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Önkormányzati hírek 

 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet 

 
mezőőri állás betöltésére. 

 
Ellátandó munkakör tartalma: Ladánybene közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a 
termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr 
feladatait illetve tevékenységét folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő alkalmazása mellett. 
 
Bérezés: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- betöltött 18. életév, 
- büntetlen előélet, 
- fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, 
- A1 vagy B kategóriájú vezetői jogosítvány, 

 
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: 

- középfokú végzettség vagy szakmunkás bizonyítvány, 
- az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti 

vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga 
letételét vállalja. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 

- szakmai önéletrajzát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, 
- az iskolai végzettséget tanúsító okiratok fénymásolatát, 
- jogosítvány fénymásolatát, 
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy pályázata tárgyalását nyílt vagy 
zárt ülésen kéri. 

 
A munkakör betöltésének időpontja: 
2016. október 22. napja 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. június 30. 16.00 óra 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardos Attila – polgármester nyújt. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat Ladánybene Község Képviselő-testületének címezve Ladánybene Község 
Polgármesterénél nyújtható be az alábbi címen személyesen vagy postai úton: 
 
„Mezőőri álláspályázat” 
 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6045 Ladánybene, Fő út 66. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. augusztus 15. 
 

Kirándulás Szentábrahámba 
Kedves régi és új útitársunk! 

 
Ismét előttünk áll egy remek programokat ígérő, hangulatos kirándulás Ladánybenéről az erdélyi 
testvértelepülésünkre, Szentábrahámba. Azok, akik évek, évtizedek óta résztvevői ennek a 
programnak, megtapasztalhatták az ilyen kapcsolati forma varázsát, Erdély szépségét és a székely 
emberek vendégszeretetét. Azok, akik úgy döntenek, hogy bekapcsolódnak és először jönnek velünk, 
sok-sok új, érdekes impulzussal találkoznak majd. 
Szeretettel várunk és hívunk minden régi és új utazni szándékozót! 
 
Az utazás időpontja: 2016.július 18-23. 

Indulás: 2016.július 18-án (hétfőn) 04.00 órakor a lakásom elől. 

Útvonal: Ladánybene-Lajosmizse-Cegléd-Püspökladány—Ártánd (határ)-Nagyvárad-Királyhágó-

Radnót-Segesvár-Székelykeresztúr-Szentábrahám. 

 
A programról: 
A programot részben mi, részben a vendéglátó székelyek szervezik. Két-három kirándulást tervezünk, 
illetve helyben közös programok lesznek a házigazdákkal. 
 
Kirándulási kínálat, étlap, melyből választhatunk a km-k függvényében: 
-Gyimesbükk, az ezeréves határ 
-Ivó, Madarasi Hargitha 
-Sepsiszentgyörgy-Vargyas 
-Marosvásárhely, Segesvár 
 
A szállást és a teljes ellátást a vendéglátók biztosítják. 
Az utazási költség, belépő díjak, egyéb fogyasztások az utazókat terhelik. 
 
Az utazás költsége: 19.000,-Ft/fő. 
 
Kérem, hogy előzetes tájékoztatást az utazási szándékról minél előbb adjatok. 
 
A részvételi díj befizetésének határideje: 2016.június 20. 
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Az utazással kapcsolatosan programegyeztető megbeszélést tartunk 

2016.július 8-án (pénteken) 19.00-órakor a Közösségi Házban Ladánybenén. 
 
A szervezés során minden kérdésben állok rendelkezésre személyesen vagy telefonon. 
Meggyőződésem, hogy ismét remek társaság jön össze és nagy élmény lesz minden résztvevő 
számára ez az út. 

 
Üdvözlettel: 

 
Visontay István 

                                                                                                                                                              szervező 
Elérhetőségeim: 
telefon: 76/356-257; 30/975-9578 
e-mail: polivis@gmail.com 
 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

Májusban a majális volt az első programunk. A gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon jól érezték 
magukat ezen a vidám napon. Az ovifoci rangadó is különleges élményt jelentett. Óvodánkban 
évtizedes hagyomány, hogy májusban a csoportok autóbuszos kirándulásra mennek. Ebben az évben 
is „szétnéztünk a nagyvilágban”. A legkisebbek a kecskeméti Vadasparkba látogattak, hiszen 
számukra mindig nagy öröm az állatokkal való találkozás. A lajosmizsei Dzsimburiban is gyorsan telt 
az idő, fáradtan, de élményekkel gazdagon tértek haza. A középső csoport az idén Törökmezőre 
kirándult. Remek kirándulóhelyre leltek, változatos és érdekes erdei óvodai programokban volt 
részük. A nagyok a Fővárosi Állatkertben sétáltak egy nagyot majd az Elevenpark vendégei voltak.  
 
Ovisaink a Bozsik programnak köszönhetően focigálán vettek részt Kerekegyházán, júniusban pedig 
még egy barátságos mérkőzés is zajlott Lajosmizsén. A nevelési év egyik legfontosabb eseménye a 
ballagással egybekötött ünnepélyes évzáró. A nagycsoportosok május 28-án délután együtt 
uzsonnáztak a középsősökkel az óvodában, majd a kultúrházban versekkel, énekekkel búcsúztak 
kedves óvodájuktól, az óvoda dolgozóitól, egymástól. A kisebbek ünnepélyes keretek között  
elköszöntek  iskolába  készülő  társaiktól.  A műsor zárásaként színes lufikat engedtek a magasba a 
parkban. 
 A nagycsoportosok sikerrel vettek részt a DM és a Katasztrófavédelem rajzpályázatán.  ”A nap 
gyermekei” értékes ajándékokat kaptak, a „Tűzről pattant” pályázaton Hódos Virág pedig a 
Katasztrófavédelem 1. helyezettje lett. Gratulálunk!  
Utolsó közös rendezvényünk a gyermeknap volt. A focipályán minden ovis újra ugrálhatott, 
játszhatott, különböző vetélkedőkön vehetett részt.  Ismét bebizonyították, hogy ők a légvárban 
ugrálás fáradhatatlan „bajnokai”. A Vándorjátszóház ötletes népi játékokat hozott a gyerekeknek. 
Köszönjük Mindenkinek, aki támogatott, segített bennünket a nevelési év során. Júniusban és 
augusztusban vidám, kötetlen nyári élet várja a gyerekeket, óvodánk csak  júliusban  lesz zárva.      
 

 

Mindenkinek  kellemes  nyarat,  jó  pihenést  kívánok ! 
 
 
 

Vida  Lászlóné 
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Alsó tagozat 

Április 8 - án  került sor  a  körzeti helyesírási versenyre Jakabszálláson. 
Alsó tagozatosainkat  a  következő  tanulók képviselték: 
2.  osztály:  Terjék  Beáta 
4.  osztály:  Gáspár  Enikő,  Hardi  Laura,  Kislőrinc  Evelin. 
A  18. alkalommal  megrendezett versenyen  18  iskola  legjobb  helyesírói  mérték  össze tudásukat. 
A  2. osztály  46  indulója  közül  Terjék  Beáta  3.  helyezett  lett. Felkészítő:  Csizmadia  Pálné. 
A  4.  osztály 45  indulója  közül  Kislőrinc  Evelin  5.  helyezést  ért  el. Felkészítő: Vörösmarthi Judit 

 
Május 5-én tartottuk meg az alsó tagozatosok Anyák Napi műsorát a művelődési házban. 
Tanulóink verssel, dallal és táncokkal kedveskedtek az édesanyáknak és a nagymamáknak. A köszöntőt 
egy közösen elénekelt megható dallal és a virágok átadásával zárták az alsósok. 
 
Május 7-én 33 alsós kisdiákunk kapott meghívást a kecskeméti Katona József Színházba Cseke Péter 
színházigazgatótól. Az Óz című előadást nagy örömmel és érdeklődéssel kísérték figyelemmel a 
gyerekek. Tanulóinkat 3 tanító néni kísérte el (Csizmadia Pálné, Szécsényiné Bóta Kamilla és 
Vörösmarthi Judit). 
 
Május 12-én került sor a már hagyományosnak számító népdalverseny megrendezésére. A felső 
tagozatosok felkészítését, a verseny megszervezését és lebonyolítását Jakabné Galovics Eszter 
Györgyike tanárnőnek köszönhetjük. Az alsós diákok felkészítésében és a zsűriben Gulyás Balázsné és 
Csizmadia Pálné vettek részt. Fellépő tanulóink magabiztosan  és vidáman énekeltek.  A közönséget 
pedig egy kellemes és emlékezetes délutánnal ajándékozták meg. Mindannyiuknak gratulálunk!  
Alsó tagozatosaink izgatottan és nagy érdeklődéssel várták a tanulmányi kirándulást. Az 1-2. 
osztályosok Szolnokra, míg a 3-4.osztály tanulói Budapestre látogattak el. Látnivaló akadt bőven az 
erdei tanösvényen, a vadasparkban, hajókiránduláson, a Parlamentben és a Budai Várban is. A nagy 
melegben minden kisgyermeknek üdítőül szolgált egy finom fagylalt. Élményekkel telve, de kissé 
fáradtan érkeztünk meg. Köszönjük a szervező és kísérő pedagógusoknak (Csizmadia Pálné, 
Gajdácsiné Drabant Gabriella, Gulyás Balázsné, Halápiné Visontay Beáta, Szécsényiné Bóta Kamilla és 
Vörösmarthi Judit ) munkáját, valamint az önkormányzat támogatását. 

Csizmadia Pálné 
 

Történelem versenyek 

Április végén immár harmadik alkalommal vett részt iskolánk a Kunszentmiklóson megrendezett XIV. 

Galambos Sándor Történelmi Emlékversenyen.  Az idei verseny „A Hunyadiak kora” címet viselte. A 

csapat tagjai: Krista Éva, Lénárt András Levente, Pető Máté és Suba Marcell.                                                                                                                                                                  

Hetedik osztályos tanulóink jelentős pontkülönbséggel az 1. helyet szerezték meg. Diákjainkat az 

elismerő oklevél mellett egy-egy értékes könyvvel is megjutalmazták. 

Több diákunk is részt vett a TITOK Oktatásszervező BT által megrendezett országos Kálti Márk 

történelem tesztverseny helyi fordulóján. A legalább 60%-ot elért tanulók tesztjeit a második 

fordulóban már központilag javították. Közülük Gajdácsi László 5. osztályos tanulót meghívták a 

budapesti harmadik fordulóba, ahol 56 iskola 98 tanulója közül holtversenyben 3. helyezést ért el.  

Gratulálunk Nekik! 

Gajdácsiné Drabant Gabriella-felkészítő 
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Erdélyi magyar költők és írók nyomában 
 

 

Ebben a tanévben is lehetősége nyílt diákjainknak arra, hogy 4 

napos határontúli tanulmányi kiránduláson vegyenek részt. Az idei tanévben Erdélyben, a 

magyar költők és írók nyomába eredtek a hetedik osztályos diákjaink. A pályázaton 734.000 Ft-ot 

nyert az osztály, melynek elkészítője Mátyás Ferenc intézményvezetőnk volt. A kiránduláson a 

szervezők és a segítő pedagógusok: Mátyás Katalin, Kiss Róbert és Kovács Szilvia osztályfőnök. A 

mindennapi betevőnkről két szülő-Lénártné Sebestyén Márta és Subáné Obornyák Ildikó 

gondoskodott. Az autóbuszt Lénárt György és Palotai Károly vezették. Köszönet mindenkinek! 

A kirándulásunkat egy előadás előzte meg, melyet dr. Kürti László tartott a magyar nép eredetéről és 

vándorlásáról. Még a kirándulás előtt tanulóink több előkészítő órán vettek részt, ahol 

megismerkedtek Erdély történelmével, népzenéjével, népi motívumaival. A magyar órákon pedig az 

erdélyi magyar költők és írók életrajzával, és alkotásaival gazdagodtak. 

A kirándulás május 19-től május 22-ig tartott, és ez idő alatt összesen 1845 km-t utazott az osztály. 

Érintettük Nagyváradot, Csucsát, Kolozsvárt, Csekefalvát, a Szent Anna tavat, Parajdot, Farkaslakát, a 

Gyilkos tavat, a Békás szorost, Szentábrahámot, Nagyszalontát és Aradot. Tartalmas és hosszú volt e 

4 nap. Egy kis ízelítő diákjaink beszámolóiból, útinaplóiból a tanulmányi kirándulásról. 

 
Krista Éva emlékei az első napról. 

„Erdélyben az első két helyszínünk Adyhoz kapcsolódik. Bejártuk Nagyvárad főterét, az Ady Endre 

Emlékmúzeumot is megtekinthettük Csucsán, az Ady-emlékházat, ahol egy Csinszkához írt verset 

hallhattunk, majd többet megtudhattunk Adyról és életéről. A kolozsvári megállónál a Szent Mihály 

templomot csodálhattuk meg, mellette Fadrusz János Mátyás királyról készült lovas szobránál 

fényképezkedett az osztály.  

Ezután Mátyás szülőházához sétáltunk el. Itt Mátyás királyról hallhattunk beszámolót, majd egy 

koszorút helyeztünk el a nagy múltú király szobránál. A „kötelező program” utolsó pontja után célunk 

a szálláshoz vezetett. A buszon jó volt a hangulat, így az út nem is tűnt már annyira hosszúnak. Mikor 

szállásunkra, Csekefalvára értünk, mindenki kipakolt és fáradtan bújt ágyba az eseménydús nap 

után.” 

 

Hidvégi Bettina emlékei a második napról. 

„A kirándulás másnapján szép, napos reggelre ébredtünk. Megreggeliztünk, és elindultunk Parajdra, a 

híres parajdi sóbányába. Az út viszonylag hosszú volt, de már mindannyian kíváncsiak voltunk, hogy 

milyen egy igazi sóbánya. Az osztályfőnökünk mesélt a sóbányában lévő steril levegőről, és a sóbánya 

történetéről. Mikor odaértünk, elmondták, hogy egy külön busz visz minket majd le. Izgatottan 

vártuk, hogy megnézhessük, amiről már annyit meséltek nekünk. Felszálltunk, és csodálkozva néztünk 

ki a busz ablakain miközben már a bánya belsejébe tartottunk. Mikor kiszálltunk, megcsapott minket 

az átható sós illat, és szinte éreztük a só ízét a levegőben. Rengeteg lépcső vezetett minket a bánya 

belsejébe, de megérte, mert amikor az utolsó ajtón is beléptünk, egy hatalmas, és gyönyörű tér tárult 

elénk. Ámuldozva csodáltuk, hogy a falak, a plafon, sőt még a talaj is só volt. Kaptunk nagyjából egy 

óra szabadidőt, hogy felfedezzük a bányát. Miután a pedagógusok összeszámoltak minket, 

elindultunk újra fel a lépcsőkön, és beszálltunk a következő buszba, hogy kijussunk. Sajnáltuk 

otthagyni azt a jó levegőt, és a csodálatos látványt. Valahol a bánya bejárata közelében 

vásárolhattunk az otthoniaknak is. Újra felszálltunk a buszra, és elindultunk Korond irányába, hogy 
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ott is vásárolhassunk. Láttunk rengeteg csodaszép korondi kerámiát, és sok csecsebecsét. Kaptunk jó 

sok szabadidőt, hogy kivásároljuk magunkat! Miután letelt az időnk, összeszedtek minket a tanáraink, 

és elindultunk Farkaslakára, Tamási Áron sírjához, hogy tisztelegjünk munkássága előtt és 

koszorúzzunk. Tamási Áron, Kossuth-díjas magyar íróként rengeteg nagyszerű művet adott a 

magyarságnak, köztük talán a legismertebb az Ábel a rengetegben.  

Miután itt végeztünk elindultunk, hogy megnézzük a Szent Anna tavat, amit idő szűkében csak a 

buszból láttunk, de tanáraink elmondták, amit tudnunk kellett. Távolról nézve is csodás látványt 

nyújtott, úgyhogy sajnáltuk, hogy közelebbről nem néztük meg. Az egész napos utazás, és a nézelődés 

nagyban kivett az energiánkból, ezért elég fáradtan indultunk vissza a szállásunkra. 

Megvacsoráztunk, és még egy kis beszélgetés után lepihentünk.” 

 

Jávorcsik Eszter emlékei a harmadik napról. 

 „A szombati napon korán keltünk, reggeliztünk és elindultunk a Gyilkos-tóhoz és a Békás szoroshoz. 

Odafelé másfél – két órát utaztunk, gyönyörű fenyvesek között a hegyekben. Lélegzetelállító volt, 

amikor felértünk néhol egy-egy csúcsra és a magasból lehetett látni az egész tájat. Itt-ott egy-egy 

szakadék és magasabb lejtő is izgalmassá tette az utazást. Az erdőben sok helyen lehetett látni egész 

kicsi patakokat, ereket, ahogy a fák között csordogáltak. A fárasztó, kanyargós utazás végén már 

feltűnt a Gyilkos tó. Mi először nem itt álltunk meg, hanem tovább mentünk a Békás szoroshoz. Ott 

leparkoltunk egy nem túl hosszú sétára. 

 Séta közben megcsodálhattuk a szoros gyönyörű több száz méter magas sziklaképződményeit. Nagy 

élmény volt felnézni a hatalmas sziklákra, szinte beleszédült az ember. A sziklacsúcsok ura az 1154 

méter magas Oltárkő, aminek a tetején egy kereszt van. A falak között folydogált a Békás patak. Egy 

ideig elsétáltunk, de sajnos időhiány miatt vissza kellett fordulnunk és ezután mentünk a Gyilkos 

tóhoz. A tó 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó törmelék következtében. A lezúdult 

törmelék elzárta több patak útját, így azok felduzzadtak és elöntöttek 32 hektár fenyőerdőt, így a 

fenyők kipusztultak azon a területen csak a megkövesedett törzsük maradt meg, ami ma is kiáll a 

vízből. A tó egy kisebb részén még csónakázni is lehetett és onnan gyönyörű kilátás nyílt a környező 

hegyekre. Itt kb. egy-másfél órát töltöttünk és gyorsan indultunk vissza, mert korai érkezést 

terveztünk a szállásra. Megbeszéltük a napi tapasztalatainkat, élményeinket és izgatottan vártuk, 

hogy elinduljunk Ladánybene testvértelepülésére, Szentábrahámra. Ott a Benedek Elek Általános 

Iskolába látogattunk el. A diákok és a pedagógusok nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Az 

igazgató, Enikő néni megmutatta az iskola minden termét.  

Végül, de nem utolsó sorban benéztünk az ottani hetedik osztályosokhoz, akik még énekeltek is 

nekünk gitár kísérettel. Nagyon szép volt, néhány dalt mi is ismertünk és így mi is bekapcsolódtunk és 

együtt énekelhettünk. Utána megkínáltak minket finom fánkkal és teával. A fánkevés után játékok 

következtek, amiknek az volt a lényege, hogy ismerkedjünk meg minél jobban a másik osztállyal.  A 

játékok után barátságkarkötőt készítettünk, amit aztán el is lehetett cserélni. Ez a délután kellemes 

időtöltés volt, sokat beszélgettünk. Utána már rögtön indulnunk kellett a szállásra. Késő délután még 

lehetett tollasozni, focizni, utána pedig pizzát vacsoráztunk Krista Tamás bácsi jóvoltából. Hálából el 

is énekeltük neki a Bene Vitéz indulót. Nem sokkal utána már fürdés és lefekvés következett, mert 

másnap korábbi indulást terveztünk haza.” 

 

Lénárt András Levente emlékei a negyedik, vagyis az utolsó napról: 

„ Reggel a szállás elhagyása után, elindultunk a hazavezető úton. Visszafelé a Maros folyó 

gyöngyszemét már messziről lehetett látni- Déva várát, tengerszint feletti magassága 350m.  A 
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városban megálltunk a busszal és a vár felé vettük az irányt. A jegy megvétele után, kicsi várakozás 

elteltével felvonón jutott fel az osztály a várba.  Bár gyalog is meg lehet tenni a felfelé vezető utat, de 

ehhez már túl fáradt volt a csapat.  Fentről gyönyörű kilátás tárult elénk, láttuk a kanyargó Maros 

folyót, több várost, falut figyelhettünk meg fentről. Dévára is szép kilátás nyílt.  Közösen végig 

sétáltuk a várat, bementünk a belső várrészbe is. Még mindig tartanak a felújítási munkálatok a 

várban.  A vár látogatása után tovább indultunk és elértük Nagyszalontát, ahol Arany János született 

1817-ben. Szegény református családba született, szüleinek késői gyermeke volt, akik féltő gonddal 

nevelték . A nehéz fizikai munka helyett és gyenge testalkata miatt a költői pályát választotta. Így sok 

híres művet köszönhetünk neki, balladákat: A walesi bárdok, Szondi két apródja, Vörös Rébék. 

Elbeszélő költészete és lírája is jelentős Magyarországon. Később az MTA tagja és főtitkára is volt. 

Arany szülőhelyének elhagyása után elértük Arad városát, ahol megtekintettük és megkoszorúztuk az 

aradi 13 emlékművét, a Szabadság szobrot. Mielőtt elértük volna az emlékművet, út közben az aradi 

színházat, szép egyetemet, templomokat láttunk. Az emlékműnél közösen mondtuk el a 13 vértanú 

nevét, akiket 1849 október 6-án végeztek ki.   

Arad városa után haza indultunk, de a fáradtság nem látszott a társaságon. A hazafelé vezető út is 

vidáman és jókedvűen telt. Itthon már izgatottan vártak bennünket családtagjaink, és talán ekkor 

éreztük, hogy milyen tartalmas és fárasztó 4 napon vagyunk túl. Én személy szerint nem sokat tudtam 

hirtelenjében mesélni a kapott élményekről, de természetesen pár óra alvás után teljes beszámolót 

tartottam az itthon maradt családtagjaimnak.” 

 

 

             
Előkészítő órákon tanulóink megismerkednek a székely himnusszal,  

és az erdélyi népi motívumokkal. 
 

                    
                       Aradon                           Kolozsváron                   Hunyadi Mátyás szülőházánál   
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                Békás-szoros, Oltár-kő                                 Csónakázás a Gyilkos tavon 
        

Ahogy olvashatják tanulóink útinaplóiból, tartalmasra sikeredett a tanulmányi kirándulásunk. 

Rengeteg élménnyel, látnivalóval és tudással gyarapodtak a Bene Vitéz Iskola hetedik osztályos 

diákjai a kirándulás során. 

Kovács Szilvia 

Zárszó 

Az utóbbi két hónap legfontosabb történéseit próbáltuk egy csokorba szedni. Hála istennek nem 

sikerült. Sok minden más is történt a diákjainkkal, azonban a Hírmondó szűkösnek bizonyulhat a 

többi esemény leírásához: sikeresen szerepeltek még diákjaink katasztrófa-védelmi versenyen, 

kerékpáros versenyen, jártak az állatkertben és közben háromszor is megmérettek az országos 

felmérések valamelyikén. Hatodikosaink az írással egy időben pályázaton nyert három napos 

kiránduláson vannak Zánkán Kiss Róbert osztályfőnökkel és Nagyné Domonyik Máriával. Közeledik a 

nyári szünet, lesz alkalom a pihenésre, közös programokra szülőkkel, barátokkal. Köszönöm az 

elvégzett munkát pedagógus társaimnak, a segítő szándékot minden tenni akaró szülőnek, a 

ladánybenei önkormányzatnak. Mielőtt befejezném, hadd invitáljak mindenkit a Gyermek Napra 

(június 13.) és a Ballagási Ünnepségünkre (június 17.). Aztán vigyázzanak gyermekeikre, hogy ősszel 

újult erővel újra kezdhessük. Jó pihenést mindenkinek! 

Mátyás Ferenc, intézményvezető 

 

 
Köszönetet mondok a ladánybenei rokonoknak, 

barátoknak, ismerősöknek, akik részt vettek 

férjem, Kiss László halotti búcsúztatóján. 
 

Felesége: 
Kiss Lászlóné 

 


