volt. 

Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. 
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. 
A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék 

a gondolataidon kívül… 
csak mert a szemem nem lát… 

Nem vagyok messze, ne gondold. 
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden. 

Meg is fogod találni a lelkemet, 
és benne egész letisztult, szép, gyöngéd szeretetemet. 

Kérlek, légy szíves… ha lehet, 
töröld le könnyeidet 

és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem. 
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Sarudi Néptánc tábor 
 
Azt hiszem nincs annál szebb egy település életé-
ben, mint amikor a saját gyermekeiben gyönyör-
ködhet, és szülőként büszkén állhatunk a színpad 
előtt csemetéink tehetségét látva.  
2016. októberében Kovács Zsolt néptánc tanár ve-
zetésével néptánc oktatást hirdettünk ingyenesen, 
önkormányzati finanszírozásban. Úgy éreztük, hogy 
még a legkisebb település életében is szükség van 
arra, hogy őrizzük a hagyományainkat. 
A néptánc csodákra képes a művelői között, és egy 

jól sikerült táncos összeállítás a közönséget is el 
tudja varázsolni. Az utóbbit talán csak egy kis idő-
re, a gyakorlóit viszont egy egész életre. 

Egy néptánccsoportban a „táncos” gyermek megle-
hetősen sokrétű tudásanyagot (motívumkincs, elő-
adói stílus, önmagára, táncos párjára és környezeté-
re való odafigyelés stb.) kell elsajátítania a táncos 
szocializáció során. A jó táncos egyéniség beérésé-
hez azonban rengeteg odafigyelés, gondolkodás, 
gyakorlás és idő szükségeltetik. A befektetett ener-
giamennyiséget nem lehet megspórolni, viszont 
akinek megadatik, hogy ilyen közösségekbe járjon, 
megtanulja a kitartást, az önfegyelmet, betekintést 
nyer a magyar népi kultúrába, és nem utolsó sorban 
szép közösségi életet élhet, melynek a kapcsolatai 
egész életen át tarthatnak. 

Mindenki szeretne valahová tartozni. Azt hiszem, 
nem nagyon létezik olyan gyermek, aki ne vágyna 
arra, hogy tartozhasson valahová. Egy családba, egy 
közösségbe. Még a legelszigeteltebbek, a legkü-
löncebbek is szeretnének olyan körbe tartozni, ahol 
elfogadják őket. A néptánccsoport, adott esetben 
egy együttes kiváló hely, hogy a képességeiket pró-
bára tegyék, és ugyanakkor jó lehetőség, hogy egy 
közösség részesei legyenek, miközben szokásokat, 
kultúrákat ismerhetnek meg. 

A néptánccsoportokban, az együttesekben már más 
az elvárás, hiszen oda általában olyanok járnak, 
akik már megízlelték a tánc, a zene szépségét. Tő-
lük többet lehet, és többet is kell elvárni. 

Úgy vélem az első lépéseket megtettük, hiszen már 
rendszeresen színpadra állnak az óvodás Rózsabim-
bó és a haladó – iskolás Bokréta Néptánccsoport 
tagjai, akik már megkapták első meghívásukat Er-
délybe és Vajdaságba is.  
 
Az oktató Kovács Zsolt kiválóan megtalálta a több 
mint húszéves táncművészeti tapasztalat után a kö-
zös hangot a csemetékkel, ezért saját turistaszálló-
jában, a Tiszánál – Sarudon vendégül látta a gyer-
mekeket egy nyári néptánc edzőtábor keretében.  
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Életre szóló emlékekkel lettünk gazdagabbak, hi-
szen a gyermekek közül alig páran voltak még tá-
borban, és a Tiszát is sokan most láthatták először.  

Csodálatos csapatmunka volt, és nagyon sok kedves 
emlékkel gazdagodva tértünk haza.   
Köszönjük a lehetőséget ezúton is  a Tanár Úrnak! 
Továbbá kívánunk minden gyermekünk és Kovács 
Zsolt számára is sikerekben gazdag eredményes 
munkát! 

 
„Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizo-
nyos pontra megérkezz a táncparketten, hanem 
hogy minden lépést élvezz, míg odaérsz.”(Wayne 
Dyer)  

Vargáné Csengeri Mónika  
 

Benyújtott pályázataink: 

Óvoda bővítés  
 
TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgál-
tatások fejlesztéséve 
 
Helyi őstermelői piac 
 
TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés - 25 213 310 Ft 
 
Közintézményeink energetikai fejlesztése 
 
TOP-3.2.1-15-HE1 - Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 
Ludas Község Polgármesteri Hivatalának és  
Óvodájának energetikai korszerűsítése -  
47 087 787 Ft 
 
Karácsond-Ludas Konzorciumban beadott  
pályázat - erő- és munkagépek beszerzése 
 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelésé-
hez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erő- és munkagépek beszerzése” c. pályázati felhí-
vás 2. célterületére - 26.338.466 Ft 
 
Faluház  
 
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épüle-
tek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létre-
hozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése - 
43 766 873 Ft 

 
 

Bölcsességek, aforizmák: 
 
Cserhalmi György: Akit nem szerettem, azt elküld-
tem. Ahol nem éreztem jól magam, onnan elmen-
tem. Akit tehetségtelennek tartottam, azzal nem 
dolgoztam együtt. 
 
Hippói Szent Ágoston: Úgy kell imádkoznunk, 
mintha minden Istentől függne, és úgy dolgozni, 
mintha minden tőlünk függne. 
 
Anagarika Govinda: A szeretetből természetszerűen 
következik az erőszakmentesség és a türelem. 
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A Karate a félénk gyerekeknek, és a va-
dócoknak is egyaránt ajánlott 

 
Helyi Óvodánkban játékos gyakorlatok, versenyek 
voltak óvodásoknak a Négy Község Harcosai Sport 
Egyesület közreműködésével. Délelőtt óvodások 
számára kifejlesztett ügyességi gyakorlatokkal és 
bemutatójukkal kedveskedtek Óvodásainknak. 

 
Céljuk játékos gyakorlatokon és a karate alapjain 
keresztül a sportolás és mozgás megszerettetése, 
koordinációs és koncentrációs készségek fejleszté-
se. Szeptembertől Községünkben a nagycsoportos 
óvodásokkal havonta egy alkalommal külön fognak 
foglalkozni majd. 

 
 
Szeretnénk az Egyesület vezetőjének, Veréb Zoltán 
Sensei-nek itt is megköszönni, hogy ellátogattak 
Óvodánkba! 
 
 

Lizák Gábor 
 

NYÁRI NAPKÖZIS FELÜGYELET ÉS  
NAPKÖZIS TÁBOR 

 
Talán 2017-es évben először alakult úgy a helyzet, 
hogy a munkaképes lakosság kb. 80% -a dolgozik. 
Ez nagyon biztató arány, mivel a közmunka meg 
fog szűnni hamarosan. 

Az önkormányzat segíteni szeretett volna a szülők-
nek  gyermekek felügyeletével a szünidőben . A 
szervezéssel és lebonyolításával engem megbízott 
meg a testület. A községünkben lakó és elszárma-
zott pedagógusokat kértem meg 1-2 nap felajánlásá-
ra .Így sikerült pedagógus felügyeletet biztosítani 
minden napra. 
Itt mondok köszönetet az alábbi felajánlóinknak: 
 
Bóka Györgyné                                                                                                

Ivony Ildikó                                                                                                                  

Nagy Attiláné                                                                                                

Nagy Attila                                                                                                                           

Sike Nándorné                                                                                                                       

Várfiné Béres Eleonóra 
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A napközis felügyelet alatt is színes programok 
várják a gyerekeket. Elsősorban a falunk megisme-
rése, jártunk a Bika-parton ,a Petőfi úttól a játszóté-
rig sétáltunk, egy nap a vasútállomás volt a cél. 

Tervezzük a határban levő Darvas területet meg-
nézni. Van mese, és „A Pál utcai fiúk” vetítése a 
könyvtárban. Megcsodáltuk a templomunkat és egy 
misét hallgattunk végig. Mindennap móka, kacagás, 
versenyek stb. A napközis foglalkozást a Tábor 
zárja.  

 
Azon a héten az önkormányzat támogatásával szer-
vezhettem programokat. Megyünk az erdőtelki ar-
borétumba, a Mátra múzeumba, egy nap csurdítást 
tervezünk. Pénteken agyagozás lesz szakember irá-
nyításával és korongozóval. A szakember díját és a 
korongozó megvételét a „Ludasi kisiskolásokért 
Alapítvány”-nak köszönjük meg. 
Reméljük, sok gyerek szeretne jövőre is nyári nap-
közis lenni. 
 
 
 

Kiss Györgyné 
 

Óvodánk életéből 
 
Az élet legszebb csodája, ha gyermek születik és a nőből 
anya lesz. Az anyai szeretet önzetlen, képes mindent 
megadni és nem akar cserébe semmit, csak a szeretett 
gyermek boldogságát. Évente egyszer, meleg, hálás sza-
vakkal köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat. Mi is 
nagy izgalommal készültünk az Anyák napi ünnepségre. 
Versekkel, dalokkal, tánccal köszöntöttük őket és aján-
dékkal kedveskedtünk. 

„Kicsinek meg nagynak, e mai nap ünnep…” mondták a 
gyerekek közösen az évzáró - búcsúzó ünnepünkön. 
Ismét eltelt egy tanév, a gyerekek bemutatták a szülők-
nek, nagyszülőknek, vendégeknek, hogy mennyi min-
dent tanultak egész évben. A 2016/2017-es tanévben 8 
nagycsoportos gyermekünk búcsúzott el az óvodától, 
szeptembertől iskolások lesznek. A kis- és középső cso-
portos gyerekektől ajándékot, ballagó tarisznyát kaptak 
és nagyon jó tanulást kívántak nekik.  

 
Tavasszal több programmal kedveskedtünk óvodásaink-
nak és közös rendezvényeink voltak a szülőkkel: 
A szegedi Látványszínház játékos előadását nagy érdek-
lődéssel nézték, melynek témája a környezetünk védel-
me volt. 
Rózsás Viki zenés műsorával fergeteges hangulatot te-
remtett, a gyerekek nagyon élvezték. 
A Gyermeknap jó hangulatban, vidámságban telt a szü-
lőkkel, közös játékkal és bográcsolással. 
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Meghívtuk óvodánkba az Új Nap Egyesület egyik csa-
pattagját Bozsik Andrást, aki elhozta a gyerekekhez a 
Sushika névre hallgató kutyust. A bemutatót nagy figye-
lemmel kísérték, de a legnagyobb élmény az volt szá-
mukra, hogy együtt játszhattak és jutalom falatkát adhat-
tak a barátságos, játékos, gyermekszerető kutyusnak.  

Közös kirándulást szerveztünk Gyöngyösre az Állatkert-
be. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Vargáné 
Csengeri Mónika Polgármesternek, Ludas Község Ön-
kormányzatának, minden kedves Szülőnek, akik támo-
gatták, segítették munkánkat, anyagi, tárgyi hozzájárulá-
sukkal még gazdagabbá, színesebbé tették gyermekeink 
óvodai életét.   

                                                                                     
Faragó Istvánné 

mb. óvodavezető                                                                                                     

Érik a ludasi búza 
 
A legerősebb pillérünk a mezőgazdasági program, ön-
kormányzatunk ezévben is 21 hektáron gazdálkodik. 
Természetesen folytatjuk a már hagyományosnak számí-
tó baromfitenyésztési programot is.  

 
Sikeresen pályázott a „Hosszabb időtartamú közfoglal-
koztatás” programra, melynek keretén belül 16 helyi 
lakos részére biztosítottunk munkalehetőséget.  
A program teljes költsége: 14 434 772, Ft, mely összeg a 
dolgozók bérének fedezésén túl tárgyi eszközfejlesztésre 
is lehetőséget nyújt.   
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Eszközfejlesztésre 1.500.000 Ft összegű támogatást 
kaptunk, melyből rotációs kapát, fűkaszát, függesztett 
talajművelő eszközöket, burgonyatöltőt, kultivátort, 
sarabolót, pótkocsit, nagyteljesítményű szivattyúkat, 
öntözőrendszert és egyéb kertészeti szerszámokat, mun-
kavédelmi eszközöket és munkaruhát vásároltunk.  
A megnyert pályázat útján 1.325.000,-Ft értékben ismét 
gyarapítottuk az önkormányzat vagyonát és mezőgazda-
sági gépparkját. A tavaszi, gépi talajművelési munkála-
tok elvégzése után folytattuk szántóföldi mezőgazdasági 
programunkat: 12 hektáron őszi búzát vetettünk, további 
5 hektáron takarmánykukorica vetésére kerül sor. Nö-
vénytermesztési programunk szorosan kapcsolódik az 
elmúlt évben elkezdett feladatokhoz. Az állattartás elő-
segítésének érdekében továbbra is fontos a takarmány-
növények termesztése, amely jelentősen hozzájárul a 
költségek csökkentéséhez.  

A szociális étkeztetésben működő konyha tojás szükség-
letét a saját baromfiállománnyal fedezzük, baromfihús 
szükségletét 80 %-os mértékben biztosítani tudjuk.  
A takarmánynövények termesztése mellett fontos a 
konyhakerti kultúra újjáélesztése környezetünkben, mely 
a Szociális Földprogrammal együtt elindulhat a feldol-
gozás és helyi termelői piac irányába is. 
A 2016-2017. évi szociális földprogram pályázat kerete-
in belül tartott baromfiállomány takarmányszükségletét 
teljes mértékben biztosítottuk a helyben megtermelt 
gabonafélékkel, ezzel jelentős költségmegtakarítást ér-
tünk el.  
 
A megtermelt konyhakerti növények és zöldségfélék az 
önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló kony-
hára kerülnek, melyek a közétkeztetés során kerülnek 
felhasználásra. 

A megtermelni kívánt zöldségfélék körét és mennyiségét 
bővítettük, abból a célból, hogy a közétkeztetésben köz-
pontilag bevezetett „Mintamenza Program” miatt erőtel-
jesen megnövekedett zöldség és gyümölcs szükségletet 
fedezni tudjuk. 

 
Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat mezőgazda-
sági földhasználóként jogosulttá vált az egységes terü-
letalapú támogatásra, melynek összegét, továbbá a ter-
ményértékesítésből származó plusz jövedelmet a jövő-
ben további mezőgazdasági fejlesztésekre fordítjuk.  
 
Vargáné Csengeri Mónika  
 

 
In memoriam Valyon Anna 

 

Kevesen élnek már, akik ismerték – pontosabban: akik 
jól ismerték. Valyon Anna 1929-ben született. Soha nem 
beszélt arról, hogy betegsége befolyásolta-e abban, hogy 
Isten szolgálójává váljon. Nem panaszkodott, sőt, min-
denkihez megértő-szelíd mosollyal közeledett. Egész 
életében a Ludasi Szentháromság Templom kántora volt. 
Nem volt művész, de mintha az orgona is meg akarta 
volna hálálni a kapcsolatukat, az ő keze alatt szólt a leg-
szebben. A sípok hangjához illett csengő éneke. Össze-
nőttek, egyek voltak. Szoktuk mondani: mindenkinek 
van ellensége. Nem igaz. Neki nem volt. 
 
Akkor, gyerekként nyűgnek, kötelezettségnek, legfeljebb 
szórakozásnak tekintettem - ma már boldoggá tesz, hogy 
segíthettem neki a fújtatással. 2002-ben az Úr magához 
szólította közülünk. Élete követendő példa, távozása 
különösen nagy veszteség az egyházközösségnek. Kö-
szönöm a Teremtőnek, hogy a földi életben találkozhat-
tam Valyon Annával. 
A templom falán egyszerű márványtábla emlékezik rá: 
  
„Életedet Istennek, a családodnak és egyházközössé-
gednek szentelted. Emlékedet örökké megőrizzük. 
Családod és a Rózsafüzér Társulat. Ludas 2017. „ 
 

Nagy Attila 


