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Tisztelt Lakosság!

A Ladánybenei Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

tisztelettel meghívom Önt és partnerét,  
barátait

a 2009. március 7-én, 1800 órai
kezdettel rendezendő

POLGÁRMESTERI BÁLRA
a  Ladánybenei M vel dési Házba.ű ő

Fellépnek  :   az általános iskola jelenlegi és
volt tanulói,

Sztárvendég:
Mary Zsuzsi

A belép jegy megvásárlásával az óvodaő  
építését támogatja.

Jegyár: 5.000.- Ft/fő
(El vételben kapható a Községházán)ő

     Kérem, hogy a részvételi szándékot és az  
asztaltársaságra  vonatkozó  igényt  miel bbő  
szíveskedjenek  jelezni  a  Községházán 
személyesen vagy a 76/555-284 telefonszámon.  
Tombolaajándékokat köszönettel elfogadunk.

  
A Polgármesteri Hivatalban hosszú évek óta gyakorlat, hogy a helybeli címzésű hivatalos leveleket 

nem adjuk postára, hanem belterületen a hivatalsegéd, külterületen pedig a mezőőr kézbesíti. A kézbesítés 
viszont gyakran nehézségekbe ütközik. Sok ingatlannál nincs levélszekrény. Így, ha nem tartózkodik otthon 
a címzett vagy hozzátartozója, nincs hová bedobni a levelet. Kérjük a Lakosságot, hogy szereljenek fel a 
kapukra csengőt és postaládát, ahol a küldemények biztonságosan elhelyezhetők. Megértésüket köszönjük.

Másik  kérésünk  az  ingatlan  előtti  járdaszakaszok  tisztántartására  vonatkozik.  Az  önkormányzat 
7/2002.  (XII.  21.)  számú  rendelete  kimondja,  hogy  az  „Az  ingatlanok  előtti  járdaszakasz  állandó 
tisztántartásáról,  a hó eltakarításáról,  a síkos járdaszakaszok szórásáról… a tulajdonos (használó) köteles 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy  a  települést,  illetve  a 
lakosságot érintő problémákról, a 
2009 évi beruházásokról:
- óvoda befejezése
-  0146/1-5  hrsz-ú  telkek 
értékesítése, településfejlesztésről, 
illetve a felmerülő kérdésekről 
az  alábbi  időpontban  kérhetnek 
személyes felvilágosítást, 
Kardos  Attila 
polgármestertől.

- Szerda 8.00-12.00
- Csütörtök 8.00-16.00

- Előzetes egyeztetéssel ettől 
eltérő időpontban is 

     (06-20/583-6598).

Polgármesteri Hivatal
Ladánybene



gondoskodni.” Kérjük, hogy a balesetek elkerülése, a csúszások megelőzése érdekében e kötelezettségének 
mindenki felszólítás nélkül tegyen eleget.  A síkos útszakaszokon, járdákon az elesés, elcsúszás egy pillanat 
műve, míg a felgyógyulás hosszú hónapokig tarthat. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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Jelezzük a Lakosság felé, hogy a 2009. I. félévi adóbefizetés határideje: 
2009. március 15.

E napig fizethető meg kamatmentesen az idei adó fele.  A határidőn túl érkezett befizetéseket 
már kamatfizetési kötelezettség terheli.

Kérjük a lakosságot, hogy azok a személyek, akik jogosultak a szemétszállítási díj 
kedvezményének igénybevételére, jelezzék felénk a polgármesteri hivatalban személyesen, 
vagy telefonon (Polgármesteri Hivatal – Ollósi Anikó – 6045 Ladánybene, Fő út 66. szám, tel.: 
06-76/555-284; 06-76/555-285). 

(Ladánybene  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  12/2006.  (XII.31.)  
rendeletének  4.  számú  melléklete  alapján  az  alábbi  személyek  jogosultak  a  kedvezmény 
igénybevételére:
 „ A képviselő-testület annak a magánszemélynek, aki a 70 életévét betöltötte és Ladánybene 
Községben  bejelentett  lakóhelyén,  ennek  hiányában  tartózkodási  helyén  egyedül,  vagy  
kizárólag 70 életévét betöltött személlyel él, a mindenkori legkisebb szemétszállítási díjból 25 
% kedvezményt biztosít.) 

A  Ladánybene  Községi  Önkormányzat  köszönetet  mond  mindazoknak,  akik 
közreműködtek  abban,  hogy  a  magányos  idősek,  nagycsaládosok  és  nehéz  helyzetű  családok 
karácsonya örömtelibb és boldogabb legyen. Köszönjük a Polgárőr Egyesületnek, a Vöröskereszt 
Helyi Szervezetének, az Orgoványi Örömhír Alapítványnak, a Képviselő-testületnek és a Szociális 
és  Egészségügyi  Bizottságnak,  hogy  adományaikkal,  karácsonyi  csomagjaikkal,  ajándékaikkal 
segítettek. Köszönjük Guttyán Gyulának és Emőkének, Várkonyi Lajosnak, a Gledícia Kft-nek, 
Sponga Gyulának, Obornyák Jánosnak, hogy a faluközpontban díszes karácsonyfa állhatott. 

  Sztancsné Kulcsár Éva
a testületi ülések jegyzőkönyvvezetője 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Az iskola hírei
A 6. osztályosok részt vesznek egy 

pályázaton, ahol  az Európai Unióval 
ismerkednek játékos, csoportmunkás 

formában. A lányok éppen az 
elkészült tablót mutatják be Erdélyről 

és padlizsánkrémes kifliket 
szolgálnak fel osztálytársaiknak.

Február 7-én tartjuk a hagyományos 
iskolai farsangi bálunkat, melyre 
szeretettel várunk mindenkit. Az 
ötletes jelmezeket díjazzuk, lesz 

zene, tánc, tombola.
Mulassunk együtt, gyertek minél 

többen!
Berenténé Gönczi Ilona

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Körzeti matematika-verseny Ágasegyházán
   Január 16-án tartották meg az idei tanév második körzeti versenyét matematikából 10 általános 
iskola csapatának részvételével. A ladánybenei felső tagozatosok most sem vallottak szégyent, kis 
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szerencsével a dobogó is elérhető lett volna. Kesergésre azonban nincs idő, mert február végén 
következik a Zrínyi Ilona megyei verseny.

Íme az eredmények:
 1. Orgovány 33 pont
 2. Fülöpszállás 32 pont
 3. Izsák 25 pont
 4. Ladánybene 24 pont
 5. Ballószög 23 pont
 6. Ward Mária -Angol 

Kisasszonyok
20 pont

 7. Helvécia-Fekete-Erdő 16 pont
 8. Ágasegyháza 16 pont

 9. Jakabszállás 16 pont
10. Helvécia-Wéber Ede   9 pont

Megjegyzés: Az egyéni versenyben 
Kisjuhász Nikolett (7. osztály) ezüstérmet, 
Nagy Máté (6. osztály) pedig bronzérmet 
szerzett. A verseny résztvevői voltak még 
Nagy Dávid (5. osztály) és Guttyán Éva (8. 
osztály).

Mátyás Ferenc szaktanár  
                                                                                                                                                                         

ÓVODAI HÍREK
      Az újévet örömmel kezdték óvodásaink, várták már, hogy újra játszhassanak a karácsonyra  
kapott új játékokkal.  Örömmel tapasztaltuk azt is, hogy nem betegek, szinte alig van hiányzónk.  
Ahogy az időjárás engedi, a szabadban is sokat tartózkodunk, ellenálló képességüket javítva ezzel.
      Szükség is lesz az edzettségre, mert az elmúlt félévben beindított úszásoktatás olyan nagy  
sikernek örvend, hogy az újévben is folytatása lesz. Jó hír a gyermekek (és a szülők) számára, hogy  
ismét jelentkezhetnek kezdők is. 
       Január 29-én 17.00 órakor félévi szülői értekezletet tartunk, ahol megbeszéljük az eltelt  
időszak eredményeit, a következő félév rendezvényeit, eseményeit.
      A karácsonyi  fenyőillat  után a farsangi fánk illata csalogat  bennünket.   Óvodánk 2009.  
február 14 – én délután 15.00 órától tartja  a hagyományos farsangi bált,  amelyre ezúton is  
szeretettel meghívunk mindenkit.  
A finom sütemények és üdítők mellett vidám zene is várja a vendégeket.  Lufi hajtogató bohóc is  
színesíti  a délutánt,  ahol  reméljük,  mindenki  jól  fogja magát érezni.  A rendezvény bevételét  a  
gyermekek javára fordítjuk.  

 Vida Lászlóné
                                                                                                                                                            

ÖRÖMHÍR karácsony…
Az Orgoványi  Örömhír  Alapítvány neve  a  községben már  sokak előtt  ismert.   Vöröskeresztes 
munkám idején is már nagyon sok segítséget kapott  az Alapítványtól a község  lakossága és kap 
azóta  is  minden  évben.   Az  Alapítvány  munkatársaként  lehetőségeim  szerint  és  kevés 
szabadidőmben továbbra is próbálok segíteni  a nehéz anyagi  körülmények között  élőknek.  Az 
Alapítvány támogatásának köszönhetően  az  ünnepek környékén  több családot  ajándékozhattam 
meg ruhákkal, játékokkal, egyéb praktikus dolgokkal.  Lehetőséget kaptam arra is, hogy karácsonyi 
ünnepséget is rendezzek. Advent negyedik vasárnapján december 21-én délután a könyvtárban 25 
meghívott  vendég  találkozhatott  az  Alapítvány  vezetőjével  és  az  Örömhír  Közösség  néhány 
tagjaival, akik most sem érkeztek üres kézzel.  Minden jelenlevő egy-egy cipős doboznyi ajándékot 
kapott,  melyek  a  távoli  Skóciából  érkeztek.  Az  ajándékozás  előtt  Nagy  Adrienn  középiskolai 
tanuló szép karácsonyi énekeket énekelt és elmondta két saját versét.  A vendégek karácsony igaz 
üzenetéről,  a  Megváltó  Krisztusról  és  a  szeretetről  szóló  gondolataikat  osztották  meg  a 
jelenlevőkkel.   Örömünkre  elfogadta  meghívásunkat  Antalfy  István  kecskeméti  költő  is.  A 
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rendezvény háziasszonyaként jó volt látnom a jelenlevők örömét. Köszönöm a visszajelzéseket, 
köszönöm a sok köszönömöt, amit kaptam. 
 Köszönjük  Lukács  Margitka  könyvtárosnak,  hogy  helyet  biztosított  nekünk  a  könyvtárban. 
Köszönjük  az  Alapítvány  vezetőjének,  Ficsor  Károlynak,  hogy  sok  elfoglaltsága,  programja 
ellenére  Ladánybenére  is  eljöttek.  Köszönjük  az  ünnepségen  átadott  és  a  ráadásként  kapott 
ajándékokat, melyekkel újabb családokat, gyerekeket segíthettem.   A megajándékozottak nevében 
is köszönöm azt a sok munkát, melyet az Alapítvány és a Ficsor család évek óta végez a nehéz 
helyzetűek megsegítésére. Isten áldását kívánjuk életükre, munkájukra.

Sztancsné Kulcsár Éva
                                                                                                                                                                                                                                                       

GYEREKJÁTÉK - GYEREKMISSZIÓ

„Ahogy a gyerek játszik, abból látni lehet, tiszták és igazak lesznek-e a tettei.” 
                                                                                                                 Példabeszédek Könyve 

20,11 
Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!
   Augusztus óta minden szombat du. megtelik a plébánia gyermekzsivajjal és rendszeresen 15-30 
Gyermek jön el a plébániára. Ezeken a foglalkozásokon sokat játszunk, mert amint a fenti Ige is 
mondja, a közösségi játékkal a jellemet lehet megalapozni, formálni.
  Most már annyian vagyunk, hogy mindhárom utcai nagyszobát birtokba vették a Gyerekek. Az 
egyik szobában közösségi ügyességi és szellemi játékok vannak, a másikban nyolc fő tud csocsózni 
egyszerre, a harmadikban pedig ugráló iskola van. Közben szól a vidám, bibliai szövegű rapp-hipp-
hopp zene, a keksz és a málnaszörp fogy, de nő a jó kedv és jellem.
    A karácsonyi  perselyből  vásároltam  néhány  trambulint  (gumis  ugráló  asztal)  és  ezeken 
folyamatosan működik az ugráló iskola.  Miközben várakoznak a játékokra és izzadtra ugrálják 
magukat,  megtanulnak alkalmazkodni  egymáshoz is.  A sorbaállásban gyakorolják a  türelem és 
udvariasság erényét, a csúnya beszédet pedig már maguk jelentik nekem kórusban a Gyerekek és a 
Tettes szinte már önként vállalja a tíz perces büntetést: arra az időre ki kell állnia a játékból.
  Szeretném fejleszteni  a  lehetőségeket  és  néhány új  játékot  vásárolni  a  Gyerekeknek:  kültéri 
pingpongasztal, gyermek billiárd, léghoki (tájfun) asztal. Ezekkel a játékokkal felvértezve már a 
nyári szünetben is le tudnám kötni a Gyerekek szabad idejét és erejét a hétköznapokban.
   Ehhez  kérném szépen  tisztelettel  a  Lakosság  segítségét.  Aki  úgy  gondolja,  hogy  szívesen 
támogatná anyagilag is a gyerekmissziót, adományát befizetheti a Fókuszban és a Plébánián. Ha a 
Fókuszban fizetik be a támogatást a plébánia számlaszámára, akkor a befizetésről ott kaphatnak 
nyugtát.  A  Takarékszövetkezetbe  történő  befizetéskor  kérem  megnevezni:  adomány 
gyermekjátékra. Ha a plébánián fizetik be a támogatást, akkor ott én adok sorszámozott, szabályos 
számvitelű  nyugtát  minden  adományról.   A befizetett  adományokról  év  végén  adó  jóváírási 
igazolást tudok adni.
   Tudom,  hogy  nehéz  a  gazdasági  helyzet,  de  álljon  előttünk  egy  bibliai  példa  a  korintusi 
gyülekezetből, akikről hasonlóan nehéz helyzetben mégis a következőt olvassuk:

2Kor 8,2 - A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből 
és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. 

Előre is köszönöm a Gyermekek nevében az ajándékozott örömet!

                                                                                                    Tisztelettel és üdvözlettel: Tibor atya
                                                                                                                                                                                              

LADÁNYBENE MISSZIÓ 2009.
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MIVEL 41 ÉVE NEM VOLT MISSZIÓ A KÖZSÉGBEN EZÉRT A NAGYBÖJT HAT 
HETÉRE MISSZIÓT HIRDETEK MEG.

RÉSZLETEK A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN
                                                                                Tibor atya

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nyugdíjas Klub hírei

2008.  december  6-án,  Mikulás  napján,  a  Ladánybene  Nyugdíjas  Klub  megrendezte  a 
karácsonyi, vacsorával egybekötött évzáró estjét. 
A vacsorán szép számmal jelentek meg, nemcsak a klub tagjai, hanem meghívott vendégeink is. 
Mivel ekkor tartottuk a mostanra hagyományos „Mindenki Neve napját”, így kedves kis műsorral 
is vártuk a meghívottakat. 

A vacsora előtt elsőként a Mikulás jelent meg a Krampuszaival, és mindenkinek hozott egy 
apró kis ajándékot. A Mikulás után a helyi iskola tanulói adták elő műsorukat, melyet mindenki 
nagy örömmel fogadott.  

Az estén a tanulók mellet jelen voltak a pedagógusok, a plébános úr, valamint meghívást 
kaptak a Képviselő-testület tagjai is. Ezúton szeretném megköszönni a megjelent két képviselőnek, 
hogy  velünk  ünnepelt,  és  szeretném  kérni  a  tagokat,  hogy  amennyiben  arra  lehetőség  van,  a 
rendezvényeinkre  mindannyian  jöjjenek  el,  nagy  örömünkre  szolgálna,  ha  egyszer  mindenki 
elfogadná a meghívásunkat.

Az említett vacsora volt az első alkalom, hogy a Plébános úr megismerhette klubunk életét. 
Nagyon  jól  érezte  magát,  és  biztosított  minket  arról,  hogy  a  későbbiekben  is  együttműködik 
velünk, szívesen vesz részt rendezvényeinken, és a segítségét is felajánlotta. 

Szeretném megköszönni Minden Kedves Támogatónknak az egész éves együttműködést, 
külön köszönet illeti Makai Istvánt, aki nagyon sok segítséget nyújtott nekünk. 

Új év, új tervek!
Örömmel  tapasztalom,  hogy a  klub  tagjainak  száma állandó,  esetenként  emelkedik.  Az 

elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  elmondhatom,  hogy  sokan  érdeklődnek  irántunk,  tetszik  az 
embereknek a mi kis közösségünk, sok az új belépő, jelenleg három új tag belépése történt meg. 
Örömömre szolgál, hogy a kilépő tagjaink helyett mindig jönnek újak. Bízom benne, hogy ez a 
későbbiekben is így lesz, és nőni fog a tagjaink száma. Várjuk az belépőket!

A 2009-es évet februárban kezdjük, a Művelődési Házban megrendezendő Farsangi bállal. 
A farsang alkalmából rendezett összejövetelen sok-sok meglepetés várja a tagokat!

Az  idei  évben  is  szeretnénk  sok  szép  helyre  eljutni,  a  továbbiakban  is  szervezünk 
kirándulásokat, szeretnénk eljárni a régi, illetve új fürdőhelyekre. Fellépésekre már most is sok 
felkérés érkezett. A Falunapra szívvel – lélekkel készülünk, már az év elejétől kezdve, szeretnénk a 
lakosoknak kedves kis műsorral kedveskedni.

Szeretném megköszönni  a  Polgármesteri  Hivatalnak,  a  Képviselő  –  testületnek  mind  a 
pénzbeli, mind a természetbeni támogatását. Nagy segítségünkre van, hiszen az anyagi támogatás 
fedezi kiadásaink nagy részét.
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Hálásan  köszönöm  mindenkinek  a  segítséget,  a  tagoknak  pedig  a  folyamatos 
együttműködést!

Köszönettel:
Terjék Katalin klubvezető

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A Polgárőrség hírei

Az  elmúlt  év  októberében  az  Országos  Polgárőr 
Szövetség  és  az  Országos  Vöröskereszt 
együttműködésének keretében, közös pályázat készült 
–  rászorulók  eseti  támogatására.  Ezen  a  pályázaton 
egyesületünk  százezer  forintot  nyert  el,  karácsonyi 
csomagok vásárlására, összeállítására,  valamint ezek 
kiszállítására. 
Komoly előkészítő munka indult Klárikné Irénkével, 
hogy  a  lehetőséghez  képest  a  legteljesebb 
ajándékcsomagot  – élelmiszereket  – állítsunk össze. 
A kereskedelmi egységekben is nagyon segítőkészek 
voltak az áruk összekészítésében. A beszerzés után a 

csomagolás következett. A húsz család kiválasztásában a Polgármesteri Hivatal volt segítségünkre.

Az  elkészült  meglepetések  kiszállítására 
december 20-21-én került sor. Nagy volt az öröm, 
sokan  nem  tudták  elfojtani  meghatódottságukat. 
Nagyon  jó  érzés  volt  látni  a  boldog,  időnként 
meglepődött arcokat. 

Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani 
mindazoknak  a  polgárőrnek  és  segítő 
családtagjaiknak,  akik ebben a programban részt 
vettek.  Kiemelten  Irénkének,  akivel  végig  nagy 
öröm volt együttműködni és Terjék Istvánnak, aki 
sokat segített a kivitelezésben. Nem utolsó sorban 
pedig  feleségemnek,  aki  az  összeállításban  és  a 
beszerzésben jeleskedett.
Sajnos nem annyit tudtunk és annyi helyre adni, mint amit szerettünk volna, hiszen rászoruló volna 
még bőven. Sajnos. De bízom benne, hogy ez valaminek a kezdete. Őszintén remélem, hogy ez 
nem az utolsó ilyen akció volt ! Úgy gondolom, ez is kiválóan megmutatja, milyen ereje van egy 
kis összefogásnak.

A két szervezet együttműködésében a Vöröskereszttől pólókat és konzervipari termékeket 
kapott  a  polgárőrség.  A  pólók  feliratozását  –  Polgárőrség  Ladánybene  –  Tóthné  Vass  Zsuzsa 
lajosmizsei  dekorációkkal  foglalkozó  vállalkozó,  kedvezményesen  végezte.  Ezeket  jelenleg 
juttatjuk el tagjainknak.

Az elmúlt időszakban megkezdtük a repülővel támogatott járőrszolgálatok végrehajtását is, 
a  Kistérségi  Tanyavédelmi  Program  keretén  belül.  A  résztvevők  véleménye  és  a  lakosság 
visszajelzése szerint a program hasznos, így – a lehetőségeknek megfelelően – sűríteni fogjuk a 
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nappali  jelenlétet  a  külterületen.  Szorosabb  együttműködést  alakítunk  ki  az  erdészettel  és  ezt 
tervezzük a vadásztársasággal is.

Minden polgárőr barátomnak és kedves családjának boldog új évet kívánok.

Fehér Gábor elnök
                                                                                                                                                                                                               

Patika Hírei

Kedves Lakosság! Itt, a község újságjában szeretnék Önöknek röviden bemutatkozni.
Baráth Éva, szakgyógyszerész vagyok, s én látom el gyógyszerrel Önöket, és Kunbaracs lakosságát 2009. 

január 1-től.
Gyermekkoromat Dunántúlon töltöttem, s még mindig nosztalgiával járok haza édesanyámhoz Somogy 

Megyébe.  Ennek ellenére  18 éves  koromtól  a  meleg  napsütéses  Alföldön élek.  12 éven át  önálló  vidéki  kis 
patikákban dolgoztam,  a  válásom után pedig öt  évig Kecskeméten  a  Mátyás  király gyógyszertárban  voltam. 
Három fiam van,  a  legidősebb  tavaly érettségizett,  a  középső  a  Kodály  Iskolában  kilencedikes,  a  legkisebb 
ugyanott negyedikes. 2009. január 15-től Ladánybenén lakunk a gyógyszertár feletti szolgálati lakásban.

Nagyon  hiányzott  már  a  falusi  környezet,  ezért 
pályáztam  meg  ezt  a  helyet.  Eddig  nagyon  tetszik  a 
község,  pedig  még  nagyon  keveset  láttam  belőle. 
Köszönöm,  hogy  ilyen  kedvesen  fogadtak,  és  ilyen 
segítőkészek  voltak  velem.  Remélem,  rászolgálok  a 
bizalmukra.  Minden  tőlem  telhetőt  megteszek  ennek 
érdekében. 

A  gyógyszertárban  bevezettem  a  bankkártyás, 
illetve  az  egészségpénztári  kártyás  fizetési  lehetőséget. 
Ehhez  kérném  a  segítségüket.  Szeretném,  ha  jeleznék 
felém,  hogy  a  családban  milyen  kártya  van,  /Patika, 
Honvéd,  stb./  Ezen  visszajelzések  alapján  tudnék 
szerződést kötni a megfelelő szolgáltatókkal.

Mellékelem az új nyitvatartási rendet is.
Köszönöm, hogy elolvasták ezt a kis levelet.

Tisztelettel:
         Baráth Éva szakgyógyszerész

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények

Előző cikkeimben már írtam a kölcsönös megfeleltetésről, mint a támogatási rendszer feltételrendszeréről, 
valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásairól. Most a kölcsönös megfeleltetés másik nagy 
területéről, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekről kívánok szót ejteni. 
2009-től kezdődően a következő szakmai követelmények kerülnek ellenőrzésre:

- természetvédelem
- környezetvédelem
- állatok jelölése és nyilvántartása.

Természetvédelmi követelmények
A vadon  élő  madarak  védelméről  és  a  természetes  élőhelyek,  valamint  a  vadon  élő  állatok  és 

növények  védelméről szóló  jogszabályban  foglalt  gazdálkodási  követelmények  hatálya  a  NATURA  2000 
területen gazdálkodókra terjed ki.
Környezetvédelmi követelmények

A  felszín  alatti  vizek  védelme érdekében  nem  szabad  olyan  technológiát  alkalmazni,  amelyek  a 
szennyezőanyagot  (szervestrágya,  műtrágya,  olaj,  üzemanyag,  növényvédőszer,  szennyvíz,  mosóvíz)  közvetve 
vagy közvetlenül a felszín alatti vízbe vezetik be. Az ellenőrzés során a szennyezés jelét keresik a gazdaságban. 
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A  szennyvíziszap  mezőgazdasági  felhasználására  vonatkozó  jogszabályban  foglalt  gazdálkodási 
követelmények hatálya minden támogatást kérelmezőre kiterjed. 
A szennyvíziszap mezőgazdasági  felhasználása  minden esetben engedélyköteles  tevékenység.  Az engedélyt  a 
megyei talajvédelmi hatóság talajvédelmi terv alapján adja ki.  
Az  ellenőrzés  során  egyrészt  a  talajvédelmi  hatóság  engedélyét  ellenőrzik,  másrészt  szemrevételezéssel  a 
kijuttatás mennyiségét és a helyét, továbbá a technológiáját. A szennyvíziszapot a felszín alá kell juttatni vagy 
felszíni kijuttatás esetén szikkadás után be kell dolgozni.

A  vizek  mezőgazdasági  eredetű  nitrátszennyezéssel  szembeni  védelméről  Magyarországon  az 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól.  A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait a nitrátérzékeny területen 
mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be kell tartaniuk. 
A  rendelet  adatszolgáltatás és  nyilvántartás  vezetéséről  szóló  jogszabályi  részei  azonban  nemcsak  a 
nitrátérzékeny  területen  mezőgazdasági  tevékenységet  folytatókra,  hanem  a  nem  nitrátérzékeny  területen  a 
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzőkre is vonatkoznak. Háztartási igényt 
meg nem haladó mértéknek minősül  az állattartás,  ha  baromfi  esetében 3 számosállatot  (pl.  215 tojótyúk és 
kakas), vegyes állattartás esetében 5 számosállatot (pl. 1 tehén és borja, 10 hízó és 70 tyúk) nem haladja meg az 
állatállomány nagysága. 

A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet  folytatónak és a nem nitrátérzékeny területen 
állattartással  foglalkozónak  a  gazdálkodási  évre  (szeptember  1.  és  azt  követő  év  augusztus  31.  között) 
vonatkozóan  az  adatszolgáltatást  megalapozó  folyamatos  nyilvántartást  kell  vezetnie  a  Gazdálkodási  Napló 
lapjain vagy annak megfelelő adattartalommal. 

2008. január 1. és december 31.  közötti időszakra az adatszolgáltatást a rendelet 6. számú melléklete 
szerinti  adatlapon  2009.  február  28-ig kell  teljesíteni  a  mezőgazdasági  tevékenység  helye  szerint  illetékes 
talajvédelmi hatóságnak. 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást már 
2009. december 31-ig kell teljesíteni. 
A z adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt  az adatlap hiánytalan kitöltéséhez feltüntetésre 
kell,  hogy  kerüljenek  a  gazdálkodóra,  gazdaságra  vonatkozó  környezetvédelmi  azonosítók  is,  melyeket  a 
területileg  illetékes  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  vízügyi  felügyelőségtől  a  KAR  –  adatlapokon 
(Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer) kell megkérni. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kérje az ÚMVP 
tanácsadó segítségét. 
Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó: 
Tel: 30/298-2322
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu
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FELHÍVÁS

2009.  február  25-én  8.30-12.00 
óráig  véradást  szervezünk  a  helyi 
Művelődési Házban.
Ha  Ön  elmúlt  18  éves  és  egészséges, 
kérjük jöjjön el és adjon vért!!!
Tisztelettel és köszönettel:

Vöröskereszt Ladánybene

mailto:agocs.bernadett@agrarkamara.hu
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2009. január 6. napja. 
Ladánybene

Miért kell a szívnek fájni?
Miért sír a lelked?
Miért van a szemed az ajtón?
S az ablakon miért leselkedsz?
Én tudom már a választ rég!
Valamikor drága gyermekekkel
Áldott meg az ég,
Te felnevelted Őket, szeretettel szépen,
Ők elhagytak Téged réges-régen.
Most ülsz a szobádban egyedül, 
Egyre csak nézel az ablakon ki,
Közben hallgatod a csendet,
Figyelsz, hogy nem nyitja e 
Az ajtót valaki?
De nem nyílik az magától,
Ha nem nyomják a kilincset,
Akiknek azt nyomni kéne,
Talán már nem is szeretnek.
Ez lenne az élet rendje? Nem!
De az élet nem áll meg,
Forog a kerék tovább!
Egyszer majd Ők ülnek itt,
S epedve várják gyermekeiket,
És a sok Drága Unokát!

                          Nyári Lászlóné
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