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Önkormányzati hírek
A július a falunap jegyében telt el. A szervezők remélik, hogy mindenki jól érezte
magát. Az önkormányzat ezúton is köszönetet mond Mindazoknak, akik valami módon
(felajánlásaikkal, segítségükkel) hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Az önkormányzat célja
a falunap családias jellegének erősítése, ezért is jó volt látni az itt élő családokat, közelről és
távolról érkező vendégeik, családtagjaik társaságában. A település a Kecskeméti Hírös
Napokon is képviselteti magát, oda is várja a családokat.
2009. augusztus 3-án gyors rendkívüli ülésre ült össze a Képviselő-testület. Napirendjén
mindössze két téma szerepelt. Az igazgatási szünetről és a jegyző helyettesítéséről szóló
előterjesztések megtárgyalása. Az „igazgatási szünet” jogszabályi feltételeit a 2007. évi LXXXIII.
törvény teremtette meg. A szünet elrendelése a közszférában még kevésbé terjedt el, bár
ebben az évben már egyre több önkormányzat élt a lehetőséggel. Az európai uniós
gyakorlatban és a hazai igazságszolgáltatásban már évek óta működik. E jogintézmény
bevezetésével és alkalmazásával az önkormányzatok lehetőséget kaptak arra, hogy a
polgármesteri hivatal ügyintézői részére előre tervezhetően biztosítani tudják az éves
szabadság egy részét. A közigazgatásban az utóbbi időben jellemzővé vált a ki nem vett
szabadságnapok több éven át tartó felhalmozódása, holott a munkáltatónak az adott évre
megállapított szabadságot ki kell adni, a köztisztviselő pedig köteles azt kivenni. A hivatal
hatékony és zavartalan működésének feltétele a szabadságok kiadásának előre látható
ütemezése. Kistelepülésekre jellemző, hogy egy-egy területet egy ügyintéző lát el. A munka
mennyisége, a változó jogszabályi háttér nem teszi lehetővé, hogy az ügyintézők a saját
területük ellátása mellett távollévő munkatársukat érdemben helyettesíteni tudják. Az
önkormányzat figyelemmel a folyamatos feladat ellátási kötelezettségre úgy látja, hogy
igazgatási szünet megfelelő munkaszervezési intézkedések megtétele mellett így a nyári
időszakban nem okozhat különösebb gondot. Az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, a
munkavégzésben leginkább érintett szervek értesítésével megoldható, hogy a hivatal 5
napon keresztül zárva tartson. A jogszabály által elrendelt határidők így is tarthatók. A
halaszthatatlan és sürgős ügyek intézése természetesen nem várhat, ezért például az
anyakönyvi ügyintézést (haláleset anyakönyvezése) valamint a rendkívüli élethelyzetből
adódó szociális ügyintézést a szabadságon levő, de rendelkezésre álló ügyintéző elvégzi. A
lakosságot a Hírmondó útján, a honlapon és plakátokon értesíti a polgármesteri hivatal.
Az igazgatási szünet 2009. augusztus 24-től 2009. augusztus 28-ig tart.
Az ügyeletes ügyintéző az alábbi telefonszámon érhető el sürgős és halaszthatatlan
ügyekben: 06/20-938-5370
Az önkormányzat köszöni a lakosság megértését és kéri, hogy igazgatási ügyeiket a
fentiek figyelembevételével ütemezzék és intézzék.
A rendkívüli testületi ülés második napirendi pontja a jegyző helyettesítése. Mindenki
előtt ismert, hogy Szádvári Erika jegyző gyermekgondozási szabadságát tölti és mivel
gyermeke 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságon otthon kíván maradni, ezért szükséges,
hogy az eredetileg 2 évre szóló helyettesítési megbízást a két önkormányzat
megállapodásban további egy évvel meghosszabbítsa.
A testület felkérte Kutasiné Nagy Katalin megbízott jegyzőt, hogy a helyettesítést továbbra is
lássa el és ehhez kérte Lajosmizse Város Önkormányzatának hozzájárulását is.
Végezetül, az utóbbi időszakban egyre gyakoribbá váló házaló kereskedések
kapcsán az önkormányzat felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ismeretlen személyeket
sem áruértékesítés, sem egyéb ügylet kapcsán ne engedjenek be otthonaikba, udvarukba.
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Mozgóárusításra csak a Family Frostnak és a gázpalackot házhoz szállító vállalkozónak adott
ki engedélyt az önkormányzat, más személyeknek, cégeknek nem. Amennyiben fenti
tevékenységet tapasztalják, kérjük Önöket, hogy Földszín Krisztiánt a helyi körzeti megbízottat
a 06-20/539-6600 telefonszámon, vagy a 06-76/356-011 telefonszámon a Lajosmizsei
Rendőrőrsöt legyenek szívesek értesíteni.
Saját érdekükben legyenek óvatosak és körültekintőek.
Sztancsné Kulcsár Éva - a testületi ülések jegyzőkönyvvezetője

Falunap – kicsiknek és nagyoknak
Ladánybenei „Falunap és testvérvárosi találkozó” rendezvénysorozat július 24-én,
pénteken, az esti koncertekkel vette kezdetét. Fellépett a nevét a településről választó
Ladánybene 27. együttes is.
Szombaton, 25-én 10 órakor kezdődött a rendezvény, ekkor nyitott meg az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program – amely intézkedés a falunap pályázat keretében a rendezvény
támogatója is volt - sátra is a látogatók előtt. Az ÚMVP képviseletében a Merlin Kft.
munkatársai, a Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.-től Petromán Csaba és a Kecskeméti
HVI irodavezető, Szabó Tibor vett részt a rendezvényen.
A szombati események a „Visszatekintés: 60 év- 60 kép” Skultéti Árpád életmű
kiállításával vették kezdetüket. A templomban 11-kor szentmisét tartottak, ünnepélyes keretek
között.
Ezzel párhuzamos a sportprogramok is folytak. Kispályás labdarúgó mérkőzések és a VI. Bene
Kupa fogathajtó verseny, melyre a távolabbi környékről összesen 26 fogat nevezett.
A program előzetesének megfelelően a gyerekek számára rendelkezésre állt az
ugrálóvár, aminek mindig nagy sikere van. S míg az anyukák gyerekeikre felügyeltek, az apák
a kakaspörkölt-főző verseny körül cseréltek véleményt és ötletet az ízek harmóniájához.
Egyedi ízvilágot mutatott be Kecskeméti István Kerekegyházáról, aki a tábortűz köré
elhelyezett cserépedényekben főzte a halászlét, a gulyást és a székelykáposztát.
Az időjárás is a szervezőknek kedvezett, mert az előző esti hidegfronti csapadék elmosta a
port, így a friss szél elviselhetővé tette a szikrázó napsütést.
Az ebéd után a délelőtti résztvevői létszám a duplájára emelkedett. Ehhez szükség
volt a veteránmotoros találkozó résztvevőire és a kiállított motorokra is. Szépségével és
kardánmeghajtásával kiemelkedett egy 1926-s BMW motorkerékpár, amely az 500
köbcentihez 12 lóerőt rendelt, a kor színvonalának megfelelően.
Délután a Bábszínház előadásával párhuzamosan rajzversenyt is hirdetett a szervezők
csapata, melyhez az ajándékot az ÚMVP képviselői ajánlották fel.
A meglepetés műsor, hogy a „Barátok közt” tévésorozat két fiatal sztárja – Szabó Erika és Kiss
Ramóna – zenés műsort adott elő. Ezt megelőzően azonban a gyerekek átvehették tőlük a
rajzverseny díjait, melyet a hölgyek adtak át a megszeppent óvodásoknak, kisiskolásoknak.
Kézműves foglalkozások, táncbemutatók, a helyi nyugdíjasklub műsora megtekintése
után állíthatjuk, hogy minden korosztály számára volt megfelelő időtöltésre, szórakozásra
lehetőség. A falunapi rendezvény összességében jól sikerült, a vállalt programok
maradéktalanul teljesültek. Az esti utcabál és a tűzijáték zárta az eseménydús napot, melyen
nemcsak a község, de a szomszédos települések lakói is szép számban vettek részt.
Szabó Tibor - Kecskeméti HVI irodavezető

A Falunap és Testvérvárosi Találkozó képekben:

Koszorúzás

Kiállítás megnyitó
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Motoros túra Lajosmizsére
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Motoros találkozó

Bábszínház

dr. Tóth Béláné
kitüntetése

Nyugdíjas Klub
Ladánybene 27.
Óvodai hastánc csoport

További képek
megtekinthetőek a
megújult honlapunkon:
www.ladanybene.hu
Szabó Erika és Kiss
Ramóna

Nebelschütz vendégei

Koós János és Dékány
Sarolta
Ugrálóvár
Szentábrahám vendégei

Koós Réka

Fogathajtás

Bisztrai László kitüntetése
Andy fellépése

Táborfalva Off Road Club
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Frankie műsora

„Azért vagyunk itt a Földön,
hogy egyedi különlegességeinkkel hozzájáruljunk a világ sorsához”
(Anthony Robbins)

Köszönet Skultéti Árpádnak
Köszönjük festőművészünknek, Skultéti Árpádnak, hogy a
falunapi képzőművészeti kiállítások alkalmával minden évben
számíthatunk rá. Hol a segítségére, hol a képeire, hol
mindkettőre. Az idei „Visszatekintés: 60 év – 60 kép” című
tárlaton
nemcsak
bemutatta
szebbnél
szebb
tájképeit,
csendéleteit, de időt és energiát nem kímélve berendezte a
kiállítást. Az emlékkönyvbe beírt gratulációk mind a személye
iránti
szeretetről,
és
művészete
iránti
tiszteletről
tanúskodnak. Kerüljön most ide néhány bejegyzés a sok közül.
„Örülök, hogy szülőföldem, falum ilyen nagyszerű művészt adott
hazánknak. E kies-kietlen táj hű „visszaadója” – vizuális
élménnyé formálója Ő. E szikes, homokos „burgyingos” föld
festője – szépséggé emelője. Templom dűlői iskolám festője…
Onnan a Semmi középéről indultam el pedagógiai pályámon.”
„Mint ladánybenei születésű
emlékeket a faluról.”

lakó,

jó

volt

látni

a

régi

„Meghittség és nyugalom! Szépség és kedvesség! Ezt láttam..
Különösen megfogott a Ladánybenét és a Gyimeseket ábrázoló
látvány.”
„A képanyag rendkívül gazdag, a tűzzománcok csodálatosak.”
„Örömmel néztem végig a kiállítást, a képek számomra sok
kedvességet árasztanak. Remélem még lesz alkalmam újabb
képeket megnézni”
Mi is reméljük, hogy a Művész úr a következő 60 évet sok szép
alkotással gazdagítja. Várjuk az új képeket és mi addig is
örülünk, hogy a polgármesteri hivatal folyosóján naponta
láthatjuk festményeit. Köszönjük és a további munkához sok
sikert, jó egészséget kívánunk!
Sztancsné Kulcsár Éva
Szentábrahám
Ismét eljöttek!
Szentábrahám neve ismerősen cseng a benei lakosok
többségének fülében. Az erdélyi kistelepülést 1992-ben
látogattuk meg először, egy kirándulás alkalmával, amit a
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község polgármestere szervezett az érdeklődő helyi lakosok számára. Akkor még nem
sejtettük, milyen élményekben lesz részünk.
Túl az erdélyi természeti szépségeken, mindannyiunk számára kitörölhetetlen élmény maradt
az ott élő magyar testvéreinkkel való találkozás, ismerkedés, barátság. Mély nyomot
hagyott bennünk a személyes kontaktus, amit könyvek, leírások, elbeszélések nem
pótolhatnak. Milyen hosszú volt az út odáig? Hány órát döcögtünk úttalan-utakon? Másféle
táj, másféle házak, utak, üzletek! Hány lovas kocsit kerültünk el? A rajta ülő emberek
kalapjukkal integetve üdvözölték a mellettük elhaladó ismeretleneket. Szokatlan volt ez
számunkra. Beérve a kis településre, otthon érezhettük magunkat. Magyar zászlók, ünneplőbe
öltözött, gyönyörű, ízes magyarsággal beszélő felnőttek és gyerekeik vártak minket. Mintha
ősidőktől ismertük volna egymást! Akkor, ott az első találkozásnál, először együtt énekelve a
Székely himnuszt, mindannyian tudtuk, éreztük, valami elindult, amit nem lehet egyszeri
találkozással lezárni.
Az azóta eltelt több mint másfél évtizedben testvértelepülésünk, Szentábrahám
lakosaival egyre szorosabbá vált kapcsolatunk. Községünkből több mint 150 család került
baráti kapcsolatba az ottaniakkal. Évente szervezetten látogatjuk egymást. Idén a falunap
alkalmából jártak nálunk, színesítve a programot jelenlétükkel, folklór műsorukkal. Felbolydult
a falu, hiszen az idelátogatók szinte mindannyiunknak ismerősei már. Mindenki mindenkivel
szerettet volna találkozni, elbeszélgetni. Új arcok is akadtak az
ideérkezők között, s tőlünk is egyre többen szeretnének csatlakozni
a kiutazókhoz.
Hihetetlenül gyorsan telt el a több mint egy hét, amit
velünk, nálunk töltöttek. A búcsúzás mindig nehéz. Mintha örökre
szólna az elválás, könnyek nélkül nem megy!
Nem is értjük, miért van ez így? Hiszen jövőre
mindenképpen találkozunk, ahogy ezt tesszük immár 17 éve. Egy
év alatt sok minden történhet, változhat mindannyiunk életében.
"A víz szalad, de a kő marad, a kő marad!" (Vass Albert)
Visontay Erzsébet

Nebelschütz
Kedves Olvasók!
Az a megtiszteltetés ért, hogy 2009. július 10-én, Ladánybene község képviseletében én is
kiutazhattam testvértelepülésünkre, a németországi Nebelschützbe.
Pénteken reggel 5 órakor indultunk neki a 8 órás útnak a delegáció másik két tagjával:
Tasi Gáborral (ő volt a sofőrünk) és Vidáné Anita nénivel, óvodánk vezető óvónőjével.
Az út, bármilyen szépséges tájakon vezetett át, hosszú és fárasztó volt.
Szlovákián és Csehországon keresztül utaztunk a német kis faluba, út közben azonban
megálltunk még Drezdában is.
A történelmi jelentőségű város számomra maga volt a csoda. Szinte tapintható volt, hogy
már mennyit megéltek az épületek (mint utólag megtudtam, újjá is kellett építeni a háború után)
és ez valami különleges atmoszférával ruházta fel a helyet.
Sajnos sietnünk kellett már, de igyekeztünk megnézni minden lényegesebb helyet.
Estefelé értünk csak Nebelschützbe, ahol már vártak minket.
A polgármester azonnal köszöntött bennünket, majd körbevezettek minket, és megmutatták mit
merre találunk. Nekem mindenki azonnal szimpatikus volt, nagyon barátságosak és szívélyesek
voltak az emberek.
Eleinte persze kicsit feszengtem, de viszonylag hamar feloldódtam, a tanárok is segítettek
leküzdeni a nyelvi nehézségeket, de igyekeztem helytállni magam is. Szerencsémre a már kint lévő
ladánybenei, immár volt általános iskolás diákok is segítettek mindenben.
Még a megérkezésünk estéjén együtt vacsoráztunk a Brigitte Panzióban, ott voltak más
országok delegációinak tagjai is, és persze a polgármester.
A többi ország képviselői cseh, lengyel és orosz nemzetiségűek voltak, a tolmácsok segítettek
kommunikálni, de mindennek ellenére általában mindig jó volt a hangulat, még ha nem is mindig
értettük egymást.
Az időjárás ugyan pont a mi érkezésünkkor lett hűvösebb (és pont akkor lett jó idő, mikor
már mentünk haza), azért ez nem szegte a kedvemet, hogy esténként nagyokat sétáljak a faluban.
Nem egyedül mentem, valakit mindig magammal hívtam, vagy jött mindenki. A kedvenc helyem a
falu mellett csörgedező kis patak és a játszótér volt. Mennyit szórakoztunk ott esténként... persze
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csak amikor nem a koncerten voltunk, amin a már nálunk is ismert fiatalok játszottak, a
ladánybenei Falunapon és Testvérvárosi Találkozón Ők is felléptek.
Részt vettünk az egyhetes táborban alkotó fiatalok munkáiból nyílt kiállításon is. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, igazán büszkék lehetünk név szerint Péli
Evelinre, Guttyán Évára, Juhász Kingára és Ferenczi Nikolettre, hisz mindenki a csodájára járt a
gyönyörű munkáknak, amik a festés, rajz, szobrászkodás és fotózás témakörben készültek. Magam
is meglepődtem milyen sok a tehetséges fiatal a falunkban, és csak ott, Németországban tudtam
meg.
A szobrászok munkáinak megtekintése közben a polgármester megmutatott nekünk egy
félig elkészült házat, ahol elmesélte milyen rendezvények lebonyolítása történik majd, ha
befejeződnek a munkálatok.
Ellátogattunk egy idős bácsi magángyűjteményébe, aki elmesélte hogyan, miként tett szert a
kiállított darabokra. Lenyűgöző volt. Egy élet munkáját tekinthettük meg.
Vasárnap reggel elmentünk templomba is. Igazán érdekes és szép volt látni, hogy
Nebelschützben mennyien járnak templomba, a falu színe java ott ült a szentmisén. Idős hölgyek
még népviseletben voltak, a szertartást pedig szorbul mondták el. Lényegében semmit nem
értettem az égvilágon, hisz az nem német volt, de tulajdonképpen
nem volt másabb egy itthoni misénél. Mégis érdekes volt. Arra
gondoltam, milyen jó lenne látni, ahogy nálunk is így megmozdul az
egész falu vasárnap délelőttönként.
Sajnos gyorsan eljött a hétfő, amikor reggeli után már
indultunk is haza (persze előtte még megálltunk néhány helyen
vásárolni). Ám még mielőtt mentünk volna, a polgármestertől
elbúcsúztunk. Nem kellet sokat várni a viszontlátásig, hiszen a
nálunk nemrégiben tartott falunapon és testvérvárosi találkozón, mi
is igyekeztünk megvendégelni őket, és legalább olyan tartalmassá tenni a nálunk töltött időt,
ahogyan ők is tették. Reméljük jól érezték magukat itt Ladánybenén, mert mi nagyon élveztünk
Nebelschützben lenni, ezt mindenki nevében elmondhatom azt hiszem.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített abban,hogy megvalósulhasson
ez az utazás, ami meghatározó élménnyé vált.
Nagy Adrienn

Nebelschützben voltunk
Nebelschütz Ladánybene testvértelepülése. Minden 2. évben szervez egy ifjúsági tábort,
ahova tehetséges alkotókat hívnak meg. A magyarokon kívül még voltak mások is: csehek,
lengyelek, és egy lány, aki egyedül jött Oroszországból. (Eva, Moszkva)
Ebben az évben Ladánybenét 4 diák: Juhász Kinga (15), Ferenczi Nikolett (14), Péli Evelin (18),
Guttyán Éva (14) képviselte. Mi voltunk a legfiatalabbak, ott mindenki 16-18 éves volt.
Kísérőnk volt Drabant Kati néni, és Vörösmarthi Judit néni, aki egy másik táborból
érkezett, a hajnali induláshoz. 4-kor elindultunk az egy hetes németországi táborba. Az út
majd’ egy teljes napig tartott, ám délután elmentünk Prágába. Csodálatos város, rengeteg
érdekesség
található
ott!
Este 6-7 óra felé megérkeztünk Nebelschützbe. Meglepett minket, hogy mennyire kicsi a falu,
és milyen kedvesek ott az emberek. A szálláson a cseh és lengyel lányokkal voltunk együtt.
Eva (az orosz lány), már egy hete ott volt Nebelschützben, teljesen egyedül.
Az első nap este grillezéssel készült a vacsora, ahol megtudtuk, hogy ki mit fog csinálni egy
héten keresztül ebben a táborban. Kati néni Nikivel és Evivel a rajzolókhoz került, Kinga
egyedül ment a fotósokhoz, Judit nénivel pedig én kerültem a szobrászokhoz.
Az első nap már szinte mindenki elkezdte a munkát. Még mindenki Nebelschützben maradt.
A rajzolósok hol Nebelschützben, hol pedig a nem messze levő „kőfejtőben” rajzolgattak. (A
„kőfejtő” nem valós megnevezés, csak Kati néni így mondta el nekem, hogy hova fogunk
menni, és azzal tréfált, hogy követ kell fejtenünk.) Evi kétszer is szerepelt az újságokban!
Többször is voltak ott újságírók, akik interjút készítettek a fiatalokkal. Pénteken a lányok egy
falat festettek, amivel szinte elment az egész délutánjuk. Nagyon szép lett, a tanítójuk, Kerstin
ötlete alapján készítették el a rajzot. Az ő rajzaikból is kiállítást szerveztek, ami ugyanott volt,
ahol a fotósok kiállítása is. Kati néni ha nem velük volt, akkor Kingának segített, aki teljesen
egyedül maradt a fotós csapattal. Az ő feladata a virágok, kertek fényképezése volt. Szerdán
még Lipcsébe is eljutott! Azt mondta gyönyörű város, rengeteg képet készített. A legvégén
néhány képéből, egy kiállítást állítottak össze, amiben mi is segítettünk neki. A végeredményt
pedig minden érdeklődő megtekinthette. A szobrászok azt kapták feladatnak, hogy
készítsenek valami tervet, vázlatot, vagy találják ki, hogy mit tudnának alkotni fából vagy
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kőből, a kert, természet témára. Nekem nem volt semmi ötletem, ebben
Judit néni segített. A 2. nap még semmi lényegeset nem csináltunk, én
kaptam egy kisebb rönköt, hogy kipróbáljam, milyen is a vésővel való
munka és faragás. Nem is annyira nehéz! Viszont amikor másnap megláttuk, hogy itt tényleg
komolyan kell dolgozni! Vésőkkel, Stihl fűrésszel, sarokcsiszoló géppel és légkalapáccsal is
dolgoztunk. Nekem meglepő volt, hogy a mesterünk, Markus, aki kőfaragó, mennyire
nyugodtan ránk bízta ezeket a szerszámokat. A végeredmény egy ülőke lett, aminek oldalát
inda mintákkal díszítettük, és a felső része olyan volt, mint egy napraforgó. A végén ezeket a
mintákat át is festettük.
Szerda délután elvittek minket Drezdába. Kaptunk szabadidőt, amit jórészt a
látványosságok megtekintésével töltöttünk. Voltunk a Zwingernél, bementünk két templomba
is, ahol az egyikben le lehetett menni a régi alsó-templomba. Vásárlásra is jutott időnk, az
otthon levőknek ajándékokat néztünk.
Péntektől kezdődött a hétvégi „Jugendfest”, azaz a fiatalok fesztiválja, aminek a
jelmondata „Kultur und Toleranz” volt (kultúra és tolerancia). Pénteken érkezett
meg a ladánybenei küldöttség is, amelynek a tagjai Tasi Gábor, Vidáné Anita
néni, és Nagy Adrienn voltak.
Hétvégén több fellépő is volt, köztük a helyi zenekar, amelynek énekese, Jacob
a polgármester fia, ők itt voltak nálunk szombaton, a falunapon is.
Szombaton nyitották meg a rajzosok, és a fotósok kiállítását, hogy a
fesztiválra érkezők is megtekinthessék a héten készült munkáikat. A szobrászok
megnyitója vasárnap volt. A mi alkotásunk nem oda került ahova a többieké, hanem a
polgármesteri hivatal és a kultúrház között átvezető kis helyre, egy virágládával együtt, amit
egy cseh fiú készített. A többi munka egy kisebb szabad területre került, ezért is volt a
természet és a virágok a téma.
Vasárnap este igyekeztünk mindent összepakolni, mert másnap reggel már korán
indulni szerettünk volna. Megreggeliztünk, és megköszöntünk a polgármesternek mindent,
amit tett, és a lehetőséget is, hogy eljöhettünk. Ezek után mentünk Bautzenbe és Kamenzbe,
ahol még tudtunk vásárolni. Utána már nem álltunk meg, csak benzinkutaknál, hogy minél
hamarabb hazaérhessünk. Este 10-re már mindenki otthon volt.
Számomra furcsa volt ez a hét, de örültem, hogy lehetőséget kaptam erre. Remek
csapattal voltam, és ez sokat számított. Társaim nevében is köszönöm Ladánybene és
Nebelschütz településeknek ezt a csodálatos lehetőséget.
Guttyán Éva

Az iskola hírei
A Dinasztia Tankönyvkiadó tavasz országos pályázatán, melynek címe: Közös
kincsünk a Föld, tíz 3-4. osztályos tanulóval indultunk.
Nagy lelkesedéssel készítettük el a pályázatot és
meglepetésünkre elnyertük a fődíjat, mely egy hét
táborozást jelentett a festői szépségű Bogácson, a
Kökölyszi Egyesület táborában.
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Az elmúlt hét csodálatos volt számunkra! Gyönyörű helyeken kirándultunk: Egerben,
a
bogácsi
kaptárköveknél,
a
cserépfalui
barlanglakásoknál és kilátónál, többször lubickoltunk a
helyi strandon és sokat játszottunk. Voltunk éjszakai
bátorságpróbán, főztünk bográcsos paprikás krumplit
és vízi röplabdáztunk. Ez utóbbi különösen jó volt, itthon
is fogunk szervezni! Közben vetélkedtünk, hiszen a tábor
mottója: Közös kincsünk, Európa volt. Feladatokat
kellett megoldanunk, melyek Magyarország és az
Európai Unió történelméről, helyzetéről szóltak.
Rádióműsort készítettünk és egy lengyel népmesét dramatizáltunk. A
meseelőadásunkkal kiérdemeltük a különdíjat, az egész héten át tartó vetélkedőben
pedig hat csapat közül a második helyet szereztük meg, a tábor pólóját kaptuk
ajándékba. Nagyon-nagyon boldogok voltunk!
Egész életre szóló élményekkel és barátságokkal lettünk gazdagabbak!
A csapat tagjai: Baranyi Fanni, Németh Katalin, Szalkai Dóra harmadik osztályosok,
Csaja Georgina, Káldi Szandra, Kiss Dorina, Kollár Petra, Szabó Kitti, Sponga Mihály,
Urbánszki Tímea negyedik osztályosok.
Gratulálok, ügyesek voltatok, büszke vagyok Rátok!
Berenténé Gönczi Ilona

ÓVODA HÍREI
Lassan véget ér a nyár, közeledik a szeptemberi óvodakezdés ideje. Tájékoztatom
Önöket a következő eseményekről:
-

Augusztus 24. hétfő 17 óra – Megbeszélés kiscsoportos szülőkkel az
óvodakezdésről.
Augusztus 25-26-27. – Fecsketábor - Iskolába menő nagycsoportosok
részére. Gyülekező az iskolában 9 órakor.
Augusztus 25-28. – kiscsoportos óvodások beszoktatása az óvodába.
Szeptember 1. kedd – a 2009/2010-es nevelési év első napja.
Vida Lászlóné int.egys.vez.
Ladánybenei Football Club Egyesület Hírei
ANTHERA KUPA 2009

Kunszállási SE - Ladánybenei FC 2-2 (1-1) T.: 3-2
Városföld, 2009. augusztus 5. szerda, 18:00
Augusztus 5-én /szerdán/ 18 órakor került
megrendezésre Városföldön az ANTHERA Szuper Kupa
döntője.
A finálét a Megyei I. osztály bajnoka, a Kunszállás
és a Bács megyei Kupa győztese, a Ladánybenei FC
játszotta.
A találkozó 22. percében Virág András góljával
szerezte meg a vezetést a Ladánybene, a kunszállásiak
részéről az egyenlítő gól még a szünet előtt érkezett:
Pöszmet Zsolt a 44. percben talált be Nagy Zsolt hálójába.
A fordulást követően az 58. percben ismét a ladánybeneiek jutottak előnyhöz Hornyák Zsolt révén,
a 76. percben Cseke Róbert góljával másodszor is egálra hozta a meccset a Kunszállás.
A rendes játékidőben több gól már nem esett, így tizenegyes rúgások döntötték el a kupa sorsát,
ebben végül a Kunszállás bizonyult jobbnak 3-2 arányban.
Augusztus 9-én játszották a Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulóját, melyet
Ladánybene (MI) Tótkomlóson (MII) játszott, ahol 2-0 ás győzelmet aratott.
Ladánybene FC

Hírős Hét
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Az idén XII. alkalommal kerül sor a Térség Kertészeti és Élelmiszeripari kiállítására a Hírős
Hét Fesztivál keretein belül. A helyszín

ezúttal is Kecskemét város főtere, a

Városházával

Itt

kerülnek elhelyezésre azok a pavilonok

ahol a kistérségi települések kiállíthatják

terményeiket és vállalkozóik termékeit,

valamint

településük

nevezetességeikből adhatnak ízelítőt. A

fesztivál és kiállítás kezdete augusztus

17-én hétfőn este fél nyolckor lesz. A

fesztivált megnyitja: Dr. Zombor Gábor

Kecskemét polgármestere.

szembeni

terület.

A kiállítás egész héten nyitva van az alábbi időpontokban: hétfőtől – szerdáig: 16-22 óráig,
csütörtöktől-vasárnapig: 10-22 óráig. Ezen idő alatt mindegyik kistérségi településnek lehetősége van
bemutatkozásra és kóstoltatásra. Ladánybenének 21 - én pénteken lesz a bemutatkozó napja,
Lajosmizse és Felsőlajos településekkel együtt. Délután 18 órakor kezdődnek a polgármesteri
köszöntők a nagyszínpadon, utána kis műsorral lépnek fel a nyugdíjasaink. Igyekeztünk az idén is
valami újdonságot bemutatni a régi kiállítóink mellett. Próbáltuk a kiállítás anyagát úgy összeállítani,
hogy az idegen érdeklődő számára is jól látható legyen, hogy milyen sokrétű a mi kis falunk.
Őstermelőink és kiskert tulajdonosaink jóvoltából igen széles termény, zöldség, gyümölcs bemutató,
virágkötőink kreációi, pékségünk és szikvíz üzemünk ízelítői várják a vendégeket, valamint házi lekvár
és kenyérkóstoló, melyet finom házi szörppel öblíthetnek le a kedves látogatók. Közben
bőrdíszművesünk és gyöngyfűzőnk munkáiban gyönyörködhetünk. A kiállításra kerülő termékek és
termények mind a helyi vállalkozóink és termelőink felajánlása, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni! Aki úgy gondolja, hogy van olyan terménye, amit szívesen kiállítana, kérjük, jelezze a
Polgármesteri Hivatalban, mert szívesen fogadunk minden felajánlást, hiszen a kiállítás egész héten
nyitva tart és ez idő alatt többször kell a készleteket frissíteni. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy minél
többen tiszteljék meg kis falunkat azzal, hogy eljönnek és megnézik a kiállítást!
Nagy Lászlóné

JÚLIUS-AUGUSZTUSI

„Friss az élmény,
alig hogy
megszülettem…”

Kiss
Krisztián
(an.: Koza
Rita)

ANYAKÖNYVI HÍREK

„Szeretni Tehozzád
szegődtem…”

Jurászik
Anita
és
Majoros
Attila

„Nyugodjanak
békében…”

Bocsor Anikó
Nagy Balázs
Császár
Zoltán

Felhívás!!!
2009. szeptember 8-án 9.00 – 12.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
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Koleszterin és vércukorszint mérés (1.000.- Ft),
valamint ingyenes hallásvizsgálat lesz!!!
Várunk Minden Kedves Érdeklődőt!
Ladánybene Községért Alapítvány támogatására,
Ladánybene Címerével
ellátott bögrék és fehér pólók kaphatók
az Alapítvány székhelyén (Polgármesteri Hivatal)!!!

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; 06-20/9344-701
www.oscarkft.hu
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