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Önkormányzati hírek 
 

 
 
A temető fenntartása az önkormányzat kötelező feladata, amelyet Ladánybene kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésével teljesít. A temető üzemeltetője a 2018. márciusi 
képviselő-testületi ülésen adott tájékoztatást az elvégzett feladatokról. 
 
A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. – mint közszolgáltató – benyújtotta beszámolóját a község 
tulajdonában lévő temető üzemeltetéséről. A közszolgáltató kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés alapján látja el a temető üzemeltetését, amely alapján: 

- összehangolja a temetői létesítmények használatával kapcsolatos temetkezési 
szolgáltatási tevékenységet, 

- folyamatos rendelkezésre állással gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak illetve 
hamvak átvételéről, az elhunytak hűtéséről, 

- megfelelő szervezési intézkedéssel elősegítik a temetkezések zökkenőmentes 
lebonyolítását, 

- biztosítják az eltemetés feltételeit, ideértve a sírhely első alkalommal történő kiásását, 
rátemetéskor a sírhely nyitását, 

- biztosítják az üzemeltetési tevékenység elvégzéséhez szükséges eszközöket, azok 
karbantartásáról gondoskodnak, 

- szükség szerint füvet nyírnak, összegyűjtik és elszállítják a temetői zöldhulladékot, 
gondoskodnak a hó eltakarításáról, a főutak síkosság-mentesítéséről, 

- vezetik a sírhelynyilvántartó könyvet, 
- kijelölik a temetkezési helyeket, 
- meghatározzák a temetéseket, urnaelhelyezések időpontjait az eltemettetőkkel történő 

egyeztetés alapján, 
- tájékoztatják a temetőlátogatókat, 
- elvégzik a temetői létesítmények tisztántartását a hatósági előírásoknak megfelelően, 
- a közüzemi díjakat megfizetik, 
- gondoskodnak a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, a temető nyitásáról, 

zárásáról. 
 
A 2013. május 2. napján megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést az önkormányzat 
újabb 5 éves időtartamra meghosszabbította, így 2023. május 3. napjáig továbbra is a jelenlegi 
üzemeltető – SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. – látja el ezt a feladatot. 
 
A temető bejárati kis- és nagykapuja már elég rossz állapotban van, amely helyett várhatóan 
május végére az új kapu elkészül. 
 
Ladánybene Község Polgármestere – Kardos Attila – pályázatot nyújtott be a Rákóczi utca 
felújítására. A régi elhasználódott felület új aszfaltréteget kapna a pályázat kedvező elbírálása 
esetén. 
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Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is részt vesz az önkormányzatunk a „nyári 
diákmunka programban”, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi 
önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget. 
A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a támogatás kezdő 
időpontjában (június 18-án) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) 
pedig még nem múltak el 25 évesek. 
A program várhatóan 2018. július 16. és augusztus 16. közötti intervallumban lesz, legfeljebb 
napi hat órás foglalkoztatásban . A munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 
időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 135.375 forint, a 
szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 103.500 forint lehet személyenként és havonta. 
Várjuk a településen élő fiatalok jelentkezését. 

 
 
 
 

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 
 

Az április és a május elsősorban a körzeti, járási, tankerületi és országos tanulmányi 
versenyekről szóltak. Hála Istennek mindegyikben érdekeltek és főszereplők voltak diákjaink. 

A Jakabszállási alsós körzeti helyesírási versenyen 19 iskola diákjai versengtek a 
helyezésekért. Diákjaink közül Terjék Beáta (4.o.) ötödik, Halápi Péter (2.o.) harmadik 
helyezést ért el. Felkészítőik Ferenczi Henrietta és Szécsényiné Bóta Kamilla tanítónénik. 

A Kunszentmiklós járási versenyek a némettel kezdődtek, három fős csapatunk-Kislőrinc 
Evelin, Gajdácsi László és Pákozdi Arnold-derekasan küzdve a középmezőnyben végzett. 
Felkészítőjük Sponga Bettina Szimonetta tanítónéni. 

                                  

 

Következett a matematika, amit egyébként Ladánybenén rendeztünk nyolc iskola 
részvételével, versenyzőink eredményei: Tóth Soma (5.o.) első, Gajdácsi Gergely (6.o.) 
második, Gajdácsi László (7.o.) első és Békefalvi Boglárka (8.o.) harmadik helyezést ért el. 
Felkészítőjük Virván Natália tanárnő. 
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Sorrendben talán a felsős helyesírási verseny következett, ahol diákjaink Balogh Csaba tanár 
bácsi vezetésével nem akartak lemaradni társaiktól és a következő helyezéseket érték el: 
Bognár Regina (5.o.) második, Kislőrinc Evelin (6.o.) első, Palakovics Zsanett (7.o.) második, 
Golcs Boglárka (8.o.) pedig harmadik helyen végzett. 

                                

 

És még mindig nem értünk végére a járási versenyek sikersorozatának, az i-re a pontot felsős 
történészeink: Sipos Janka, Palakovics Zsanett és Gajdácsi László tették fel, akik utca hosszal 
nyerték a viadalt, immáron sorrendben harmadszor. Felkészítőjük Gajdácsiné Drabant 
Gabriella tanárnő. 

Ugyanez a csapat magabiztosan nyerte-kiskőrösi és kiskunhalasi iskolákat megelőzve- a 
tankerületi versenyt is! 
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A tankerületi versenyekhez tartozik még két szép siker: Kunszentmiklós járás válogatottja-
Gajdácsi Lászlóval a soraiban-bronzérmet, Kislőrinc Evelin a felsős helyesírási versenyben 
pedig a hatodikosok versenyében ezüstérmet szerzett! 

Amint azt az elején már említettem, voltak diákjaink, akik országos versenyen is kipróbálták 
tudásukat, tehetségüket-nem is akármilyen sikerrel: Gajdácsi Gergely a Mozaik Könyvkiadó 
Országos tanulmányi versenyén hetedik, bátyja, László, akit már sokszor soroltunk fel a 
győztesek között különböző versenyeken, első helyezést ért el. Megjegyzem, hogy titokban 
szerzett hozzá egy ezüstérmet is a Kálti Márkról elnevezett szintén országos versenyen! 

Gratulálok iskolánk minden diákjának és minden pedagógusának! 

Számtalan egyéb rendezvényen és programon is részt vehettek diákjaink: a teljesség igénye 
nélkül sikerrel szerepeltek a kunadacsi népdaléneklő versenyen, Kucsera Sándor második lett 
a lajosmizsei kerékpáros versenyen, többen szép sikereket értek el a Kovács Szilvia és Kiss 
Róbert testnevelők által szervezett atlétikai napon, tanulóink részt vehettek a Rám 
szakadékhoz Berenténé Gönczi Ilona által vezetett kiránduláson, vagy a Csizmadia Márti néni 
által koordinált színházlátogatásokon, általában jól sikerültek az Anyák Napi rendezvényeink 
is, minden nyolcadikos tanulónkat az első helyen megjelölt középiskolába vették fel és még 
tovább sorolhatnám az eseményeket. 

Biztos vagyok benne, hogy nem sikerült mindent leírni abból, ami az utóbbi egy hónapban 
történt iskolánkban, ezért azoktól, akik most kimaradtak ebből a hírcsokorból, 
természetesen elnézést kérek, de akad még rá mód és lehetőség, hogy a következő 
Hírmondóban ezt pótoljuk. 

Egyet viszont biztosan tudok: érdemes a Bene Vitéz Iskola tanulójának lenni, ezért arra 
kérem a szülőket, hogy amikor gyermekük további sorsáról döntenek, ezt ne hagyják 
figyelmen kívül. 



                                                                       XVI. évfolyam II. szám 2018. április - május 

 

Átmeneti üdvözlettel búcsúzom tehát minden szülőtől, de csak rövid időre, hiszen közeledik 
a gyermeknap, a ballagás és a tanév vége, ezeken remélem, újra találkozunk! 

 

Mátyás Ferenc, igazgató, Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola 

 

A Csiribiri Óvoda hírei 
 
 

Március 5-én Dóbiás Péter zenész és zenekara látogatta meg óvodánkat. Játékos hangszer 
bemutatót tartottak érdeklődő apróságainknak. Hallhattak, láthattak oboát, fuvolát, hegedűt, 
ezen kívül közös éneklésre is sor került, valamint néhány egyszerű hangszert ki is 
próbálhattak vállalkozó szellemű gyermekeink. Köszönjük szépen a remek hangulatú műsor 
megvalósításához a Ladánybene Községért Alapítvány támogatását! 

A Csiribiri Óvoda óvodásai is megemlékeztek Március 15-ről, Nemzeti Ünnepünkről. 
Nagycsoportosaink színvonalas műsorral készültek az ünnep alkalmából, verssel, énekkel. Az 
ünnepi megemlékezést követően mindhárom csoport felkereste a helyi emlékművet, és 
elhelyezte rajta apró, nemzeti színű zászlócskáit. 

Március 28-án nagy izgalommal várták apróságaink a húsvéti nyuszit. Lelkesen keresték az 
udvaron elhelyezett nyuszi fészkeket, a bennük lapuló ajándékokkal együtt. Nagyon szépen 
köszönjük Hábenczius László csokoládényúl felajánlását, nagy örömmel fogadta minden 
kisgyermek. Locsolkodás is volt ezen az ünnepi délelőttön, a kisfiúk meglocsolták a 
kislányokat, és az óvó néniket. Óvodánkban igazi tavaszi, húsvéti hangulat volt. 

Ugyancsak ezen a napon, március 28-án, kis focistáink a Bozsik-program keretében 
Lajosmizsére látogattak. Kísérőik Nagy Enikő óvónő, Toldi Miklós testnevelő. Köszönjük 
szépen a segítséget! 

 

Ladánybenei Csiribiri Óvoda Fennállásának 50. Évfordulója  

Alkalmából Rendezett Ünnepi Műsor 

2018. március 24-én ünnepeltük óvodánk fennállásának 50. évfordulóját. Ezen a napon a 
Csiribiri Óvoda 13.00 órától minden érdeklődő számára nyitva állt. Be lehetett jönni, be 
lehetett járni az egész óvoda épületét. Vendégeink érdeklődve néztek körül, volt aki 
nosztalgiával, mivel Ő maga is az intézmény falai között cseperedett. 

Óvodánk története 

1968-ban épült meg az óvoda, előtte a területen szőlőt termesztettek. 

Ekkor nyílt meg az első óvodai csoport saját konyhával, és az óvónő a gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat is ellátta. Ekkor még toborozni kellett a családokból a gyerekeket. 10-
14 vegyes életkorú gyerek járt a közösségbe. 
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Az első óvónőt Pál-Szabó Ilonának hívták, akinek végtelen türelme, gyermekszeretete 
felejthetetlen mindenki számára. 

A 70-es évek végére bővült az óvoda és megnyílt még egy csoportszoba a Piactér utcában, 
ahol korábban az iskolai napközi működött. Itt még szenes kályhával fűtöttek. 

1985-ben a Rákóczi úti óvoda felújítása megtörtént, ami elsősorban az óvoda konyhájának 
korszerűsítését jelentette. Ekkor az engedély már 250 főre szólt. Azóta kap ebédet az óvodától 
az iskolai napközi is. 

1986. nyarán a Piactéri óvodában a padlózat linóleum borítást kapott, és az új fénycsövek is 
felszerelésre kerültek. 

2000-ben a már elavult Piactéri óvodát megszüntették, és a Könyvtár épületében kapott helyet 
egy nagyon szép, tágas csoportszoba melegítőkonyhával, és modern vizesblokkal.  

2001-ben a Rákóczi úti óvoda mellé elkezdték építeni az új óvodai szárnyat, melybe 
tornaszobát is terveztek. Sajnos a munkálatok több évig szüneteltek. 

2009-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően a Rákóczi utcai épület teljes egészében 
megújult, melybe beletartozott a fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, és a vizesblokk 
átalakítása. Az óvoda történetében ilyen nagyszabású felújításra még soha nem került sor. 

Az Önkormányzat kiváló gazdálkodásának, és a falu példaértékű összefogásának 
köszönhetően, 2010-ben befejeződött az új óvodai szárny kialakítása. Így 2010. december 6-
tól, a három óvodai csoport végre egy helyen működhet. 

2013. január 1-től óvodánk a Csiribiri Óvoda nevet viseli. 

 

Óvodánk nyugdíjasai, volt dolgozói 

 

Zimányi Istvánné 
Pál-Szabó Ilona 

Gengeliczki 
Józsefné  

Staskó Illésné Lakosné Pető 
Gabriella 

Csaba Istvánné 

Bánszki Éva Bogovics Zoltánné Bencsik Péterné  Nagyné Erős 
Terézia 

Nagy Mihályné 

Kajdácsi Pálné Gulyás 
Menyhértné 

Móra Józsefné Horváth Gyuláné Kisjuhász Tímea 

Horváth Jánosné Bogovics Hajnalka Gulyás Tünde Novák Zoltánné Borzák Ferencné 
Koller Imréné Berenténé Gönczi 

Ilona 
Pasek Mihályné Berki Pálné Nagy Erzsébet 

Nánai Erika Zsolnai Erzsébet Sponga Györgyné Vámos Lászlóné  

Miczák Béláné Fekete Istvánné Erős Istvánné  Jaksa Jánosné  

Guttyan Józsefné Vida Mária Bódog 
Szilveszterné 

Rideg Ferencné  

Id. Árva Józsefné Csábi Dezsőné Jurászik Erika Szabó Péterné  

Id. Móra Józsefné Jobbágy Ágnes  Id. Guttyan 
Józsefné 

Jáger Benedekné  
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Csiribiri Óvoda jelenlegi dolgozói 

 
1. Fazekas Anita 
2. Takács Mária 
3. Nagy Enikő 
4. Fekete Katalin 
5. Gondos Róbertné 
6. Simkóné Jámbor Marianna 
7. Kisjuhászné Halasi Anita 

8. Kislőrincné Horváth Erika 
9. Fehér Erika 
10.  Bánszki Marianna 
11.  Nagy Istvánné 
12.  Horváth Zsuzsanna 
13.  Pesti Mária 
14.  Fabók Piroska 

 
A jubileumi ünnepi műsor a jelenlegi nagycsoportosok köszöntőjével vette kezdetét. Ezután 
Visontay István volt, és Kardos Attila jelenlegi polgármester ünnepi beszéde következett. Az 
ünnepi beszédek sora Zimány Istvánné Pál-Szabó Ilona, az első óvónő szívhez szóló 
gondolataival, köszöntőjével folytatódott. Az ünnepi beszédek után az óvoda mostani 
nagycsoportosai és dolgozói léptek színpadra, elénekelve az óvoda indulóját, melyet egy rövid 
kis tánc követett a „Csiribiri zabszalma” zenéjére. 
A gála hangulatát emelte a volt óvodások fellépése, akik verssel, énekkel, hangszeres zenével, 
tánccal készültek. 
Köszönjük szépen a színvonalas műsort Guttyán Bettinának, Guttyán Gyulának, Berente 
Tamásnak, Kardos Mártonnak, Nagy Adriennek, Rácz Istvánnak, Hardi Laurának. 
A jubileumi ünnepi műsornak meglepetés vendégei is voltak, méghozzá az első, 1968-as 
óvodai csoport, akik a „Katalinka szállj el” c. gyerekdal hangjaira léptek színpadra. 
Egyenként bemutatkoztak volt óvónőjüknek, Zimányi Istvánné Pál-Szabó Ilonának, aki 
meghatódva fogadta e kedves gesztust. A csoport tagjai gyönyörű virágcsokorral köszöntötték 
óvó nénijüket, majd felidézte a régi közös emlékeket. A szép csokor Kisjuhászné Lantos 
Katalin keze munkáját dicséri, köszönjük szépen! 

 
Az 1968-as óvodai csoport névsora 
 
1.Gondos Ágnes 
2. Gulyás Gyula 
3. Hábenczius László 
4. Ihász Csilla 
5. Jámbor Marianna 
6. Jobbágy Ágnes 

7. Jobbágy Ilona 
8. Jurászik Erika 
9. Lantos Katalin 
10. Máté László 
11. Sándor Zoltán 

 
A megható pillanatok után, egy újabb retro csoport következett-„A kócos kis ördögök”- akik 
egy óvodai életképet adtak elő, sok-sok humorral fűszerezve. Műsorukban az óvó néni 
Bánszki Éva, dajka néni Rideg Ferencné volt. 

 
A csoport névsora 
1. Kislőrinc Ágnes 
2. Koller Rozália 
3. Králik Krisztina 
4. Simkó Tünde 

5.  Sipos István 
6.  Siposné Hajzer Zsuzsanna 
7.  Szagri Pál 
8.  Újvári Andrea
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Óvodánk történetét fénykép kiállítás is bemutatja, mely a kezdetektől 1968-tól, napjainkig 
enged betekintést   az intézmény életébe.  
Ezenkívül a kiállításon láthattuk volt óvodásaink alkotásait, sport eredményeit : 
 

 Gondos Lea festményeit 
 Obornyák József fotóit 
 Péli Evelin festményeit 
 Hope-Bánszki Anikó 

lakberendező néhány 
munkájának fotóit 

 Kollár Petra lovas sport 
eredményeit 

 Guttyan Adrienn 
kézilabda eredményeit,  

 Nagy Adrienn irodalmi 
munkásságát, műveit 

 valamint jelenlegi 
óvodásaink  foci érmeit, 
kupáit. 

 
A gála utolsó és egyben megható pillanata, a színpadon elhelyezett ünnepi torta, melyen 
minden jelenleg óvodába járó gyermek neve rajta volt. A torta gyertyáit dolgozóink egyenként 
lobbantották lángra, körbe állva az ünnepi finomságot. Köszönjük szépen az óriási tortát a 
Baranyi pékségnek! 

 
Igazán tartalmas, és szép délután volt, köszönjük szépen Mindenkinek, aki megjelenésével, 
támogatásával emelte az ünnep fényét, hangulatát! 

 
 

                                                                    Fazekas Anita, Csiribiri Óvoda intézményvezető 
 
 

 
IKSZT hírek 

 
 

Mozgalmasan telt az elmúlt időszak, van miről beszámolni. Az első dolog, ami fontos 
változás jelenleg kis falunk életében, az a hivatal költözése. Sikeresen pályázott 
önkormányzatunk és most energetikai felújítás veszi kezdetét, melyre már nagy szüksége volt 
a községháza épületének. A nagyszabású beruházás a tervek szerint őszre készül el. Addig is 
az önkormányzat és a hivatal munkája zökkenőmentesen folyik, a lakosságnak sem okoz 
gondot, mert a választások lezajlása után a községháza teljes egészében átköltözött a 
művelődési házba. Ezen okból kifolyólag semmilyen programot nem szerveztünk a 
művelődési házba, ami állandó foglalkozások eddig voltak: fitnesz, jóga és tánciskolai órák 
mind átkerültek a közösségi házba.  Kisebb ugyan a hely, de sok jó ember kis helyen is elfér!  
Időközben az önkormányzat egy másik pályázata is sikeresen elindul!  
Ahogyan polgármesterünk, Kardos Attila mondja: „Alkossunk egy Falut! „ Örömmel adom 
hírül, hogy a GINOP – 3.3.1. Digitális Jólét Programmal tovább épül, fejlődik kis falunk! A 
program elsődleges célja a 65. év felettiek digitális felzárkóztatása, melyhez laptopok és 
tabletek és okos telefonok valamint projektor állnak rendelkezésre az oktatáshoz. Szeretettel 
várom a tanulni vágyókat, hogy kis létszámban, személyre szabottan tudjak segíteni 
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mindenkinek! A készülékek első próbája is megtörtént az iskola 3. osztályának nagy örömére. 
A Katona József Könyvtárral közösen a Könyvtár-mozi keretén belül volt filmvetítés a 
gyerekeknek játékos foglalkoztatóval és színezéssel egybekötve. Nagyon élvezték a nagy 
vászonra kivetített mesét és remélem, hogy a nyár folyamán tervezett rajzfilm mozira is ilyen 
lelkesen fognak majd jönni a szünidőben. Igény szerint szeretnénk folytatni a Könyvtár mozit, 
hiszen az eszközeink adottak. Lehetőség van animációs filmekre, játékfilmekre, színházi 
közvetítésekre, tévéjátékok, tévéfilmek, dokumentum – és ismeretterjesztő filmekre.  
Elsőként a gyerekekre szünidői rajzfilm klubra és az idősebb korosztálynak régi magyar 
filmek mozijára gondoltunk. Reméljük sikeresen fog működni a mi kis „mozink”.  
Egy másik ingyenes program is indult a közösségi házban, az English chet club, angol nyelv 
gyakorlása szórakoztató társasjáték formában, vidáman és kötetlenül az Erasmus Önkéntes 
Program segítségével.  
Immár hagyománnyá vált Majálisunkat is megtartottuk május elsején, önkormányzat és az 
alapítvány közösen a közösségért. A napot májusfa díszítésével és felállításával kezdtük, 
melyet Balogh Sándornak ezúton is köszönünk, majd elkezdődtek a helyi versenyek: 
kispályás labdarúgás, főző és rajzverseny. Közben a kicsik örömére volt ugráló vár, lovas 
kocsikázás, Németh József és segítőinek köszönhetően. A nagyobbaknak és felnőtteknek a 
Táborfalvi Off Road Club terepautózása jelentett nagy élményt. Örömmel vettük, hogy idén is 
nagyon sokan vettek részt a süti sütő versenyen, melynek témája a legjobb tavaszi süti volt. A 
gyerekek és a felnőttek egyaránt szívesen ültek le rajzolni egész nap a kihelyezett 
rajzeszközök mellé, bár díjazásban csak a gyerekek részesültek. Az alapítvány önkéntes 
segítőinek köszönhetően Erdős Attila és Pinczel Marika zenélt és a hangszereken is 
kipróbálhatták magukat a bátrabbak. Másik önkéntes segítőnk által meglátogatta 
rendezvényünket a lajosmizsei Mizse K1 Thai boksz csapata, nagyon látványos bemutatót 
tartottak a gyerekek edzőjük Szuhányi Gyula vezényletével.  
A főzőversenyen az idén csak három csapat indult és az alapítvány nyerte a  „ Benei brutális 
alapítványi módra „ bográcsos ételével, mely valóban brutálisan finom volt. Kb. 40-50 főre 
való adag a majálisozók örömére szétosztásra került. Desszertet is lehetett kóstolni, mert 
minden tag és önkéntes hozott valami finomságot. Kicsi gyerekek egy kis ajándékot is kaptak, 
apró játékok kerültek kiosztásra.  
Ez úton is köszönjük minden támogatónknak a sok segítséget, mely nélkül nem tudtunk 
volna ismét ilyen sokszínű családi majálist tartani és gratulálunk a győzteseknek!  
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Pihenés képpen bele lehetett lapozni a Ladánybenei évszázadok című helytörténeti könyv 
frissen megjelent példányába. A könyvnek április 21-én volt a bemutatója a Közösségi 
Házban, ahol a megjelentek dedikáltathatták a megvásárolt példányukat Dr. Prof. Kürti 
Lászlóval a könyv írójával. Az első kötetet kiegészítő és a bővített kiadás egyaránt 
megvásárolható a Közösségi Házban. Mindezen eseményekről képesbeszámolók 
megtalálhatók a Közösségi Ház facebook oldalán Drabant János fotósunk jóvoltából. 
Ladánybene Községért Alapítvány,    Számlaszám: 51700131-11114664 
 
Köszönjük a támogatást! 
 
 
Településünkön ugyan első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal kezdeményezett 
szemétszedési akciót május 12-én a Bene – Baracs Vadásztársaság. A reggeli gyülekezőn a 
hivatal udvarában Németh Norbert elnök örömmel köszöntötte az önkénteseket, akik szép 
számmal megjelentek, kicsik és nagyok egyaránt sokan részt vettek az akcióban. A nap 
folyamán nagyon sok szemetet szedtek össze, hogy szebbé és tisztábbá tegyük lakóhelyünket. 
Az akciót a  DTKH Hulladékszolgáltató Kft. is támogatta zsákok, kesztyűk felajánlásával, 
melyet ez úton is köszönünk. A jól végzett akció végén a Bene – Baracs Vadásztársaság 
vendégül látott minden résztvevőt egy adag gulyáslevesre. 
Reméljük, hogy még sok ilyen mozgalmas eseményről tudunk beszámolni a 
közeljövőben, mely szebbé, tisztábbá teszi lakóhelyünket és megmarad az 
összetartás, hogy meg is tudjuk tartani mindazt, amit eddig elértünk.  
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