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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi üléstervében a
nyári hónapokra (június – július) nem tervezett ülést. Ennek ellenére június 29-én mégis össze
kellett ülnie a képviselőknek, mert több – főként társulásokat érintő - kérdésben is döntést
kellett hozni. A testület módosította az iskolatársulás alapító okiratát. A Képviselő-testület
megismerte és elfogadta Kunadacs Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát.
Erre azért volt szükség, mert a szabályzat hatálya kiterjed a közoktatási társulásra is. A Belső
Ellenőrzési Társulás megállapodása azzal módosult, hogy amennyiben a tag önkormányzat
pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének a fizetési határidőben nem tesz eleget, a
gesztor önkormányzat jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára azonnal
beszedési megbízás benyújtására. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megállapodása
pedig azért módosult, mert a gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás és a közmunka
bekerült a kistérség feladatai közé. Az „Út a munkához” program keretében történő
közfoglalkoztatás is e társulás keretében történik. A közcélú foglalkoztatás szervezésével a
Társulás a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója lett. Szervezik a társult önkormányzatok
(Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kunbaracs,
Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály és Tiszakécske) által a
Táruláshoz irányított aktív korú ellátásra jogosult személyek foglalkoztatását a jogszabályi
rendelkezések betartásával, a társulási megállapodás és a közfoglalkoztatási terv alapján.
Ladánybenén jelenleg 10 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban. Munkáltatójuk tehát a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, de munkát a lakóhely szerinti önkormányzat
intézményeinél végeznek, határozott idejű munkaszerződéssel, napi 6 órában, kisegítő
munkakörökben. Augusztusban sor kerül a terv módosítására, mert további jogosultak
jelentkezése várható. A dolgozók munkaidejüknek megfelelően minimálbért kapnak. A bér +
járulékok költségének fedezetét 95 %-ban az állami költségvetés biztosítja.
A főbb napirendi pontok megtárgyalása után Kardos Attila polgármester a pályázatokról adott
tájékoztatást. Az önkormányzat pályázaton támogatást nyert az óvoda infrastruktúra
fejlesztésére, a falunapi rendezvények támogatására, a templom villanyhálózatának
felújítására. De további pályázataink is vannak folyamatban. Például az akadálymentesítésre
és az integrált közösségi tér megvalósítására.
A bejelentések között a Pálinkás dűlőben lakók közvilágítási lámpa felszerelése iránti
kérelmét tárgyalta a testület. Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a sűrűn lakott részen a
meglevő kisfeszültségű hálózaton milyen feltételek mellett működhetne közvilágítás.
Zárt ülés keretében egy földrendezési ügyről tárgyalt a testület és döntött a falunapon átadásra
kerülő kitüntetésekről. A falunap a hagyományokhoz híven július utolsó hétvégéjén lesz.
Vendégek jönnek az erdélyi testvértelepülésről Szentábrahámból és a németországi
testvértelepülésről Nebelschützből is. Koncertet ad a Ladánybene 27 zenekar. A szombat este
fő vendége pedig Koós János és felesége Dékány Sarolta lesz. Az önkormányzat hívja és
várja a település lakosságát, az érdeklődőket a rendezvényekre. Mindenkinek jó szórakozást
kívánunk!
Sztancsné Kulcsár Éva
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Földtulajdonosok!
Egyre többen szenvednek a parlagfű okozta allergia miatt. Felhívások, plakátok jelennek meg
a védekezési kötelezettség betartására. A törvény szigorú szankciókat helyez kilátásba
azokkal a földtulajdonosokkal, földhasználókkal szemben, akik nem irtják a parlagfüvet és
más egyéb allergén gyomokat. Bejelentésre, hivatalból, megkeresés, esetleg felettes szerv
utasítása alapján a jegyző is eljárást indíthat és elrendelheti a kötelező védekezést. A mezőőr
munkája során a parlagfüves területeket rendszeresen ellenőrzi. A Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal is rendelkezik hatáskörrel gyommentesítési ügyekben.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. §-a szerint „Aki a
növényvédelemről szóló törvényben meghatározott növényvédelmi, növény-egészségügyi
rendelkezéseket megsérti, hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”
A hatósági eljárások, büntetések megelőzése érdekében kérünk Mindenkit, hogy
környezetében irtsa ezeket a növényi károsítókat! Saját érdekünk!
Sztancsné Kulcsár Éva
Tisztelt Lakosság!
A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet EU Élelmiszer Segélyprogram
keretében a Ladánybenén élő szociálisan rászoruló családok számára
élelmiszersegélyt adományozott. Az élelmiszersegélyt teljesen ingyen kapta az
önkormányzat, nekünk csak a szállítást kellett felvállalni, amit a Baranyi Pékség és
Cukrászat autójával, sofőrjével (Kiss Béla) szintén teljesen ingyen kaptunk, és ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a segítségükért.
Mindenki egységes csomagot kapott, amely 6 kg lisztből, 3 kg. cukorból, 2 kg
tésztából és 2 kg kekszből állt. A Szociális és Egészségügyi Bizottsággal igyekeztünk
igazságosan szétosztani a csomagokat, igyekeztünk a megadott szempontok
betartásával összeállítani a rászorulók névsorát.
A következő szempontok figyelembevételével kellett összeállítani a rászorulók listáját:
- létminimum közelében élőknek
- hátrányos helyzetű gyermekeknek
- illetve kisnyugdíjasoknak javasolták a csomagok szétosztását.
Ez az élelmiszersegély közel 120 család számára jelentett remélhetőleg egy kis
segítséget, örömet.
Sajnos minden rászoruló család számára nem tudtunk az adományból juttatni, de ha
lesz még hasonló segélyprogram, akkor mindenféleképpen igyekszünk segítséget
nyújtani a kimaradt családok részére is.
Jurászik Erika
Tisztelt Lakosság!
Bizonyára mindenki emlékezik rá, hogy a Ladánybenei Hírmondó újságban régebben megjelentek az
anyakönyvi hírek. Közzétettük az újszülöttek, az elhunytak nevét, és azokét, akik házasságot kötöttek.
Az utóbbi néhány lapszámban ezek a hírek hiányoztak, mégpedig az adatvédelem miatt.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 3. §. (1) bek. a.) pontja értelmében ugyanis „Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett hozzájárul.”
Fentiek értelmében az anyakönyvi hírek sajtóban történő megjelentetéséhez az érintett hozzátartozó,
szülő, családtag hozzájárulása szükséges.
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Mi a jövőben ismét szeretnénk, ha a Hírmondó közölhetné az anyakönyvi híreket és örömünkre
szolgál, hogy a lakosság köréből is többen hiányolták ezt a rovatot. Örömmel tudatnánk a lakossággal,
hogy ebben az évben minden eddiginél több kisgyermek született. A házasságkötések száma nem
emelkedett ugyan és általában a házasságkötések örömteli híre gyorsan terjed, de mi szeretnénk együtt
örülni a fiatalokkal oly módon is, hogy közzé tesszük a születéseket, házasságkötéseket. A gyászhírek
megjelentetése pedig az elhunyttól való búcsút jelentené.
Kérjük tehát, aki szeretné gyermeke megérkezésének, házasságkötésének örömhírét megosztani vagy
hozzátartozója elvesztésének gyászhírét tudatni a település lakosságával, szíveskedjék hozzájáruló
nyilatkozatot adni és azt eljuttatni Sztancsné Kulcsár Éva anyakönyvvezetőhöz. E nyilatkozat csak
tartalmában kötelező, formája lehet bármilyen, akár kézzel írott is.

NYILATKOZAT
Alulírott………………………………………………….(név)………………………………..
………………………………………………………………………………………………sz.
alatti lakos hozzájárulok, hogy
nevem
……………………………

gyermekem neve

hozzátartozóm neve

…………………………..

………………………………

a Ladánybenei Hírmondó újság „Anyakönyvi hírek” rovatában megjelenjen.
Ladánybene, 200…………………………………………………
……………………………………
aláírás
ÓVODAI HÍREK
Az utolsó tavaszi hónap sok élményt tartogatott a gyermekek számára
óvodánkban. Megrendezésre került az OVI-BÖRZE, amelyre óvodásainkon kívül az
újonnan beiratkozott gyermekek is ellátogattak. Örömünkre szolgált, hogy több
család is részt vett játékos programjainkon.
A gyerekek önfeledten ugráltak a csúszdás
légvárban, elektromos kisautókkal közlekedtek.
Kézműves
foglalkozáson
ismerkedtek
a
gyöngyfűzés, agyagozás technikájával. Az
arcfestős asztalnál pedig mindenki azzá
változhatott, amivé csak szeretett volna.
Sok anyuka és apuka jelentkezett a
hagyományos Palacsintasütő versenyre. A
gyerekek
végigkóstolták
a
finomabbnál
finomabb palacsinta-költeményeket. Az óvónők egyedi emléklappal köszönték meg
a finomságokat.
A rendezvényt gazdagította még számos sport-, és táncverseny.
Május 30-án a Kultúrházban került
megrendezésre az óvodai Évzáró ünnepély és
Ballagás. A gyerekek színvonalas műsort adtak
elő, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.
Az óvoda nyári nyitvatartási rendje:
- Június: 6-17óráig nyitva
- Július:
az
óvoda
zárva
lesz
nagytakarítási munkák miatt
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- Augusztus: 6-17óráig nyitva
Minden olvasónak kellemes pihenést kívánunk a nyárra!
Vida Lászlóné és az óvoda dolgozói

Emlékezés
Némethné Juliskára
Elmentél, mert el kellett menned. Erős voltál, bizakodtál, élni akartál,… de a
szörnyű betegség mégis legyőzött. Pedig hittük, reméltük, hogy Te leszel a győztes! Élni
akartál… Együtt maradni a Családoddal, a faluval. Élni akartál,… de fizikai erőd egyre
inkább cserbenhagyott. Féltünk, aggódtunk Érted, mert egyre gyakrabban kellett kórházba
menned, egyre gyengébb voltál, lefogytál. Június 19-én reggel borzasztó volt értesülni, hogy
elmentél…. elmentél örökre. Nehéz tudomásul venni. Kosztolányi Dezső sorai jutnak
eszünkbe: „Volt emberek, ha nincsenek is, vannak még.” Velünk maradsz emlékeinkben.
Emlékezünk Rád, barátságodra, szeretetedre, az önkormányzatnál együtt töltött évekre.
„Az Ég döntése ellen, erőd bármily mérhetetlen, gyarló ember nem győzhetsz soha” Az Élet
folyamként hömpölyög tova… hol napos oldalra visz, … hol bánatmezőkön halad tova…”
Hiányozni fogsz! Vigaszt keresünk, és emlékek után kutatunk: „Nem az hal meg,
akit eltemetnek, az hal meg, akit elfelednek…” Nem feledünk Juliska, szeretettel
emlékezünk Rád. Nyugodj békében!
Munkatársaid
„Bent csend: A béke itt kezdődik.
Bent csend: Isten hozott.”
Mindig szerettem és ma is szeretem a templomok csendjét, hűvösét. Szeretek bemenni akkor
is, amikor nincs mise, nincs istentisztelet. Kecskeméten járva is általában betérek a
Nagytemplomba, ha csak rövid időre is. Örülünk, hogy egy ideje a mi kis falunk temploma
napközben is várja a betérőt, a megpihenni, elmélkedni, tűnődni vágyót. És ha belépünk akár
csak néhány percre is, mondjunk el egy imát a sok szegény emberért, a betegekért, azért, hogy
ebben a felbolydult, anyagiassá vált világban nyugalmunk, békességünk legyen és tudjunk
szeretetettel fordulni egymás felé.
(Sztancsné Kulcsár Éva röpke gondolata)
Reményik Sándor: Üres templomban
Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,
Az üres templomba besurranok.
Egy lélek, aki Istent látogat.
A szentek komoly arca rámragyog.

A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
Itt állok, szemben állok Ő vele
S nem látja senki, hogy együtt vagyunk.

Ha násznép járt ma itt: feledve rég, És mise sincs, se karinges papok,
Az oltáron két öröklámpa ég,
Az Istennel egyedül vagyok.

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma
Csak fürkészem a nagy Akaratot,
Úgyis addig állok, míg Ő akarja
S ha nem akarja: összeroskadok.

Olyan végtelen áhitat fog el,
Mintha erdőben néznék csillagot,
Ahol az örök, ős csend ünnepel, --
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Pedig – csupán egy templomban vagyok.

In memoriam Kolinászi Dezső
1931 – 2009
Kolinászi Dezső 1931-ben született Zsablyán. Főiskolai tanulmányait Szegeden a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán folytatta, pedagógusi diplomát biológia-földrajz és kémia szakon
szerzett.
1954 szeptemberétől tanított Ladánybenén nyugdíjazásáig, 1991-ig. Egész életét a ladánybenei
fiatalok nevelésének szentelte.
2002-ben megkapta a „Ladánybene Községért” kitüntető címet.
Következetes, szigorú és tekintélyelvű pedagógus volt. Amolyan régi vágású, akinek az oktató és
nevelő munka hivatás, életcél. Szaktárgyait lelkesen és céltudatosan tanította. Feleltetései a tábla
előtt bizony megizzasztották a tanítványokat. A bemutatásra szánt kisebb állatokat, csontokat
maga preparálta. Érdeklődéssel kísérte a falu határában folyó régészeti feltárásokat. A tanórán
tanultakat év végén kirándulásokon igyekezett elmélyíteni. Ilyenkor engedett szigorúságából,
kedélyes és vidám volt, együtt élt a gyermekekkel.
Szívügyének tekintette a lövészetet, értő keze alatt sok fiú tanulta meg a fegyelmezett
fegyverhasználatot. Lőpályát épített, ehhez megnyerte a szülők és a község elöljáróinak segítségét.
Minden év szeptemberében hatalmas akadályversenyeket szervezett, ezen mindig segítettek a
kiskatonák, így izgalmas, kalandos rendezvényekre emlékezhetünk.
Szája szögletében hamiskás mosollyal idézte fel az osztálytalálkozókon a diákok csínytevéseit, de
éppígy emlékezett az elért sikereikre is.
1981-től nyugdíjazásáig igazgatóként dolgozott iskolánkban.
S elmondhatta azt magáról, amit kevesen tehetnek meg: iskolát épített!
Neki sikerült befejeznie azt, ami már a 70-es években elindult: a gyűjtés, a téglajegyek árusítása, a
szervezés, a falu apraja-nagyjának mozgósítása és az első lépések, az alap elkészülte. Aztán 1985ben átadásra került az új iskola épülete. Bizony örültünk mindannyian: gyermekek, pedagógusok,
szülők.
Nemcsak tanítványainak, elsősorban kollégáinak állította magasra a mércét.
Jelenleg az iskolában több olyan pedagógus tanít, aki valamikor a tanítványa volt. Lám, a
gyümölcs beérett, fáradozása nem volt hiábavaló!
Kedves Dezső bácsi!
Búcsúzunk, emlékét megőrizzük!
Volt tanítványai és kollégái
Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
Kosztolányi Dezső

5

Benei Hírmondó (VII. évf. V. szám 2009. június - július)

Ladánybene, Pálinkás dűlő 34. sz. alatti 3 szobás, központi fűtéses tanya
gyümölcsössel, dupla garázzsal költözés miatt sürgősen eladó.
Érdeklődni: 30/559-6088

Gránit sírkő rendkívül alacsony áron,
már 230. 000 Ft-tól, nagy
választékban!
Ugyanitt megrendelhető:
- könyöklők
- konyhai pultlapok
- lépcsők
- természetes kőburkolatok
- szabálytalan terméskövek
Rövid
határidővel,
közvetlen a gyártótól!
Címünk:
OSCAR
–
KŐKERESKEDÉS
Táborfalva 5-ös fő út 57. km
Tel.: 06-20/9283-680; 0620/9344-701
www.oscarkft.hu

                       

Falunap 2009.
Kakaspörköltfőző
Verseny!!

Az eszközöket, az alapanyagokat,
illetve minden eszközt maguknak
biztosítanak a résztvevők.
A Kakast mi biztosítjuk!!!
Kispályás
Labdarúgó Bajnokság!!

A falunap keretében idén is
megrendezésre kerül, az immár
hagyományos
Kakaspörköltfőző verseny!
A versenyre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Értesítjük Ladánybene és környéke
futballszerető lakosságát, hogy
idén is megrendezésre kerül a
falunapi kispályás focibajnokság.
Tíz fős csapatok jelentkezését
várjuk – 1 kapus, 5 mezőnyjátékos,
4 cserejátékos.
Jelentkezési feltételek: 1000 Ft-os
nevezési díj csapatonként, illetve
minden csapatnak rendelkeznie

Jelentkezni lehet: 2009. július 20.
(hétfő) napjáig a Polgármesteri
Hivatalban (6045 Ladánybene, Fő
út 66. Tel.: 06-76/555-284)
Nevezési díj: 1.000.- Ft
Pályázati feltételek:
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kell
legalább
3
ladánybenei
játékossal.
Nevezni
lehet:
Polgármesteri
Hivatal, 6045 Ladánybene, Fő út 66.
tel.: 06-76-555-284

A
mérkőzések
július
25-én
szombaton reggel 9:00 órakor
kezdődnek
a
ladánybenei
futballpályán
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