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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február. 24-én tartotta soron
következő ülését, amely során a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési tervezetét
megtárgyalta, és jóváhagyta. A költségvetési tervben nagy változást okozott, hogy 2012. évtől az
átláthatóság érdekében el kell különíteni az önkormányzat és a hivatal, valamint az intézmények
költségvetését és beszámolóját.
Az önkormányzat elsődleges feladata 2012. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt
feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.
Így kötelező feladatként gondoskodni kell:
–
az egészséges ivóvíz ellátásáról,
–
óvodai nevelésről,
–
alapfokú iskolai ellátásról,
–
egészségügyi alapellátásról
–
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátásáról,
–
közvilágításról,
–
helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
–
közterület fenntartásáról,
–
köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
–
könyvtári ellátás biztosításáról,
–
valamint a településrendezésről.
Önként vállalt feladatként gondoskodik:
–
piac, vásár működtetéséről,
–
sport, és társadalmi szervezetek támogatásáról,
–
IKSZT működtetéséről (minimum 5 évig),
–
mezőőri szolgáltatásról,
–
közbiztonság helyi feladatairól.
Már a költségvetési törvény beterjesztése során nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzat nem
számíthat az inflációt követő, elegendő központi forrásokra, sem a személyi juttatások, sem a dologi
kiadások tekintetében. Épp ezért a hiányzó pénzösszeg zömét egyéb önkormányzati forrásokból kell,
illetve kellene biztosítani. A 2012. évi költségvetés végrehajtása során is fokozottan törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, menet közben folyamatosan ügyelni, illetve gondolni kell arra, hogy a
pénzügyi gazdasági válság miatt bármikor kellemetlen helyzetbe kerülhet az önkormányzat.
Az önkormányzati bevételek egy részét a helyi adókból származó bevételek alkotják. A 27.310.000 Ft
összegből a gépjárműadó éves bevétele 15.000.000 Ft, helyi iparűzési adó 10.000.000 Ft, a
magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft, a késedelmi pótlék és bírságok összege 1.110.000
Ft.
Önkormányzatunk a 2011. évi IKSZT beruházása miatt 10.500.000 Ft támogatást megelőlegező hitel
felvételére kényszerült a pályázaton elnyert összeg utófinanszírozása miatt, melyből csak 2.500.000 Ft
van hátra, ezen összeg visszafizetését az első féléves adóbefizetéseket követően teljesítjük.
A jelen gazdasági helyzetben új beruházások vonatkozásában, több évre szóló kiadásokkal nem
tervezhetünk, azonban a Közoktatási Intézményeket érintő energetikai pályázatokban részt kívánunk
venni.
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Tájékoztató a játszótér ellenőrzéséről
Lakossági bejelentés alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Felügyelősége 2011. október 25. napján hatósági ellenőrzést tartott a Ladánybene Község
Önkormányzata által üzemeltett „Szentábrahám Park” elnevezésű játszótéren. Az ellenőrzés során
az aktuális jogszabályok alapján hiányosságokat állapítottak meg a játszótér eszközeivel kapcsolatban,
aminek következtében a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ezek pótlására, illetve cseréjére kötelezte az
önkormányzatot. Az előzetes felmérések szerint a régi eszközök felújításának díja 542.000 Ft+áfa,
míg új eszközök vásárlása 863.832 Ft+áfa lenne. Mivel az eszközök jelenlegi jogszabályok szerinti
módosítása nem sokkal kerülne kevesebbe, mint teljesen új eszközök vásárlása (nem is szólva a
régebbi eszközök korukból adódó gyorsabb kopásáról), ezért az önkormányzat a meglévő szűkös
források dacára megpróbál új eszközöket vásárolni a parkba, a régiek pedig elszállításra kerülnek.
Igencsak elkeserítőnek találjuk azt a tényt, hogy a falunak vannak olyan „jóakarói”, akik számára talán
örömet okozhat az, hogy gyermekek, családok délutáni szórakozását, a parkban eltöltött idejét teszik
tönkre a falu egyetlen játszóterének felszámolni akarásával. Mindazonáltal ez a hozzáállás nem
hisszük, hogy mind a falunak, mind a lakosainak a javára válhatna.

Közérdekű közlemény
A játszótér jelenlegi eszközei kiárusításra kerülnek!
A Megvásárolható eszközök:
1 db mérleghinta
1 db kombinált függőhíd
1 db kombinált lengőhinta
1 db mászóka
1 db mókuskerék játszóeszköz
Az érdeklődőket kérjük, március 31-ig vásárlási szándékukat jelezzék az
önkormányzatnál, illetve ez ügyben keressék fel Kardos Attila –
polgármester urat.

Az eladott eszközökből származó pénzbevételt az új eszközök
vásárlására fordítjuk!
Ladánybene Községért
Alapítvány

Amennyiben egyet ért
célkitűzéseinkkel,
fontosnak tartja
tevékenységünket,
kérjük, támogassa a
Ladánybene Községért
Alapítvány működését
adója 1%-ával!
Adószámunk:
18343579-1-03
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Kedves Támogatóink!

A Ladánybene Községért Alapítvány február 18-i Valentin bálja
nagyon jó hangulatban zajlott le: a vidám hangulatú énekes és táncos
műsort finom vacsora követte, majd sokan táncra perdültek, rengeteg
szép

tombola-felajánlást

sorsolhattunk

ki,nagy

sikerrel

zárult

hajnalban a mulatság.
A bál jótékony célt szolgált, hiszen a bevételből a kultúrház söntését
szeretnénk kicsit szebbé, modernebbé tenni, hogy ezzel megkönnyítsük
az itt zajló rendezvények lebonyolítását. Ezt a célt a közeljövőben meg
is valósíthatjuk, ugyanis összesen 322.150.- Ft bevétellel zártuk
rendezvényünket.
Köszönjük azok munkáját, akik a színvonalas műsort biztosították: a
talentum Művészeti Iskola fiatal táncospárja két táncot adott elő,
Guttyán Bettina, Kiss Melinda, Mátyás Ferenc, Nagy Adrienn és
Pinczel Mária pedig vidám és közismert dalok előadásával fokozták a
hangulatot Mizsei Sándor zenész élő kíséretével. A mintegy kilencven
vendég

vacsorájáért

és

a

vendéglátásért

Kollár

Attilát

és

munkatársait illeti köszönet. A szép dekorációról az óvoda és az iskola
pedagógusai gondoskodtak.
A fentieken túl szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a
belépőjegy vagy támogatójegy megvásárlásával, tombolanyeremény
felajánlásával,

munkájával

vagy

egyéb

módon

támogatta

rendezvényünket.
Reméljük, támogatásukra a jövőben is számíthatunk,

hiszen a

közösség céljait csak együttesen, összefogással valósíthatjuk meg.
Kisjuhászné Gábor Katalin
Ladánybene Községért Alapítvány
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Csiribiri Óvoda hírei
Februárban hóból, hidegből jócskán kaptunk, ezért nemrég óvodánk udvarán a farsangi
népszokások közül a „kisze-báb” égetéssel próbáltuk elűzni a telet. A gyerekekkel közösen
énekeltünk, mondókáztunk, kolompoltunk.
Az utolsó téli hónap óvodánk életében a farsanggal kapcsolódik szorosan össze. A kultúrházban
idén is megtartottuk hagyományos jelmezes vigasságunkat, melyre sok kisgyermek jött el szüleivel,
rokonaival. Tréfás ügyességi játék, bohóc készítése, szerencsekerék és sok – sok finom étel – ital,
tombola, zene és tánc - ez volt a program a jelmezek bemutatása mellett. Köszönjük minden
kedves vendégünknek, hogy a belépőjegy árával és tombola ajándékokkal támogatta
intézményünket.
Következő nagy rendezvényünket, az „ Ovi – gálát ”, március 24 – én, szombaton délután 4 órai
kezdettel tartjuk. Szeretettel meghívjuk Önöket, kérjük tekintsék meg óvodásaink vidám, zenés
műsorát.
Márciusban nem csak erre az eseményre készülünk óvodásainkkal, hanem hagyományainkhoz
híven Március 15- re, nemzeti ünnepünkre is. Verseket, énekeket tanulunk, ezeket az
Emlékműnél felidézzük együtt emlékezve a szabadságharc hőseire.

Az iskola hírei
Az általános iskolákban az elmúlt időszak legjelentősebb eseménye az első félév zárása és a
továbbtanulás előkészítése volt. A félévi bizonyítványok kiosztása után fogadóórát tartottunk, ahol a
szülőkkel közösen is kiértékeltük gyermekeik tanulmányi előmenetelét. Megbeszéltük, mit tehetünk,
és mit kell tennünk a sikeres továbbhaladás érdekében. Február 17-ig kellett benyújtani a
továbbtanulási jelentkezési lapokat. Valamennyi nyolcadikosunknak kialakultak az elképzelései,
többen már a szóbeli vizsgákon is túl vannak. Izgatottan várjuk az eredményeket.
Mint minden évben, az idén is játékos vetélkedőt szerveztünk a magyar kultúra napja alkalmából. A
részt vevő diákok egy igazán jó hangulatú délutánon mérhették össze felkészültségüket,
ötletességüket. Voltunk a gyerekekkel bábszínházban és színházban. Úgy érzem jól sikerült a farsangi
bálunk is. Minden osztály kis jelenettel készült. Valamennyi jelmezest megjutalmazta a Szülői
Szervezet. Az alsósok egy nagyon jó hangulatú játékos sportversenyen vettek részt Jakabszálláson,
ahol nagyon szépen helyt álltak. A RÉV képviseletében Molnár Ferenc igazgató előadást tartott a
szülőknek és az érdeklődőknek a drog veszélyeiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vidéki fiatalok
milyen nagy veszélynek vannak kitéve amikor bekerülnek a középiskolába. Fontos, hogy
beszélgessünk velük erről a témáról.
Iskolánk csatlakozott a JAM programhoz, amely elméleti és gyakorlati oktató programjaival kíván
hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fiatalok kompetens, önálló, és felelősségteljes vállalkozóvá
váljanak, illetve felkészültségük minél inkább megfeleljen leendő munkáltatóik elvárásának.” Ezúton
is köszönöm Keresztes Anitának és a Citibank vezetésének, hogy támogatott bennünket. Pályázatuk
révén azon túl, hogy egy laptophoz és egy projektorhoz jutottunk, lehetőséget kaptunk arra is, hogy
egy pedagógus 40 órás képzésen vehessen részt. A képzés és a szervezethez való csatlakozás
feljogosít arra, hogy szeptembertől diákvállalkozást alapítsunk. Bízom abban, hogy a gyerekek
eközben hasznos gazdasági ismereteket szereznek. Ha valaki szeretne a programról többet tudni,
üsse be a google keresőjébe a következőt:” junior acheivement”
Március 17-én az Iskola Szülői Szervezete jótékonysági bált szervez.
A bevételt az iskola melletti sportpálya kialakítására szánjuk. Bízom benne, hogy összegyűlik a
szükséges pénz, hiszen már több éve gyűjtünk erre a célra. Támogassanak és jöjjenek el minél
többen! Találkozzunk és szórakozzunk együtt egy jó cél érdekében!
Mátyás Katalin
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Kirándulás
Február 28-án Kecskemétre, a Katona József Könyvtárba mentünk a Szélkiáltó együttes műsorára. Az
iskolából öten vehettünk részt ezen a nagyszerű programon, melyre Lukács Margit néni könyvtáros
kísért bennünket. Emeletes busszal utaztunk, hamar odaértünk.
Megnéztük a könyvtárat, majd a koncert következett. Mindannyiunknak nagyon tetszett!
A műsor végén autógrammot lehetett kérni majd kaptunk kakaót és kalácsot. Gyorsan elrepült a
délután! Vidáman, élményekkel gazdagon érkeztünk haza. Köszönjük a lehetőséget, ezután biztosan
gyakrabban járunk majd könyvtárba!
Békefalvi Borka
4. osztályos tanuló

Körzeti matematika verseny, vetélkedő
Január végén iskolánk felső tagozatosai
Ágasegyházán versengtek matematikából egy már
hagyományossá vált körzeti versenyen másik tíz
környező iskola diákjaival. Kemény mezőny gyűlt
össze, tanulóink hősiesen küzdöttek és a 6. helyen
végeztek. A csapatot Krista Ádám, Gulyás Csilla,
Csaja Georgina és Csaja Zsófia alkotta. Egyéni
eredményeinket tekintve Krista Ádám szerepelt
legjobban, ő bronzérmet szerzett az ötödikesek
között.
Február 29-én Kerekegyháza adott otthont egy
játékos matematikai-logikai vetélkedőnek, melyen
ötödikes és hatodikos csapatok vehettek részt. Első alkalommal tartottak ilyen típusú vetélkedőt,
ahol első sorban a matematika játékos oldala domborodott ki. A mi csapatunk nem ilyen fajta
versenyre készült, de becsülettel küzdött és az öt csapatos vetélkedőn negyedik helyezést szerzett.
Egyéni díjakat itt nem osztottak ki. A csapat tagjai: Földi Csaba, Krista Ádám, Czerovszki Dániel és
Gulyás Csilla voltak. A tanulókat köszönet illeti a felkészülésért, további sikereket kívánok nekik!
Mátyás Ferenc
szaktanár
Elérhetőség a jelentkezéshez: 76- 555-367-es
telefonszámon a könyvtár nyitva tartása alatt
Könyvtár nyitva tartása: H:13-17; K:9-13;
SZ:9-13; CS:13-17; P:13-17

Könyvtári Felhívás
Kedves Mamák, Papák, Nagymamák,
Ladánybenei lakosok!

Könyvvásár a könyvtárban!

Szeretettel meghívom és várom: a babákat és
az anyukákat a könyvtárba, hiszen ez egy jó
lehetőség a kikapcsolódásra, ismerkedésre.
Igénybe lehet venni a könyvtár szolgáltatásait,
könyvet lehet kölcsönözni úgy a babák mint az
anyukák részére, hiszen nagyon sok könyv
közül lehet válogatni, az igényeknek
megfelelően. Ezt a találkozót a keddi, vagy
szerdai napra gondoltam 10-11 óra között.

A könyvtárban, az állományból törölt
könyvek nagy számban vásárolhatóak, a
könyvtár nyitvatartási idejében. Találhatóak
útikönyvek, regények, novelláskötetek, verses
kötetek, gyermek könyvek, lexikonok,
szakkönyvek, stb…Csupán 100 FT-os áron!
Lukács Margaréta
Könyvtáros
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Egyházi hírek
Sok kicsi sokra megy

Hálásan és alázatos szívvel köszönöm MINDENKINEK az autósegély címén
részemre adott vagy átutalt támogatást. Időközben a T. Érseki Hivatal is emelt
egy kicsit a támogatás összegén és 800 ezer ft helyett, 1 millió forintnyi
támogatást nyújtott. Érsek úr javaslatára és engedélyével további autósegély
címén végzett közgyűjtés eredménye a következő lett:
Ladánybene – 170 ezer ft
Méntelek – 130 ezer ft
Kunbaracs – nulla ft
Barátaim – 700 ezer ft
A rendelkezésre álló összegből vettem egy hét éves toyota yaris verso diesel
autót 1.485.000 forintért. Rendszáma MAC726. Az üzembe helyezés,
szervízelés, alkatrészcserével stb….együtt a teljes bekerülés végösszege így
1.800.000 forint lett.
Hálatelt szívvel, örömmel, üdvözlettel és áldással köszöntök Mindenkit! Amint
ígértem, az Adományozók szándékára Szent Pio atya ellenállhatatlan
kilencedjét fogom elvégezni.
Tibor atya
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Közösségi Ház hírei
A múlt számban meghirdetett társasjátékos felhívásra Balog Csaba, a Petőfi túrakör vezetője és
Baranyi Szilveszterné ajánlott fel társasjátékokat a közösségi ház javára, ezzel is javítva annak
felszereltségét. Felajánlásaikat Köszönjük! Valamint továbbra is várjuk jó állapotú, használható
társasjátékok felajánlását! Valamint köszönetünket fejezzük ki Guttyán Lászlónénak is, aki
függönyöket ajánlott fel a közösségi ház ablakaira, amelyek remélhetőleg minél hamarabb
használatba lesznek véve.
Februárban fejeződött be az alapvető
számítógépes ismereteket megosztó
négy alkalmas tanfolyam, melynek
során a résztvevők megismerkedhettek
az alapvető kezelési ismeretekkel, az
internet
használatával,
valamint
alapvető programok kezelésébe is
bevezetést nyerhettek.
A Csikung
tanfolyam résztvevőivel befejeztük a
mozgássor
elsajátítását,
így
a
továbbiakban,
a
már
betanult
mozgássort tökéletesítjük. Február 12én közös szánkózást szerveztünk a
Petőfi túrakörrel, melynek során
kilátogattunk a résztvevőkkel a „Nagy
dombra” valamint a Táborfalva határában lévő „Betyár-hegyhez”, ahonnan sok élménnyel gazdagon
tértünk haza. Külön érdekesség a „hegyről”, hogy mellette kanyarog az egyetlen Ladánybenét is érintő
(legalábbis így számoltuk) tanösvény, amely mesebeli tájon vezet keresztül, a helyi növényekről,
állatokról kihelyezett táblák nyújtanak tájékoztatást, valamint az útvonal piros jelzéssel végig
követhetően jelölve van. Családok, baráti társaságok számára tökéletes környezet kikapcsolódásra,
természetjárásra, esetleg piknikezésre. Sokan elfelejtik, de a valóban meghatározó élményt, jókedvet
adó programokhoz szinte semmi pénz nem kell, csupán kimozdulásra való vágy, és kiszakadás a
mindennapi környezetből.
Márciusi, kora áprilisi programok
Mint hogy eljött a jó idő (reméljük ez nem jelenti annak elkiabálását), a közösségi ház a márciusi,
illetve az áprilisi programjainak nagy részét nem a ház falain belül, hanem a természet lágy ölén
tervezi megvalósítani, hisz az emberek zöme napközben is a szűkre szabott falak között ülve dolgozik,
tanul, vagy éppen pihen, amibe nem árt belevinni egy kis madárcsicsergést már az egészség
megtartásának okán sem. Ezért a programok időpontjai, illetve helyszínei a későbbikben az időjárás
miatt módosulhatnak. Akik szeretnének részt venni programjainkon, előzetesen tájékozódjanak a falu
hirdetőtábláin azok indulásával kapcsolatban, illetve keressenek az elérhetőségeim valamelyikén,
vagy tekintsék meg a ház facebook-os profilját a változások, vagy azok pontosítása miatt.
-Március 16.: Túra a betyár hegyhez, (a nagy domb érintésével, majd visszafelé a Madarason át).
-Március 24.: Túra a kilátóhoz
-Március 31.: Szék-tói túra, (romtemplom, Barcsay kúria, Szék-tói tómeder)
-Április 7.:
Sarlósár pusztai túra

Elérhetőségek:
Email.: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com
Tel.: 70/649-3243
Gondos Máté
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Benei Hírmondó (X. évfolyam III. szám 2012. március)

Figyelem!
Több bejelentés érkezett, hogy
Ladánybenén bizonyos
időközönként házalók járják sorba
az otthonokat, akik célpontjai
elsősorban az idősebb és
nyugdíjas korosztály. Kérjük a
lakosságot, hogy jól fontolják meg
beengednek-e tárgyakkal, vagy
éppen munkával házaló
személyeket a lakásukba, mert
nagy az esélye annak, hogy
értéktelen holmit sóznak rájuk a
jó üzlet reményével kecsegtetve,
vagy éppen többen összejátszva,
értéktárgyakat tulajdoníthatnak
el otthonukból!
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