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Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
A 2010. október 3-i önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményei már bizonyára
mindenki előtt ismertek. Az új jogszabályi rendelkezések értelmében a település lélekszáma alapján
Ladánybenén a Képviselő-testület létszáma: 6 fő. A 16 képviselőjelöltből a 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt
került be a testületbe.
Képviselőink: Baranyi Lajos független (387 szavazattal), Drabant Jánosné független (306 szavazattal),
Obornyák János független (368 szavazattal), Simkóné Jámbor Marianna független (381 szavazattal), Vida
Lászlóné független (347 szavazattal), Visontay István független (336 szavazattal). Kardos Attila független a
polgármesteri szavazatok 70, 16 %-át kapta, azaz 562 szavazatot.
A megválasztott Képviselő-testület lényegében a „régi” képviselőkből állt össze, hiszen „új”
képviselőként csak Vida Lászlóné került be a testületbe. (Az arány igazságos: 3 nő és 3 férfi képviselő).
A Képviselő-testület 2010. október 11-én meg is tartotta alakuló ülését. Az ülésen Berente Gábor a Helyi
Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást adott a választási eredményről, átnyújtotta a megbízóleveleket és
sikereket kívánt az előző ciklusban elkezdett munka folytatásához. Az ünnepélyes eskütételek, a pezsgős
koccintás, a virágátadás megható és kedves pillanatai után a testület több határozatot is hozott. Titkos
szavazással megválasztotta Baranyi Lajost alpolgármesternek.
A vonatkozó jogszabályok alapján
megállapította a testület a polgármester tiszteletdíját és költségátalányát. Mindkét adat közérdekű adat,
nyilvános. Kardos Attila tiszteletdíja 192.500 Ft, amely nem emelkedett az előző ciklusban megállapított
összeghez képest. A költségtérítés szintén nem változott, annak összege: 57.750 Ft. Baranyi Lajos
alpolgármester a 17.270 Ft tiszteletdíjról a Ladánybenei Football Club Egyesület javára lemondott.
Az ülésen Kardos Attila ismertette polgármesteri programját. A program összefoglalását, a terveket (az
elért eredményekkel) a választási kampány során kiadott programfüzetéből a lakosság megismerhette. A
fejlesztési célkitűzések mellett tovább szeretné erősíteni az összetartást, az összefogást, a közösségi programok
szerepét és ebben nagy jelentősége lesz az óvoda átadását követő újabb nagy beruházásnak, az integrált
közösségi tér kialakításának, melyre jelentős összegű uniós támogatást nyert a település.
Az önkormányzat gazdasági programjának valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ)
felülvizsgálatára is megbízást adott a testület az alakuló ülésen. Az október 25-i ülésen már sor is került az
SZMSZ módosítására, hiszen a Képviselő-testület bizottságainak struktúrája az előző ciklushoz képest átalakult.
A korábbi 3 bizottság helyett a jövőben 2 bizottság segíti a testület munkáját.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 3 fővel működik.
Elnöke: Obornyák János
Tagja: Vida Lászlóné
Kültagja: Keresztes Anita
A bizottság döntésre előkészíti a feladatkörébe tartozó rendeleteket. Véleményezi például a
költségvetést érintő előterjesztéseket, közreműködik a pénzügyi döntések előkészítésében és pénzügyi
ellenőrzést végez.
Az Ügyrendi Bizottság 5 fővel működik.
Elnöke: Visontay István
Tagjai: Drabant Jánosné és Simkóné Jámbor Marianna
Kültagjai: Kisjuhászné Gábor Katalin és Terjék Katalin
A bizottság hatáskörébe tartoznak az ügyrendi kérdéseken túl a településfejlesztési, oktatási, kulturális
és sport feladatok. A bizottság véleményezi például a kitüntetési javaslatokat, a civil szervezetekkel kapcsolatos
előterjesztéseket és kezeli a vagyonnyilatkozatokat.
E szerint a struktúra szerint valamennyi képviselő részt vesz a bizottsági munkában is. A polgármester
és az alpolgármester mindkét bizottságba tanácskozási joggal meghívott.
Mindenki előtt ismert, hogy Ladánybene tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. A társuló
önkormányzatok polgármesterei alkotják a társulási tanácsot és általában havi rendszerességgel tanácskoznak.
Kardos Attila polgármestert akadályoztatása esetén Drabant Jánosné képviselő helyettesíti majd teljes
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jogkörrel. Erről is döntöttek a képviselők. A társulás tagjaként elfogadták a képviselők Fülöpjakab község
Kecskemét kistérségi ügyeleti társuláshoz történő csatlakozását is.
Az ügyintézők számára kedvező testületi döntésről, az igazgatási szünetről a tájékoztató plakátok útján
értesítette a hivatal a Lakosságot. Az igazgatási szünet lehetőségét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
módosítása teremtette meg. Az elmúlt évben először biztosított igazgatási szünetet a Lakosság megértéssel
fogadta. Idén nyáron a falunapi és választási előkészületek miatt erre nem volt lehetőség, ezért most az „őszi
szünet”-ben pihenhetnek a köztisztviselők és ez által a munkáltató is ki tudja adni az éves szabadságok egy
részét. A hivatal dolgozói köszönik a lakosság megértését és türelmét.
Szádvári Erika jegyző jelenleg gyermekgondozási segélyen van, de jelezte az önkormányzat felé, hogy
jövő év elején visszatér a munkába és ellátja jegyzői feladatkörét. Kutasiné Nagy Katalin mb. jegyző
helyettesítésre szóló megbízása 2010. december 31-ig szól.
A Képviselő-testület második ülésén döntött még a Ladánybenei Football Club 500 ezer Ft összeggel
történő támogatásáról, továbbá arról, hogy a „Falu karácsonya” rendezvényt idén is megszervezi az
önkormányzat és erre 150 ezer Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. A rendezvény a támogatók
segítségével az elmúlt évben is sikeres volt. A megajándékozottak boldogok voltak, a község gyönyörű
díszkivilágításban pompázott és a karácsony szeretetteljes, békés hangulatát közösen élvezhették a település
lakói.
Reméljük, az idei karácsony is hasonlóan szép, vagy még szebb lesz!
Sztancsné Kulcsár Éva a testületi ülések jegyzőkönyvvezetője
Beruházások, karbantartási munkálatok
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy településünk és lakókörnyezetünk mindig tiszta és szép,
gondozott legyen.
A közelmúltban településünkön a következő munkálatok elvégzésére került sor.
Az útjavítások tekintetében az alábbi felújítások valósultak meg:
- A felsőlajosi határúton a gödör feltöltése, víz elvezetés megoldása
- Az út karbantartáshoz fakivágás , tisztítás, az így kivágott fákat a hivatal fűtéséhez használjuk fel
- Jajgató dűlő gréderezése, valamint az út kiszélesítése
- Rákóczi utca végén a víz elvezetésének megoldása
- Belterületi utak kátyúinak javítása, mélyebb gödrök újra betonozása
A helyi intézményekkel kapcsolatos karbantartási munkálatokat folyamatosan végezzük, a
közelmúltban is történtek ilyen jellegű fejlesztések. Az iskolában a régi balesetveszélyes megrongálódott járdák
felújítását, a közöttük lévő hézagok, összekötések rendbe tételét végeztük el. A polgármesteri hivatalban a téli
fűtéshez a fatüzelő anyagot előkészítettük és fedett helyen tároljuk. A templom kertben a Mária Kegyhely előtti
területet térkővel építettük ki, a temetőben pedig most folyik a padok felújítása, festése, valamint a
területrendezés.
A rossz időre való tekintettel elkezdtük a téli gyermekszállítás megszervezését.
Az idősgondozás is napi feladatunk. Olykor előfordul, hogy a megszokott és folyamatos gondozáson
túl, több segítségre, esetleg sürgős ellátásra van szükség.
Ez most is így történt, így segítettünk több rászoruló családnak a téli tüzelő egy részének összegyűjtésében és
kiszállításában, illetve egy családnak felújítottuk, megjavítottuk leromlott állapotú háztetejét.
Polgármesteri Hivatal
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Polgárok!
Településünk közterületein aggasztó mértékben elszaporodtak a gazdátlan, kóbor ebek. Ez a sajnálatos
jelenség az ebtartók bizonyos részének felelőtlen magatartásából ered.
FELHÍVJUK AZ EBTARTÓK FIGYELMÉT EBTARTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEIKRE ÉS AZ ÁLLATTARTÁS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA!!!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint az
állategészségügyi hatóság állatvédelmi bírsággal sújthatja azt, aki tevékenységével vagy mulasztásával a
következő rendelkezéseket megsérti:
Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek
megfelelő életfeltételekről gondoskodni, beoltatni.
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Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, így különösen az
állatot nem szabad: kínozni; emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani; kíméletét nem
biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni.
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem
szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos.
≈
Az állattartás szabályozásáról szóló 15/2004. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet értelmében:
19. §.
(1) Az eb tulajdonosa köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne
veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
(2) Ebet csak az vezethet, aki féken tudja tartani. Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos. A harapós, támadó
természetű, továbbá nagytestű ebet szájkosárral is el kell látni.
(3) Harapós vagy támadó természetű ebet – nappal biztonságos módon – szükség esetén megkötve kell tartani.
Az ilyen eb éjszakára is bekerített és lezárt helyen tartandó.
(4) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetés a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós kutyára
utaló figyelmeztető táblát kell – szembetűnő módon elhelyezni, esetleges baleset esetén a tulajdonost terheli a
felelősség.
(5) Bekerítetlen udvaron ebet szabadon tartani tilos.
(6) A község területén a veszélyes eb (pi bull terrier és keverékei), valamint a veszélyesnek minősített eb csak az
önkormányzat jegyzője által lefolytatott hatósági eljárás alapján kiadott engedély birtokában tartható. A
veszélyes és veszélyessé minősített eb tartása és a tartás engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat a
35/1997. (II. 26. ) Korm. rendelt tartalmazza.
20. §.
(19 A tulajdonos – nyilvántartásba vétel céljából – Ladánybene község Jegyzőjéhez (továbbiakban: jegyző)
köteles bejelenteni, ha az eb
- a három hónapos kort elérte,
- elhullott vagy elveszett,
- tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
- új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebet – három hónapos kora után – tulajdonosa vagy tartója köteles évenként – három hónapos kor
elérteket 30 napon belül – saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltani.
(3) Az évi szervezett eboltás időpontját, helyét és költségeit az önkormányzat helyben szokásos módon
kihirdeti.
(4) Az eboltás megtörténtéről adott állatorvosi igazolást meg kell őrizni.
21. §.
(1) Tilos az ebet – vakvezető eb kivételével – bevinni:
- játszótérre
- vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,
- élelmiszerüzletbe, piac területére,
- élelmiszer feldolgozó, élelmiszer előállító, élelmiszerraktár területére.
- oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sport intézmény területére
- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe.
(3) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.
(4) Közforgalmú közlekedési járművön pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet szállítani.
(5) Amennyiben oktatási, kulturális, egészségügyi, illetve szociális intézmény közelében tartott eb a csendet
tartósan háborítja, s ezzel az intézmény működését zavarja, az eb ingatlanról való eltávolítását önkormányzati
hatáskörben eljárva a polgármester rendeli el.
22. §.
A közterületen őrizetlenül hagyott, illetve kóbor eb mezőőr által befogható.
Szabálysértési rendelkezések
23. §.
(1) A jegyző – előzetes figyelmeztetés után – a jogszabálysértő állattartást megtiltja, illetve szabálysértési
eljárást folytat le.
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(29 Szabálysértést követ el és – amennyiben a cselekmény vagy mulasztás súlyosabbnak nem minősül – 30 000
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
b.) A község területén jegyzői engedély nélkül veszélyes és veszélyesnek minősülő ebet tart, vagy a
tartásra vonatkozó előírásokat megszegi,
A kóbor ebek szakszerű befogását elvégeztetjük az eb tulajdonos költségére (itt jegyezzük meg, hogy csupán
egyetlen kutya befogása, elszállítása, 15 000 Ft+Áfa kiszállási díjba, illetve kutyánként 5000 Ft+Áfába kerül.)
2010. novemberét követően rendszeres és fokozott ellenőrzést végez a mezőőr a kóbor ebek befogása és az
állattartás –különösen az ebtartás- szabályainak betartása érdekében. A vonatkozó rendelkezéseket megszegő
állattartók ellen eljárást kezdeményezünk!
Kérjük az állattartók felelős magatartását a lakosság testi épségének védelme, az ebek kulturált tartása és a
szabálytalanságok megszüntetése érdekében.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Ladánybene Község Jegyzője

ÓVODAI HÍREK
Óvodaátadás Ladánybenén
Szeptember 25-én a Nyárbúcsúztató rendezvény
programjaként került sor Ladánybenén az új óvoda épületének
átadására.
Mindenki nagyon várta ezt a napot, mivel az építkezés
már 2001-ben elkezdődött, amit évekig nem folytattak. Az
Önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően ezen a
nyáron a munka elindulhatott; a kőművesek gyors tempóval
haladtak. Sor került a festésre, burkolásra, belső munkálatokra is.
Emellett sok támogatás érkezett a falusi vállalkozóktól, szülőktől,
akik felajánlották segítségüket az épület befejezéséhez. Öröm volt
látni, ahogy napról napra szépült az óvoda.
Így történt, hogy szeptember végén ünnepélyes keretek között a
gyerekek birtokba vehették a modern épületrészt. Az ünnepségen a kicsik
köszöntő műsora után Földi Tibor plébános úr megszentelte az épületet. Kardos
Attila polgármester úr a nemzeti színű szalag átvágása után átadta az új óvoda
kulcsát a legkisebb ovisnak. A vendégek meglepetésként mignonokból álló
óriástortát kaptak, majd a gyerekek és szüleik kíváncsian nézelődtek az új
óvodában. Az ünnepélyes átadást a
most 25 esztendős Ladánybene 27
együttes tagjai is megtekintették.
Kilenc év után egy helyen
működhet majd az óvoda három
csoportja,
ugyanis
egyik
csoportunk eddig másik épületben
kapott helyet. Szülők és óvónők
régi vágya teljesült az épület
befejezésével. Az impozáns épület
ékes
színfoltja
lesz
ezután
falunknak, Ladánybenének.
Vida Lászlóné
---------------------------------------------

ŐSZI ÓVODAI HÍREK
Szeptember 1-je a 2010/2011-es nevelési év első napja volt. Óvodásaink nagyot nőve érkeztek
az óvodába. A középső csoportosok, akik a Nyuszi csoport tagjai, 21-en lesznek ebben az évben. A
nagycsoportosok 23-an járnak a Cica csoportba.
Kiscsoportosaink a Katica csoport tagjai lettek, ők 23-an fognak együtt játszani. A gyermekek
és a szülők számára is nehéz ez az időszak, hiszen a mindennapok szoros kapcsolata után kevesebb
időt töltenek majd együtt.

4

Benei Hírmondó (VIII. évf. III. szám 2010. október)

Óvodánkban, ebben a nevelési évben is lehetőség lesz különféle programokon részt venni az
érdeklődőknek: keddenként az ovisoknak fociedzés lesz, szerdánként folytatódik a hastánc is. A
gyermekeknek több alkalommal is mese előadást szervezünk.
Hagyományos ŐSZI JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKAT október 16-án, szombaton tartottuk a
művelődési házban. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és a bál sikeréért felajánlott segítséget,
támogatást. A szokásos vigasságra szép számmal érkeztek vendégek. A jó hangulat hamar kialakult,
melyhez az óvodai dolgozók meglepetés táncműsora is hozzájárult.
Vida Lászlóné
FELHÍVÁS
KEDVES LAKOSOK!!!
Szeretnénk az „Új Óvodánknak” nevet adni!!!
Kérjük
a
Kedves
Lakosságot,
legyenek
segítségünkre abban, hogy közösen megtaláljuk a
legmegfelelőbb nevet!
A
névadó
dobozokat
az
óvodában,
a
polgármesteri hivatalban, és a sarki pékségben találják,
melybe a névre vonatkozó ötleteiket, december 13.
napjáig várjuk!
A nevet zsűri fogja kiválasztani – a zsűri tagjai az
óvó nénik.
A nyertes nevet a „Falu karácsonyán” hirdetjük ki, és a nyertes „névadó”
díjazásban részesül!
Segítő közreműködésüket köszönjük!
Óvoda
Az iskola hírei
A tanévet 153 tanulóval kezdtük. Létszámuk 2 fővel csökkent az előző tanévhez viszonyítva. Ennek azaz oka, hogy 22 diákunk elballagott és csak 14 elsősünk van. Szeptemberben öten iratkoztak be hozzánk
Kunbaracsról, néhányan pedig most költöztek a településre. Eseménydús időszak van mögöttünk. A tanév eleji
ismétlés és felmérések után elkezdtük az új tananyag feldolgozását. A gyerekeknek nem volt könnyű
visszaszokni a hétköznapokhoz.
A felső tagozatosok mindjárt szeptemberben papír- és vasgyűjtésbe kezdtek. Valamennyien az
osztálykiránduláshoz szeretnének kiegészítést keresni.
Nagyon jól sikerült a diák-önkormányzati napunk. A csapatok szép példáját adták annak, hogy
összefogással, és fegyelmezett munkával milyen szép eredményeket tudnak elérni. Jó volt látni, ahogy a
felsősök segítették és irányították a kicsiket. A végén a gyerekek sütit, a győztesek pedig még tortát is ehettek.
Iskolánk hatodik osztályosai ebben az évben is megemlékezésre hívták a község lakosságát az Aradi vértanúk
kivégzésének évfordulóján. Műsorukat a rossz idő miatt a kultúrházban tartottuk együtt a nyugdíjas klubbal.
Október 14-én tartottuk meg iskolánk ötödikeseinek matematika háziversenyét. A verseny - mint
minden évben - azt volt hivatott eldönteni, ki képviseli az évfolyamból Ladánybenét a novemberi ballószögi
körzeti versenyen. Maximálisan 36 pontot lehetett elérni. A győztes ebben az évben Gulyás Csilla lett. Sok sikert
és sikeres felkészülést kívánunk neki a továbbiakban is.
A legnagyobbak már a pályaválasztásra készülnek. Részt vettek a Munkaügyi Hivatal pályaválasztási
tanácsadásán, pályaválasztási kiállításra mentek. Nehéz, felelősségteljes időszak áll előttük, hamarosan
dönteniük kell, hogy merre folytatják tanulmányaikat.
Az alsó tagozatosok évek óta bábszínházba járnak nevelőik szervezésében és kíséretében. Ebben az évben a
Bolondfalva című mesejáték volt az első előadás.
Iskolánknak van 6 diákbérlete a Kecskeméti Katona József Színházba, ezeket pályázati pénzből
vettük és mindig más diák kapja meg. Október elején Victor Hugo: Nyomorultak című regénye alapján készült
musicalt néztük meg. Mind az előadás, mind a díszletek elvarázsolták a közönséget. Hatalmas siker volt.
Ajánlom a darabot minden színházszerető ladánybenei embernek.
Az egész ország lakosságát megrázta a Kolontárt és Devecsert ért iszapkatasztrófa. Szívszorító
minden egyes tudósítás, minden egyes kép, mely arról számol be, hogyan lehetetlenült el egyik pillanatról a
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másikra két településen az élet, hogyan vált otthontalanná több száz család és hogyan nehezedett meg a
gyermekek sorsa. Tanárként úgy gondoltuk, hogy diákjainkban tudatosítani kell, hogy nemzetként
összetartozunk, egy ilyen tragédiában nem hagyhatjuk sorsukra a bajba jutottakat. Csatlakoztunk dr. Hoffman
Rózsa államtitkár felhívásához. Mi is „Százforintos gyűjtőakciót „szerveztünk. Arra kértük diákjainkat, hogy
legalább száz forinttal járuljanak hozzá a katasztrófa áldozatává vált családok megsegítéséhez.
Megmozdulásunkat sok szülő és ismerős is támogatta. Már eddig közel 15000 Ft gyűlt össze, amit megadott
számlaszámra fizetünk be. Ugyanakkor valamennyi pedagógus ezer forintot juttatott el a kolontári iskolának.
A héten Bánfainé Varga Hajnalka rendőr-százados látogatott el iskolánkba, és az alsó tagozatos
gyerekekkel a biztonságos közlekedésről beszélgetett. Szó esett a gyalogos és a kerékpáros közlekedés
veszélyeiről, szabályairól, valamint az autóval való utazásról, a helyes biztonsági öv használatról is. A gyerekek
érdeklődőek voltak a témával kapcsolatban, szívesen osztották meg tapasztalatikat, eddigi tudásukat. Aki
ügyesen válaszolt a rendőrnő kérdéseire, jutalmat kapott. Reméljük, hogy a gyerekek a beszélgetés után még
inkább figyelni fognak arra, hogy balesetmentesen közlekedjenek.
Drabant Jánosné, intézményvezető
Szeptember 21-én ellátogatott az iskolába Zsíros-Simon Mária költőnő. Először bemutatkozott, majd
mesélt a már megjelent verses köteteiről. Ezek után egy verses mesébe kezdett Ludas Matyiról. Később egy
dinós mesét hallhattunk. Ezután jöttek a komolyabb versek a felsősöknek és a felnőtteknek. Csodaszép verseket
lehetett hallani, szülőkről, szerelemről, szeretetről, kutyáról és még sok más fontos, fantasztikus dologról. Maga
az előadás kb. 30-40 percesre volt tervezve, de az igazgató néni megengedte, hogy tovább tartson. Nagyon
tetszett mindenkinek, remélem, jön még hozzánk!
Csaja Zsófia 7. osztályos tanuló

Klubunk hagyomány jelleggel látogatja, illetve fellépéseivel szórakoztatja a megyében megrendezendő
nyugdíjas találkozókat. Ez évben is több helyen jártunk, ahol műsorunkkal kedveskedtünk a több száz megjelent
nyugdíjasnak, a házigazdák szeretettel fogadtak bennünket, illetve mindenhol emléklappal ajándékoztak
bennünket, pl Lakitelek, Tiszaalpár, Szolnok Cserkeszőlő, Orgovány – Nőnap, Tőserdő, Tisza part, Páhi –
Férfinap, Kaskantyú, Solt – szavalóverseny, Izsák, Lajosmizse – Idősek Világnapja, Betegek köszöntése, és végül,
de nm utolsó sorban, Ladánybene, Falunap.
„Különdíjat kapott a „Mester Hármas”, melyet a Ladánybenei Margaréta Nyugdíjas Klub táncosai
vihettek haza Tiszaalpárról. Ezek voltak az idei fellépéseink.
Kirándulást szerveztünk, mely egy balatoni körút volt, Badacsony úticéllal. Itt szeretném megköszönni
a polgármester és az akkori képviselő-testület támogatását.
November – december havi programok: SYMA Konferencia és Rendezvény Csarnokban
megrendezésre kerülő Nyugdíjas Expó-ra megyünk, ahol tanácsadások – ajándékok – nyereményjátékok,
ingyenes szűrések várják a nyugdíjasokat. Szórakoztatásunkra a Hot Jazz Band, Kovács Kati, Bangó Margit és
zenekara és még sokan mások lépnek majd fel.
A mindenki névnapja – karácsonyi ünnepség vacsorával egybekötve a Hajnalka Presszóban kerül
megrendezésre, ahol a tavalyi évben is finom ételekkel, kedvességgel halmoztak el bennünket.
Köszönet Makai Istvánnak és feleségének, Erzsikének. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon támogatta a Nyugdíjas Klub tagjait.
Szomorú szívvel búcsúztattuk a 86 éves korában elhunyt Kalmár Mihályné klubtagot. Emléke
szívünkben él.
A Ladánybenén megrendezendő ünnepélyeken aktívan részt veszünk, versekkel emlékezünk a régen
elhunytakról. A nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira, hozzátartozóikra emlékezünk egy verssel halottak napján.

6

Benei Hírmondó (VIII. évf. III. szám 2010. október)

Nem Búcsúzunk!
Nem búcsúzunk!
Szellemed itt marad velünk!
Szent és nemes törekvéseid emléke,
S lelkeink őrizője
Megmarad nekünk!

Szenvedélyed, hited, vágyaid,
Az égig felemeltek!
Bizakodást adtál a holnapért,
Időseknek, százezreknek!

Nagy álmok útján jöttél,
Az idősek szövetségese Lettél,
Hogy álmodásaidból valóság legyen,
Közös volt a harc és a küzdelem.

Most messzire mentél,
A nagy kékség szent honába.
Magaddal vitted sok szép álmodat,
Az egymásért cselekvés örömeit,
A virágzásra váró holnapokat!

Lelkedet hajtotta a tűz!
Lobogtál, mint a láng!
S a barátság útját járva,
Az idősek holnapjaiért harcoltál!

Adtál életet az éveknek,
Hitet reménykedést, bizalmat,
A reménykedőknek és utat keresőknek.
A te vágyaidnak útja volt a remény,
Hogy fény derül e változó világban,
Az idősek életének borús egén!

Évtizedek történelmi útján,
Viharban és napsütésben,
Ott voltál mindig velünk.
Hogy a rögös utat járva együtt legyünk!

Nem búcsúzunk! Drága Barátunk!
Szellemed úgyis velünk marad!
Egy akarattal és összefogással,
A holnapért való közös cselekvéssel,
Folytatjuk a közös küzdelmet,
A veled, érted, értünk kivirágzó,
Megvalósítható álmokat!

A többiekért, az idősekért,
Az unokákért, családért,
Emberségért,
Óh hány harcot vívtál meg velünk,
A jobb és emberibb holnapért!

Békés Boldog Karácsonyt, Eredményekben Gazdag Új Évet Kívánok a Nyugdíjas Klub tagjaival
együtt!
Terjék Katalin Klub vezető
Ladánybene Községért Alapítvány
Kolontár és Devecser tragédiája mindenkit megérintett. Lakossági kezdeményezésre hirdette
meg az alapítvány és az önkormányzat az adománygyűjtést, melyhez az orvosi lakás biztosított
helyszínt. Rengeteg ruhanemű, tartós élelmiszer és tisztítószer gyűlt össze, emellett többen is jelezték,
hogy készpénzzel szeretnék támogatni a károsultakat. Kardos Attila polgármester felvette a
kapcsolatot Devecser községgel, és egyeztetett az adományok fogadása ügyében. Az általános
iskolában – a minisztérium által meghirdetett gyűjtésen kívül – a kolontári iskola részére gyűjtöttek az
iskola dolgozói.
Október 27-én kora reggel indultunk el az összegyűjtött adományokkal Devecserre. A
szállítást Baranyi Lajos biztosította, a pékség egyik szállítókocsijával utaztunk. A derült, napsütéses
idő vidám kirándulások hangulatát idézte; hihetetlennek tűnt, hogy egy ilyen szép napon valahol
tragédia árnyéka borul az emberekre.
Veszprémet elhagyva már megjelent a vörös por az út két oldalán, egyre többet láttunk belőle.
Első utunk Ajkára vezetett, itt tanulnak jelenleg a kolontári gyerekek. Mivel a falut teljesen lezárták,
itt kerestük meg Soháné Csóka Zita iskolavezetőt. Ő és a gyerekek is meghatottan köszönték meg az
ajándékokat, rögtön megkeresték falunkat a térképen.
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A kitérő után indultunk tovább Devecserre. Somlóvásárhelyen áthaladva azt tapasztaltuk, hogy
itt is láthatóak a katasztrófa nyomai: több laposabb területen óriási vörös foltokban állt a földbe
beszáradt vörös por, mintha salakpálya lenne a szántóföld közepén. Somlóvásárhely és Devecser
között van a Vicenter Kft. raktártelepe, itt kellett leadni az adományokat. A raktárban örömmel és
köszönettel vették át a felajánlásokat, erről később a devecseri polgármester kérésére tételes listát
készítenek a szétosztás előtt.
Mivel közel volt a Devecsert jelző tábla, úgy döntöttünk, áthajtunk a településen. A városka
határán rendőrautó állt, azonban nem állította meg a kocsit. Beljebb megdöbbentő kép fogadott
bennünket: eleinte nyomát sem láttuk a pusztításnak, szép házak mellett haladtunk el, majd megrázó
ellentétéként a kastélyparkban katonai teherautók álltak, a túlsó oldal házain pedig közel két méter
magasan látható az iszap nyoma, mintha addig vörösesbarnára festették volna a falakat. Mielőtt a
főútra visszatértünk, fertőtlenítő mosáson esett át a kocsi. Ezután néhány óra alatt hazaértünk, azonban
a látottak lehangolóak voltak. Még megrázóbbá tette az átélteket a dús erdők, a hegyek, az érintetlen
bakonyi táj látványa.
Köszönjük minden támogatónknak, hogy felajánlásaikkal hozzájárultak a bajba jutott térség
megsegítéséhez, és köszönetet szeretnénk mondani azoknak is, akik önkéntes munkájukkal segítették a
gyűjtést, az adományok szétválogatását, rakodását:
Guttyán Bettina
Spongáné Vizer Etelka
Sztancs Brigitta
Sztancsné Kulcsár Éva
Baranyi Dániel
Gengeliczki Mihály
Szórád Dávid
Gáspár István
Baranyi Lajos
Baranyi Kft. dolgozói
Kardos Attila
Gáspár Zoltán
Sztancs Tibor
Fekete Istvánné
Berente Gábor
Várkonyi Lajos
Csere Ádám
Sponga Róbert
Lukács Margaréta
Oláh Péter
Tóthné Oláh Ágota
Simkóné Jámbor Marianna
Kránicz Béláné
Ordasiné Sörös Judit
Németh Istvánné
Tóth Ambrus
Herold Tibor

Jámbor Andrásné
Kislőrinc Lajos
Faragó Gyuláné
Dicső Zoltánné
Lengyel János
Kisjuhász Sándorné
Fekete Istvánné
Fekete Katalin
Jurászik Erika
Drabant Jánosné
Miczák Béláné
Béres Ferenc
Berki Éva
Pinczel Jánosné
ifj. Pinczel János
JOBBIK-GÁRDA
ifj. Kislőrinc Lajos
Balizs Piroska
Bató Józsefné
Rideg Győző
Rideg Renáta
Pesti Béláné
Kovács Attila
Török Mihályné
Kovács Józsefné
Sárik Jánosné
Balizs Imtre

Gulyás Menyhért
Erdős Attila
Terjék Katalin
Varga Ferencné
Sponga György
Kollár József
Tímár Ernő
Zilahy Emese
Békefi Anna
Ubornyákné Szőke Erika
Bogovics Hajnalka
Czapek Józsefné
Szőke Sándor
Berenténé Gönczi Ilona
Foltin Mária
Fontányi Márta
Várkonyi Csilla
Mátyás Ferenc
Szécsényiné Bóta Kamilla
Csizmadia Pálné
Vörösmarthi Judit
Gulyás Balázsné
Nagyné Domonyik Mária
Kovács Szilvia
Gajdácsiné Drabant Gabriella

Kisjuhászné Gábor Katalin
Ladánybene Községért Alapítvány
A hírmondóban található cikkek, tájékoztatások, képek és minden fontosabb információ, megtalálható a
www.ladanybene.hu internetes oldalon is.
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