Benei Hírmondó
X. évfolyam XI-XII. szám 2012. november-december
Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Minden kedves olvasónak,
kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván:
Ladánybene Község Önkormányzatának Testülete, valamint az Önkormányzat dolgozói!

Önkormányzati Hírek
Tisztelt Ladánybenei Polgárok!
Évvége közeledtével az ember hajlamos arra, hogy számot vessen mi is történt az elmúlt
egy évben, honnan indultunk, mit sikerült megvalósítani az elképzeléseinkből és hová
tartunk, milyen terveink vannak a jövőt illetően.
Rövid pályafutásom alatt egyetlen olyan évre sem emlékszem, amelyikre azt ígérték
volna, hogy könnyű lesz, de egyetlen olyan búcsúztatott esztendőt sem tudok mondani,
amiben ne lehetett volna találni valami szépet, valami jót és sikereset.
Ezek tükrében nézzük csak meg, mit is hozott a 2012. év Ladánybene és az itt élők
számára. A 2012. évi költségvetés tervezésekor a szigorú takarékosságot tűztük ki célul, és
úgy véltük, hogy jó lesz, hacsak fenn tudjuk tartani az intézményeinket, nem kell
megszüntetnünk sem az óvodát, sem pedig az általános iskolát, hiszen a 2012. évet is úgy
kezdtük, hogy az előző évhez képest kevesebb állami normatívát kapott az Önkormányzat
a feladatok ellátására. A szigorú takarékossági intézkedések egyik jó példája, hogy a helyi
képviselők munkájukért tiszteletdíjat ez évben sem vettek fel, tisztjüket társadalmi
munkában látják el – ahogyan tették azt a korábbi években is. Előre mutató, s a takarékos
gazdálkodás eredménye, hogy önkormányzatunk hitelállománnyal nem rendelkezik,
amely szinte kivételes példa a jelenlegi önkormányzati rendszerben. Korábbi években
felhalmozott adósságainkat már régen visszafizettük, sőt még tartalékot is képeztünk a
pályázatainkhoz szükséges önrészek számára. (pl. IKSZT).
Sokévi előkészület és közös munka után felépült, és átadásra került a Bácsvíz Zrt. és a
Kecskeméti Rotary Club pénzügyi támogatásával az Arany János utca végén felállított 38,7
millió Ft-os víztornyunk. Évek óta jogos igénye volt az általános iskolának, hogy az iskola új
épületében a nyílászárókat cseréjük ki. Korábban szorgalmaztam, hogy a településen
megvalósítandó beruházások között legyenek olyanok, amik segítségével az éves
költségvetésünkben újabb megtakarításokat érhetünk el. Ilyen az Iskola épületének
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nyílászáró cseréje is, hiszen ezzel az éves fűtési költség jelentős része megtakarítható,
mely megtakarításból később újabb beruházás kezdeményezhető. A nyílászáró cseréjét,
az udvari vízelvezetést, a kerítés felújítását az önkormányzat saját forrásból valósította
meg. Ez évben ugyancsak szépült az óvodánk épülete, ahol kerítést építettünk. Az állami
támogatás nélküli beruházások 10.400.000 Ft-ot jelentettek a nehéz anyagi helyzetben
lévő önkormányzatunknak. Megszépült a ravatalozó épülete, a templomkertbe és a
közterületekre új időtálló, kültéri padokat helyeztünk el, a települési központ
rendezéséhez kapcsolódóan kialakítottuk a buszvárót a Kunbaracsi úton, a polgármesteri
hivatalban kicseréltük a 30 éves bútorokat, illetve a lecseréltük a szabványtalanná vált
játékokat a Szentábrahám park területén, új arculatú, biztonságos játszóteret kialakítva
ezzel.
A 2012. év ugyanakkor a változásokra való elkészülés éve is! Január elsejével átalakul az
önkormányzati rendszer, az általános iskola üzemeltetése állami fenntartásba kerül, ami
azt jelenti, hogy az Iskola dolgozói, valamint az épület fenntartása (vízdíj, gázdíj,
villanyszámla, karbantartási költségek) a központi Állami költségvetésből közvetlenül
kerülnek finanszírozásra. A képviselő-testület, s a magam célja is, hogy az átalakulást a
lakosság ne érezze meg, zökkentőmentes legyen. Mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy a köznevelés átszervezése az iskola helyben maradását ne
veszélyeztesse. Ennek érdekében a képviselő testület kinyilvánította és határozatba
foglalta azt a szándékát, hogy az Iskolai oktatáshoz kapcsolódóan minden segítséget
megad, amit a korábbi években is megkapott az Iskola, (Művelődési központ és
Sportpálya biztosítása és fenntartása a testnevelés órákhoz, kézműves foglalkozás
támogatása, nyári táboroztatás támogatása stb.) ugyanakkor vállalja, hogy az elkövetkező
időszakban felmerülő esetleges problémák megoldásában is közvetlen segítséget nyújt,
hiszen az Iskola továbbra is a miénk, és a mi tanáraink tanítják benne a mi gyermekeinket.
Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy 2012-ben sokat tettünk közösen azért, hogy a
jövő Ladánybenéjét építsük. Ahogy sokan és sokat tettek 2012-ben azért is, hogy
Ladánybene ne csak egy község, hanem egy igazi közösség is legyen. Gondoljunk a
Majálisra, a feledhetetlen Falunapra, az ez évben elsőként szervezett házról-házra járó
Falumikulásra. És akkor még nem említettem azokat a bálokat, pályázatokat, családi- és
gyerekprogramokat, sporteseményeket, amelyeket a ladánybeneiek által életre hívott és
működtetett, valódi civil szervezetek szereztek.
Nem ígérhetem, hogy 2013 könnyű lesz. De kívánom, hogy a békesség, a boldogság és az
egészség mindenkit megtaláljon. Ne legyünk kevesebben, csak többen, aki pedig dolgozni
szeretne, kapjon végre lehetőséget. Soha ne adjuk fel a reményt, legyünk optimisták!
Nagyon remélem, hogy amikor majd óévként gondolunk az előttünk álló esztendőre,
akkor is hosszan sorolhatjuk a sikereket, akkor is jó érzéssel gondolhatunk a közös
programokra, rendezvényekre. Mert, ha így lesz, akkor majd újra elmondhatjuk, hogy a
jövő Ladánybenéje épült, és a jövőhöz sok mindent közösen tettünk hozzá és így újra
értelmet nyer a korábban meghirdetett jelmondat : „Alkossunk egy falut!”
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Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy a 2012. évben ilyen sok mindent
meg tudtunk valóstani az elképzeléseinkből.
Mindenki számára Békés Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Kardos Attila
polgármester

Értesítés!
2013. január 1-jétől hatályos az európai elvárásoknak megfelelő, kedvtelésből tartott állatok
tartásából és forgalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, amely előírja, hogy a négy
hónaposnál idősebb ebek csak elektronikus chippel megjelölve tarthatók.
Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gazdáinak január elsejéig kell
elvégeztetniük az állatorvosi beavatkozást, amelynek során egy rizsszem méretű elektronikus
szerkezetet ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, pár perces művelet lehetővé teszi
a kutyák azonosítását, megkönnyíti nyilvántartásukat, követhetőbb lesz a hazai ebállomány,
könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni, így csökkenhet a kóbor
kutyák száma is.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy a chip beültetéséért
legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a chip
és a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is. A rendelet
betartását a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőrzi.

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI
Az elmúlt hetek mozgalmasak voltak óvodánk életében.
Idén ősszel is megrendeztük hagyományos jótékonysági bálunkat. Bevételét óvodásainkra
fordítjuk. Köszönjük Mindenkinek a részvételt, a sok tombola ajándékot, a felajánlást és
munkát, amivel támogatta rendezvényünket.
Egyik héten ellátogattunk a könyvtárba, ahol a gyerekek nagy érdeklődéssel és örömmel
ismerkedtek a szebbnél szebb mesekönyvekkel, egyéb nekik való kiadvánnyal, játékkal.
Nemzeti ünnepünk alkalmából koszorúval, virágokkal emlékeztünk a régi idők hőseire.
Novemberben - sikeres pályázatnak köszönhetően – különleges élményben volt része
gyermekeinknek: Budapestre kirándulhattunk!
Az egész napos program első részének főszereplője a gyerekek egyik kedvence, az Alma
zenekar volt. Ott lehettünk koncertjükön a Millenáris Parkban. Jó volt látni, milyen
felszabadultan énekeltek, táncoltak, tapsoltak ovisaink.
Táncház és kézműves foglalkozás is színesítette a programot.
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Ezután az Állatkertbe mentünk. Sorra jártuk a sok érdekes állatot. Mindig találkozunk
újdonsággal. Sétánk során most éppen fókaetetést láthattunk.
Igazán felhőtlen és élményekben gazdag nap volt.
Elérkezett az úszás oktatás vége. Bemutató foglalkozáson láthatták az érdeklődő szülők,
mennyit fejlődött gyermekük az eltelt időszakban.
Egyre közeledik az év vége, az ünnepek ideje.
December 6-án vendégünk volt a várva-várt Mikulás, aki megajándékozott minden
kisgyermeket.
Szép hagyomány községünkben évek óta, hogy karácsonyfa, betlehem és adventi koszorú
díszíti a falu központját.
Az első gyertya meggyújtása a kicsik számára emlékezetes marad, hiszen kis műsorral
készültünk erre az alkalomra. Reméljük sikerült egy kis karácsonyi hangulatot varázsolni
mindenki szívébe.
Boldog Karácsonyt és eredményekben gazdag újesztendőt kívánok munkatársaim
nevében is!
Vida Lászlóné

A Ladánybenei Általános Iskola Hírei

December 8-án, szombaton megtartottuk a hagyományos karácsonyi kézművesnapot, ahol
sok szép ajándékot készítettek a gyermekek. Reméljük, hogy szüleiknek, rokonaiknak és
barátaiknak örömöt szereznek velük a karácsonyfa alatt! Köszönjük az önkormányzat, a
szülői közösség támogatását és a foglalkozásokat tartó óvó néniknek és tanár néniknek az
önzetlen segítséget!
*
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Az „Iskolagyümölcs akció” keretében egészségnapot szerveztünk, ahol Szappanos Gábor
támogatásának köszönhetően friss, finom zöldség- és gyümölcskóstolót rendeztünk.
Reméljük, hogy így távol tarthatjuk a megfázásos betegségeket!
*

A Mikulás is meglátogatott bennünket, édességet osztott a csupa-csupa jó gyermeknek,
köszönjük szépen!
*
Véget ért az úszásoktatás, ahol sok tanulónk szerzett vízbiztonságot, illetve tökéletesíthette
úszástudását. Az utolsó alkalommal szüleik is megnézhették gyermekeik fejlődését. Terveink
szerint, mivel újra nyertünk az IPR pályázaton, jövőre folytatjuk a tanfolyamot.
*
Nyílt tanítási napokra hívtuk tanulóink szüleit, hogy betekintést nyerjenek gyermekeik
mindennapi iskolai életébe és könnyebb legyen otthoni tanulásukat segíteni.
*
Tanulóinknak és szüleiknek kívánunk boldog, békés karácsonyi ünnepeket, kellemes
időtöltést a téli szünetben és sikerekben gazdag újesztendőt!
Berenténé Gönczi Ilona
Matematika körzeti verseny Ballószögön
Megtartottuk az idei tanév első körzeti versenyét november 22-én Ballószögön. Hat iskola
felsős tanulói mérték össze tudásukat évfolyamonként egy-egy versenyzővel. Egyéniben a
hatodikos Krista Ádám szerepelt a legjobban, első helyet szerzett. Harmadik helyezést ért el
az ötödikes Urbánszki Nándor, Czerovszki Dániel(7. osztályos) és Csaja Georgina(8.
osztályos) tanulók pedig negyedikek lettek az évfolyamukon.
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Az iskolák versenyét Jakabszállás csapata nyerte, Ladánybene holtversenyben a második
helyen végzett. Résztvevő csapatok: Jakabszállás, Ladánybene, Helvécia-Wéber Ede,
Ágasegyháza, Helvécia-Fekete-Erdő és Ballószög.
A versenyzőknek gratulálok és további szép sikereket kívánok!
Mátyás Ferenc, felkészítő tanár

Közösségi Ház Hírei
A kecskeméti székhelyű Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete eredményesen
pályázott az ÚJ SZÉCHENYI TERV keretén belül a TÁMOP -5.5.1. B-11/2-2011-0256
számú, Álmom a család – Tanyagondnokokkal a családokért a kecskeméti kistérség
tanyagondnokos településein-című projektre.
A pályázat által a kecskeméti kistérség 4 tanyagondnokos településén – így
Ladánybenén is – lehetőségünk lesz támogatni a helyi családokat 10 hónapon át
komplex rendezvényeinkkel. A családi közösségek megerősítését, a gyermekvállalás
és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatásokat, önsegítő hálózat
kiépítését, az egész életen át tartó tanulás szemléletmódjának kialakítását vállaltuk
fel nemes feladatként.
A munkanélküliség problémájának csökkentésére, a kisgyermekes édesanyák sikeres
munkába állásának megkönnyítésére, önképzés céljából 3x20 órás tréningeket
tartunk. Ezek három témakörben szerveződnek: hatékony kommunikáció, szakmai
készségfejlesztés, munkaerő-piaci alapkészségek fejlesztése.
Képzéseket szervezünk:
Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, baleset megelőzés - 30 óra
Családi napközi vezetői- 40 óra
Informatikai - 30 óra
Vállalkozói ismeretek - 20 óra
*
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November 16-án településünkön ünnepelte 27. születésnapját a Ladánybene 27.
Az egykori és a mostani polgármester, továbbá helyi vállalkozók szerveztek nekik
emlékezetes programot. Lovas szekéren járták be a Bács-Kiskun megyei községet, a
temetőben gyertyát gyújtottak a régi barátok emlékére, majd koncertet adtak a
kultúrházban. Úgy érzik, méltóképpen megünnepelték ezt a jeles évfordulót.

*
December 5-én este kis falunkban járt a mikulás és két krampusza. 6-án délelőtt
ellátogatott az óvodába és iskolába is. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak a családoknak, akik meghívták magukhoz, és ezzel támogatták a
Ladánybene Községért Alapítványt.

Nyugdíjba vonult Lukács Margaréta könyvtáros, aki hosszú éveken át segítette az
olvasókat, érdeklődőket eligazodni a könyvtárban. Köszönjük fáradhatatlan munkáját,
és kellemes, boldog és élményekben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk neki.
A könyvtár jelenleg zárva tart, január 2-tól Dombóvári-Sándor Judit várja az
olvasókat. A könyvtár nyitva tartása megváltozik az új évben, ezt figyelemmel
kísérhetik a hirdetőtáblákon és a település honlapján.
Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
Csere-Várkonyi Csilla
Lukács Margaréta
IKSZT munkatárs
Könyvtáros
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A Ladánybene Községért Alapítvány hírei
Megújult a Művelődési Ház söntése, melyet a Valentin-napi bál bevételéből finanszíroztunk.
A felújítás keretében konyhabútor került a helyiségbe, faburkolatot kapott a pult és a benti
mosogató, kerámialapos elektromos tűzhelyet és páraelszívót vásároltunk, csempe került az
eddig fedetlen falra, valamint mikrohullámú sütővel és kávéfőzővel gazdagodott a
berendezés. Így teljesen megváltozott a söntés, nemcsak otthonosabb lett a hangulata,
hanem könnyebb lesz az ott dolgozók munkája is.
A burkolás Fehér András munkája, ezúton is köszönetet mondunk a szép és gyors
munkavégzésért. Az elektromos szerelést Obornyák János végezte felajánlásként, neki is
köszönjük munkáját. A famunka és a bútorok összeszerelése Urbánszki László, Sándor László
és Temesvári Ferenc ügyes kezét dicséri, nekik is köszönettel tartozunk gyorsaságukért és
pontosságukért.
Beszerzésre kerültek még olyan kisebb értékű dolgok (tálcák, tálak, szemetes, kancsók, stb.),
melyek megkönnyítik egy rendezvény során az itt dolgozók munkáját. Ezek egy részét
felajánlásként kaptuk, ezért köszönetet mondunk Baranyi Szilveszternének és Lőrincz
Edinának. A konyhabútor kiszállításáért köszönetet mondunk az önkormányzatnak az autó
biztosításáért és Kisjuhász Istvánnak, aki a szállítást végezte, és több, a munkához szükséges
dolgot is beszerzett. Szintén köszönet illeti Mátyás Katalint, aki a kisebb eszközök beszerzése
során vállalta a szállítást saját autójával, illetve Nagy Lászlónét, aki mindenben segítséget
nyújtott, ha szükség volt rá.
Nagy örömet jelent, hogy a közösség részéről ennyi támogatást kaptunk célunk
megvalósításához, reméljük, a későbbiekben is számíthatunk segítségükre. Jelenleg a
Szilveszteri bált szervezzük, melynek bevételét a játszótér biztonsági rendszerének
fejlesztésére és köztéri bútorok vásárlására szeretnénk fordítani. Kérjük, támogassák
továbbra is céljainkat, hiszen ezek a közösség egészét szolgálják.
Kisjuhászné Gábor Katalin
kuratórium elnöke

EGYHÁZI HÍREK
December 24. Karácsonyi „éjféli” mise 23.00 órakor
December 25. Urunk Születése
Karácsony első napján szentmise 10 órakor
„És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. És mi láttuk dicsőségét az Atya egyszülöttének
dicsőségét,
akit kegyelem és igazság tölt be.”
János evangéliuma, prológus
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December 26. Szent István vértanú ünnepe
Karácsony második napján szentmise 10 órakor
Év végi hálaadás, Te Deum:
December 31. hétfőn szentmise 17 órakor
2013.január 01. Szűz Mária Isten Anyja parancsolt főünnep
Szentmise 10 órakor

KARÁCSONYI HIMNUSZ
(részlet)
Sírva nézi, úgy becézi
Egyszülöttét Mária.
Néz ragyogva, mosolyogva
Szűz Anyjára Szent Fia
Jön a pásztor barikástól:
Jézus szentebb aklot ád.
A Fiúnak sípot fúnak,
S énekelnek eklogát.
Még a néma ócska széna,
Még a jászol is nevet.
Úgy karolja, úgy ápolja,
A Megváltó kisdedet.
Ottan állván, édes álmán,
Jó barmok virrasztanak.
Ráhajolnak, udvarolnak,
És fel-felsóhajtanak.
(Sík Sándor fordítása)
Áldott, Békés, Kegyelemmel teljes szent ünnepeket
és Istentől áldott új Esztendőt kívánunk Mindenkinek
Tibor atya
az Egyházközség és a
ladánybenei Róm. Kat. Karitász munkacsoport
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A propoliszról…
Mi a propolisz?
A fák rügyein, fiatal ágain és levélnyelein megjelenő nedveket 20 °C-nál melegebb napokon 10 és 12
óra között gyűjtik a méhek, ebből készítik a propoliszt, vagy méhszurkot. Ez a gyantás, ragacsos anyag,
védi a kaptár lakóit a betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen.
A propolisz összetétele: illóolajok, vitaminok: B1-, B2-, B6-, C-, E-vitamin, aminosavak, enzimek, ásványi
sók és flavonoidok. Bizonyítottan tartalmaz ferulasavat, ettől lesz baktériumölő és baktériumfejlődést
gátló hatású. A propolisz számos összetevőjének kémiai sajátságait még nem ismerjük pontosan.
Előnye a komplexitásában van! Szinte hihetetlen, milyen hatásosan csillapít bizonyos fájdalmakat, a
hatása vetekszik egyes fájdalomcsillapítókéval.
A propolisz legnagyobb szerepe a betegségek megelőzésében van. Egyik leghatékonyabb, természetes
antibiotikumként működő kincsünk. Ha már megtörtént a baj, segít a gyors gyógyulásban: a
gyermekeknél sűrűn előforduló szájüreg betegségeket, megfázásos betegségeket, tüdőgyulladást,
véraláfutásokat, sebeket töredék idő alatt gyógyítja. Foghúzás után fájdalomcsillapításra és a seb
gyógyítására is használható.
- Hatásos légcsőhurut és allergikus jellegű asztma esetében;
- természetes antibiotikum (szerű) és gyulladáscsökkentő;
- segít megfázásos megbetegedések esetében;
- vírus, baktérium és gombaölő, - például influenza, herpesz és egyes bőrbetegségek ellen;
- immunrendszer erősítő;
- használják fekélyek, vérkeringési és szívbetegségek kiegészítő kezelésére;
- vérnyomáscsökkentő hatású;
- ízületi, reumatikus bántalmakra, derék- és gerincfájdalmakra, sebgyógyításra;
A testüket nagy igénybevétel alá vető dolgozókat, sportolókat is támogatja a propolisz.
- Izomfájdalmat, izomfeszülést jelentősen javít;
- a kézen levő fertőzést (szálka) meggyógyítja;
- a megterhelés miatti gerinc - és derékfájdalmat, reumát képes elmulasztani;
- sebeket képes seb nélkül gyógyítani;
- vérnyomáscsökkentő hatású.
- Torokfájás, meghűlés esetén naponta 2-3x a nem forró teába mézet, 20 csepp propolisz tinktúrát (vagy
propoliszos mézet) és fél kiskanál virágport teszünk, így egy vitamin -és fertőtlenítőbombát kapunk.
Előfordult már, hogy pl. az évek óta 4-5 napig tartó vírusos megbetegedés így másfél nap alatt lezajlott!
- családom tagjai tinktúrában megmártott kockacukrot szopogatnak;
- ínygyulladás esetén az oldatba bemártott fültisztítóval naponta többször bekenhetjük a sebet;
- külső, mély sebeket is lehet propolisszal gyors gyógyulásra kényszeríteni; pattanások is kezelhetők vele,
csak fél napig sárga pöttyök lesznek az ember arcán;
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- Makacs köhögésre is nagyon ajánlott!
Valamint további tucatnyi betegséget gyógyít, melyekről a www.propolisz.hu oldalon bővebben
olvashat!
Bővebb információért és a cseppekért keressen meg bizalommal: Koller Dávid
Ladánybene, Fő u. 6/a

Tel.: 0630/420-7714

KOLLER JÓZSEF és HORVÁTH BORBÁLA 1957. november
23-án köttetett házasságuk 55. évfordulója alkalmából
GRATULÁLUNK!
És egyben köszöntjük Papát 80. születésnapja
alkalmából!
Józsi, Zsuzsi, Dávid, Andor és Évi, Gabi, Betti, Viki
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SZILVESZTERI BÁL
HELYSZÍN: LADÁNYBENE, MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONT: 2012. DECEMBER 31. 20 ÓRÁTÓL
VENDÉGVÁRÁS 19 ÓRÁTÓL
!!!ÉLŐZENE,
!!!ÉLŐZENE, BÜFÉ, TOMBOLA!!!
A BELÉPŐJEGY ÁRA 4.000.4.000.- FT,
MELY TARTALMAZZA A KÖSZÖNTŐ ITALT,
A VACSORÁT (RAGULEVES, SÜLTESTÁL HIDEG
ÉS MELEG KÖRETTEL, GESZTENYEPÜRÉ),
ÉJFÉLKOR PEZSGŐT ÉS VIRSLIT.
A BÁL BEVÉTELÉT A JÁTSZÓTÉR BIZTONSÁGI
RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉRE
FEJLESZTÉSÉRE ÉS KÖZTÉRI
BÚTOROK BESZERZÉSÉRE FORDÍTJUK.
ASZTALFOGLALÁS, BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSA LEGKÉSŐBB
DECEMBER 2727-IG LEHETSÉGES AZ ALÁBBI HELYEKEN:
JUHÁSZNÉ DARÁNYI ILONA, PÉKSÉG IRODÁJA (RÁKÓCZI U.)
KIRÁLY RITA, PÉKSÉG MINTABOLTJA (FŐ UTCA)
KISJUHÁSZNÉ
KISJUHÁSZNÉ GÁBOR KATALIN, ÁLTALÁNOS ISKOLA
CSERECSERE-VÁRKONYI CSILLA, IKSZT
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 0606-2020-374374-1661
TOMBOLAAJÉNDÉKOT KÖSZÖNETTEL ELFOGADUNK.
LADÁNYBENE KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
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Levél a télhez

Az égi csodát, avagy ajándékát?
Erősen tüzelünk, pakoljuk a kályhát,
S a szép vörös lángok nyaldossák
A kályha üveg ajtóját,

Megjött a hideg tél, fogát vicsorgatva,
Úgy vetette ránk magát,
Mint éhes fenevad,
A szerény áldozatra,

De jön utánad szép tavasz,
Elolvaszt havat, jeget,
Te pedig szedd magad
S pucolj, amerre csak lehet,

Elvetted a nap sugarát,
Hoztál csúnya ködöt,
Mit szegény nap, áttörni nem bír,
De ragyog felhők fölött.

Kizöldül majd a határ
Pici rügyecskék pattannak helyetted,
Kinyílik az első szép hóvirág,
Lesz ibolya tenger.
Hát kívánhat ettől szebbet az ember?

De ha majd leesik a szép fehér hó,
Lesz szánkózás, hó csata bőven,
Melyet minden gyermek fogad majd,
Nagy, nagy örömmel.

Lesz jó illat, ha nyílik az akác,
Lesznek pelyhes kis csirkék, kacsák
Lesznek aranyos malackák, kicsinyek,
Gyertek, siessetek, várunk titeket
Üldözzétek messzire a telet.
Nyári Lászlóné

Mi már csak az ablakon át nézzük,
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