
Kedves Ludasiak! 

 

🔺 Sok helyen sokféle mértékű döntést hoznak ezekben a napokban arról, hogy mit 

szabad és mit nem az adott településen. Itt az alábbi döntés született: 
A  kormány által kihirdetett kijárási korlátozás marad érvényben Ludason, 
nincs sem szigorítás, sem további engedmény. EGYENLŐRE. 
 

🔺 Arra kérem a ludasiakat, hogy a hosszú hétvége idején is csak alapos indokkal 

hagyják el otthonukat, valamint a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák a szociális 
érintkezést. 
Tehát a csoportosulások nem megengedettek, sem a közterületeken, sem a saját 

lakókörnyezetben. A babakocsis gyermeksétáltatás és a kutyasétáltatás lehetséges a 
járványügyi szempontból fontos távolságtartási szabályok betartása mellett, azonban 
a játszótereken tartózkodni tilos. 
 

🔺 Az időskorúak különösképp maradjanak otthon, számukra a 9-12 óra közötti 

időkeret biztosított a vásárlásra, végső esetben, de továbbra sem minden nap, 
hiszen ha kérik, mi gondoskodunk róluk, cserébe felelősségteljes együttműködést 
szeretnénk kérni tőlük. 
 

🔺 Igen, a megszokott családi találkozókról le kell mondani ezen az ünnepen. Nincs 

locsolkodás, nincs vendégfogadás, hiszen csak a létfontosságú cikkek beszerzése 
és az ügyintézés céljából lehet a lakhelyet elhagyni. Az ünnepi szokások jegyében 
sem szabad veszélybe sodorni másokat. Kérjük azokat, akik útra kelnének, vagy már 
itt tartózkodnak a településen, hogy az életvédelmi szabályokat ők is tartsák be. 
 

🔺 Figyelem! A friss kormányrendelet értelmében más üzletekhez hasonlóan a 

dohányboltoknak is be kell zárniuk délután három és reggel hat között. 
 

🔺 A közterületen érvényes régi és új szabályokat mindenki tartsa be, azok 

olvashatók a ludas.hu oldalon, továbbá Ludas Község Hivatalos facebook oldalán. 
Nekünk kötelességünk vigyázni az itt élőkre, a fiataloknak kötelességük vigyázni az 
idősekre, az erőseknek és egészségeseknek kötelességük vigyázni a betegekre, 
elesettekre! Szeretném újra és újra mindenki figyelmét felhívni arra, hogy az életünk 
megváltozott az elmúlt hetekben, lemondásokkal jár. ez türelmet és együttműködést 
igényel mindenkitől. Az egyéni szabadságunk addig tart, míg másokét nem sértjük 
vele. Ezt tartsuk szem előtt! 
 

🔺 Kérek mindenkit, hogy tartsuk be a szabályokat, annak érdekében, hogy mindenki 

egészségben vészelje át ezt az időszakot! 
 

🔺 Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki az elmúlt hetekben mindent 
megtett közösségünkért : 

 
• az egészségügyi dolgozóknak 
• a szociális és étkezési ellátásban részt vevőknek 
• az óvoda, az iskola és a hivatal dolgozóinak,  

akiknek megváltozott nagyban a feladatkörük 



 
• a település napi működtetésében résztvevőknek 

•  a szociális szövetkezet valamennyi munkatársának  

• a kereskedelemben dolgozóknak 

• a postai dolgozóknak 
• a polgárőröknek, a rendőröknek 
• azoknak a vállalkozóknak, akik segítették a munkánkat a felajánlott 
eszközökkel, kapcsolataikkal és személyes közreműködésükkel segítettek 
minket  
• a fiataloknak, akik megértették az új kihívásokat 
• és mindenkinek, akik magatartásukkal példát mutattak 

🔺 A jelszó továbbra is: Maradj otthon, együtt sikerülhet!  

 

Köszönöm! 

 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEKEPET KIVÁNOK! 
 

Vargáné Csengeri Mónika  

Ludas község polgármestere  

 


