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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2014 – 2019-es választási ciklusra
szóló gazdasági programját, amely a községi önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit
rögzíti.
A Gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól, s helyi szinten
meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának
javítását szolgálják.
A Gazdasági program az alábbiak figyelembe vételével készült:
-Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Polgármesternek az elképzelései,
célkitűzései
-Ladánybene Község Önkormányzatának jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete,
-összhang kialakítása a hosszú távú településfejlesztési programmal és az ágazati koncepciókkal.
A Gazdasági programban lefektetett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe kell
vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészt a szükséges anyagi
erőforrások megteremtését.
Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami
támogatások, adók), szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, valamint az Önkormányzat
sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére.
A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági programjában meghatározott feladatokat
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
A gazdasági program sikeres megvalósítása érdekében, az alábbi fejlesztési alapelveket kívánjuk
követni az elkövetkező időszakban:
-a községi bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megtartása, a kötelezőnek tekinthető
önkormányzati feladatok ellátásának – lehetőség szerinti – javítása,
-az önkormányzati intézmények működésének racionalizálása, költséghatékony közszolgáltatások
biztosítása,
-az önkormányzati ingatlanokkal történő hatékony vagyongazdálkodás, az önkormányzati vagyon
növelése,
-részvétel azokon a pályázatokon, melyek eredményeként megvalósíthatók egyes önkormányzati
fejlesztési célok,
-környezettudatos, környezetbarát és energia-hatékony szemlélet erősítése és előtérbe helyezése a
gazdaságfejlesztési elképzelések során,
-a helyi vállalkozások élénkítése, törekedve a minél nagyobb részvételükre a helyi fejlesztéseknél,
-a munkanélküliség szinten tartása, javítása, a helyi lehetőségek és mozgástér maximális
kihasználásával,
-piac szereplőivel történő konzultációs és kooperációs kapcsolatok további erősítése,
-a civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós funkcióinak
támogatása, tevékenységük ösztönzése.
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1.Fejlesztési elképzelések
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 – 2019. évekre a következő
általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg:
a.)Infrastruktúra
Az infrastrukturális fejlesztések kedvező hatással vannak a település fejlesztésére. A megvalósult
infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket eredményez. A képviselő-testület fontosnak tartja
a közúthálózat, a járda, a csatornarendszer, a közvilágítás, illetve egyéb szolgáltatások biztosítását,
ezért az alábbi fő fejlesztési terveket határozza meg:
-a község teljes körű szennyvízhálózatának kiépítése,
-utak szilárd burkolattal való ellátása, meglévők rekonstrukciója,
-járdák felújítása, építése,
-közvilágítás bővítése, korszerűsítése,
-külterületi dűlőutak rendbetétele,
-önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése,
-faluközpont kialakítása,
-helyi termékek értékesítési lehetőségeinek megteremtése,
-a rendezési tervben foglaltaknak megfelelően a Petőfi Sándor utcával párhuzamosan építési telkek
kialakítása.
b.)Környezetvédelem
-parlagfűirtás, általános gyommentesítés,
-középületek környezetének rendezése, parkosítása,
-közterületeink virágosítása, parkosítása,
c.)Oktatás, művelődés
-az állami fenntartásban lévő általános iskolával a jó kapcsolat fenntartása, lehetőségekhez mérten
költségvetési támogatása,
-ladánybenei gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása,
-tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása (Bursa Hungarica ösztöndíjprogram),
-ünnepeink megtartása, színvonalának, az azon résztvevők számának növelése,
-önkormányzati rendezvények magas színvonalon való megrendezése,
-Megyei Könyvtári ellátásban való részvétel megtartása,
-eMagyarország Pont további működtetése,
-testvértelepülési együttműködés erősítése.
d.)Szociális és egészségügyi ellátás
-jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása (társulás illetve vállalkozás szerződés
alapján),
-tanyagondnoki szolgálat további működtetése,
-kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése,
-önkormányzati bérlakás építése, kialakítása,
-a település lakosságszámának megőrzése érdekében segíteni és támogatni kell a fiatalok telek-,
illetve lakásvásárlását
-játszótér bővítése
e.)Közbiztonság
-térfigyelő-kamerarendszer bővítése,
-jó együttműködés fenntartása a rendőrséggel,
-közterületek, rendezvények rendjének megőrzése
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f.)Sport –és szabadidős tevékenység
-tornaterem kérdésének megoldása, pályázati lehetőség felkutatása,
-sportpálya melletti területen vizesblokk kialakítása,
-sportpálya melletti területen többfunkciós sportpálya kialakítása
g.)Civil szervezetek
-Ladánybene Községért Alapítvánnyal a jó kapcsolat megőrzése
-a Ladánybenei Polgárőr Egyesülettel a jó kapcsolat megőrzése, újjászervezés kezdeményezése,
-a Ladánybenei Football Clubbal a jó kapcsolat megőrzése, újjászervezés kezdeményezése,
-az Egyházzal való jó kapcsolat fenntartása, közös rendezvények szervezése,
-a lakosok aktív közreműködésének kérése a rendezvények lebonyolításánál.
2.Munkahelyteremtés
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak
az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai is
emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése
érdekében az önkormányzat a fejlesztési elképzelései kapcsán előnyben részesíti a helyi
vállakozásokat/vállalkozókat.
Itt kell említést tennünk a közmunkaprogram fontosságáról.
A közmunkaprogram és a helyi gazdálkodásfejlesztés közel sem azonos. A közmunkaprogram
alapvetően szociális segítségnyújtás, ezzel szemben a helyi gazdaság fejlesztés sokkal több
szereplővel rendelkezik: önkormányzat, civil szervezetek, lakosok stb.
A közmunkaprogram keretében értékteremtő tevékenységet végzünk: közterületek karbantartását és
fejlesztését végezzük, önkormányzati ingatlanok karbantartását, kisebb fejlesztését is ellátjuk.
Önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek megművelése, erdősítése
.
3.Helyi közigazgatási szolgáltatások fejlesztése
-a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzati intézmények informatikai állományának
szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése,
-elektronikus kapcsolattartásra való fokozatos áttérés, a bizottsági tagok, kültagok részére
elektronikus úton történő szakmai anyagok továbbítása.
-honlapfejlesztés.
-szolgáltató és ügyfélbarát önkormányzati hivatal kialakítása,
-közös önkormányzati hivatal további fenntartása Kunbaraccsal.
Szádvári Erika - aljegyző

Közterületek tisztántartása
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közterület tisztán tartása mindenki számára kötelező
feladat. Ennek érdekében kérjük, hogy az ingatlana előtti területet mindenki tartsa rendben!
Az ingatlan tulajdonos kötelessége gondoskodni:
-az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
- tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztán tartásáról,
- a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
- A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje
alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot
eltávolítani.
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- A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő
használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán
tartani.
Az elmúlt években az önkormányzat a település utcafrontjának bizonyos szakaszait (Fő utca, Rákóczi
utca) rendszeresen takaríttatta, a füvet lenyírta. Ettől az időponttól kezdve az önkormányzat
kizárólag a középületek előtt végzi el ezen munkákat. Kérem az itt élő ingatlantulajdonosokat, hogy
ingatlanuk előtti területet ezt követően tartsák rendben.
Kérjük tovább, hogy azon idősek és esetleg súlyos betegségben szenvedők, akik nem tudják
megoldani épületeik utcafrontjának tisztán tartását, jelezzék ezt az önkormányzatnál, és ebben az
esetben elvégeztetjük a terület karbantartását, gaztalanítását.
Tartsuk tisztán és rendezetten településünket, mert ez mindannyiunk érdeke.
Köszönjük segítő közreműködésüket!

Az ebösszeírásról
Köszönjük a Tisztelt Ladánybenei Lakosság lelkiismeretes önbevallását, az adatlapok nagyszámú
beküldését. A bevallások nagyban hozzásegítenek minket abban, hogy a jövőben elejét vegyük a
beoltatlan, valamint elkóborolt ebek problémájának, amelyekkel kapcsolatos esetek az elmúlt
években egyre nagyobb számban kerültek bejelentésre az önkormányzat felé.
Jelenleg az adatok összesítése és rendezése folyik. Ezt követően kerül sor a bejelentések
alkalomszerű helyszíni ellenőrzésére. A továbbiakban is kérjük segítő közreműködésüket, hogy a fenti
problémák hatékony megoldása valósulhasson meg.

Csiribiri Óvoda hírei
Májusban sok esemény, program várt bennünket.
Idén is volt majális, ahol a kicsiknek legjobban az ugrálóvár és az off-roadozás tetszett.
Köszönjük a lehetőséget a lovaskocsizásra, a tűzoltó autó kipróbálására és a veterán kocsik
megtekintésére.
A focibajnokságon az „oviapuk” csapata 2. lett, óvodás focistáink pedig a lajosmizsei óvodások
ellen léptek pályára. Mindkét csapat nagyon ügyes volt.
A gyerekekkel kirándulni is voltunk ebben a hónapban. A kiscsoport Kecskemétre a Vadaskertbe
és a lajosmizsei Dzsimburi játszóházba látogatott. A nagyobbak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
érdekességeit tekintették meg. Külön reptéri busszal bemehettek a belső területre, és közelről
láthatták a hatalmas gépeket. Nagy élmény volt az Elevenparkban töltött néhány óra is.
A hónap legfontosabb rendezvénye a ballagással egybekötött évzáró ünnepségünk volt. Vidám,
zenés műsor keretében búcsúztak a nagycsoportosok egymástól és az óvodától.
Két munkatársunktól köszöntünk el nyugdíjba vonulásuk alkalmából: Bánszki Éva és Sponga
Györgyné kezdi meg a pihenés éveit. Köszönjük évtizedeken át végzett munkájukat és jó
egészséget kívánunk!
Június 5 – én tartottuk a szokásos gyereknapot a focipályán. Megrendeztük az I. Benei Ovifoci
Kupa versenyt, ahol a benei gyerekek mellett a lajosmizsei és a kerekegyházi óvodások vettek
részt. Köszönjük a szülők támogatását.
Külön köszönet Ordasi Péternek aki fáradságot, időt nem kímélve vezeti kis csapatunkat, és
támogatja sportrendezvényünket!
Mindenkinek kellemes nyarat, szép élményeket és jó pihenést kívánok munkatársaim nevében!
Vida Lászlóné
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Iskolánk négy fős csapata : Bán Dominik, Krista Ádám, Németh Adrienn 8. osztályos tanulók
és Békefalvi Borka Bojána 7. osztályos tanuló részt vettek a Kunszentmiklóson megrendezett
XIII. Galambos Sándor történelmi versenyen, ahol nagy küzdelemben az V. helyezést
szerezték meg. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak Gajdácsiné Drabant Gabriellának!
Május elsején tantestületünk is részt vett a községi majálison, ahol sportversenyt szerveztek a
testnevelő kollégáink. Közben főztük a „Mindent bele 2015!” fantázia nevű bográcsos egytál
ételünket, amellyel első helyezést értünk el. Örültünk az elért helyezésnek, de leginkább
annak, hogy a falu apraja-nagyját sikerült összehozni egy vidám, szórakoztató napra. A
szervezők munkáját köszönjük és gratulálunk a sikeres rendezvényhez!
Május 7-én tartottuk a Művelődési Házban az anyák napi műsorunkat, ahol előbb az alsó
tagozatos tanulók kedves, színes műsorát láthattuk, majd a felső tagozatosok mutatták be a
Rózsa és Ibolya című mesejátékot. Az édesanyák, nagymamák, keresztanyukák csillogó
szemén is látszott, hogy a gyermekek szereplése jól sikerült, megható pillanatok részesei
lehettünk!
A Fény Nemzetközi Éve alkalmából fotó kiállítást szerveztünk, Fény, árnyék
átdereng…címmel, szintén május 7-én. Gyönyörű természeti jelenségeket sikerült
lencsevégre kapniuk a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt! Kiállítóink : Guttyán
Georgina, Lénárt Levente, Tóth Rita, Pető Máté 6. osztályos tanulók, Erős Alexa,
Németh Adrienn és Ordasi Fanni 8. osztályos tanulók. Tanáraink közül Gajdácsiné
Drabant Gabriella és Berenténé Gönczi Ilona fényképeit láthattuk.
Az Apáczai Tankönyvkiadó Szivárvány gyermek újságjának országos versenyén
matematika tantárgyból Gajdácsi László 4. osztályos tanuló 9. helyezést ért el, nagy-nagy
küzdelemben! Kiváló teljesítményéhez gratulálunk, kívánunk további sikereket,
eredményeket!
Május 14-én „És újra szól a dal” címmel került megrendezésre a hagyományos
népdaléneklési verseny közösen a kunadacsi tanulókkal, Jakabné Galovics Eszter Györgyike
tanárnő szervezésében. Sok szép, szívet, lelket melengető népdalt hallhattunk!
Énekhangjával, tudásával kiemelkedő teljesítményt nyújtott: Kollár Dorina, Vincze Máté 1.
osztályos tanulók, Farkas Karina, Kollár Dorina 4. osztályosok, Tóth Rita 6. osztályos,
Obornyák Bálint és Ordasi Fanni 8. osztályos tanulók. Gratulálunk és köszönjük a szép
élményt!
Május 21., 22., és 23. volt az idei tanévben az osztálykirándulások időpontja. Az 1. és 2.
osztályosok Kecskeméten jártak, meglátogatták a Planetáriumot és kézműves foglalkozáson
vettek részt a Szórakaténusz Játékmúzeumban. A 3. és 4. osztályosok Szegedre kirándultak és
látogatást tettek Ópusztaszeren is. Az 5., 6. és 8. osztályosok Zánkán töltöttek három napot az
Erzsébet Program jóvoltából. Mindenki gazdagodott élményekben, ismeretekben egyaránt.
A 7. osztályosok június negyedikén indulnak négy napos kirándulásra Szlovákiába a
Határtalanul! program keretében. Kívánunk nekik sok szép élményt, kellemes utazást!
Május 24-én gyermekek, szülők, nagyszülők részvételével Budapestre kirándultunk! Délelőtt
a Pesti Színházban megnéztük A Dzsungel könyve című nagysikerű musicalt, utána sétáltunk
a Vörösmarty téren és a Margit-szigeten. Szép időben, kellemes napot töltöttünk együtt!
Közeledik a tanév vége, a ballagási és tanévzáró ünnepélyünket június 13-án tartjuk 17 órai
kezdettel.
Búcsúzunk és kívánunk sok sikert a ballagó nyolcadikosoknak!
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„ Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek
Csupán tiszta szív és sok sok szeretet.” Pázmány Péter
Bán Dominik
Krista Ádám
Baranyi Balázs
Németh Adrienn
Béres Vivien Erzsébet
Obornyák Bálint
Erős Alexa
Oláh Eszter
Földi Csaba
Ordasi Fanni Judit
Guttyán Bence László
Rideg Péter Patrik
Juhász Norbert
Sándor István Mátyás
Kéri Kitti Anikó
Sipos Vivien
Kisjuhász Bence Krisztián
Szurgyi Bence
Kislőrinc Imre Bence
Osztályfőnökük: Gajdácsiné Drabant Gabriella
Kedves Gyerekek! Június 23-25. között nyári táborba várunk benneteket az iskolában!
Tervezett programjaink: sport, játék, kézműves foglalkozás, éjszakai túra, strandolás és vidám
nyárkezdés! Várunk benneteket!

HATÁRTALANUL! – OSZTÁLYKIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK
A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola hetedikes diákjai a Határtalanul! Program kertében
támogatott osztálykiránduláson vettek részt 2015. 06. 04-07. között. Az elnyert támogatás összege
574.600.- Ft, pályázati azonosító: HAT-14-01-0063. Az osztálykirándulást előkészítő tevékenység
keretében pénztörténeti projektet valósítottak meg, majd több előkészítő órán vettek részt.
A kirándulás során felkerestük a komáromi Eötvös Utcai Magyar Nyelvű Alapiskolát, és Ladánybene
címerével ellátott virágládát ültettünk be közösen a mindkét helyen honos növényekkel, ezután
felkerestük a régi erődöt. Léván részesei lehettünk egy Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
rendezett ünnepi szentmisének. Jártunk Zólyomban, Balassi szülőhelyén, megkoszorúztuk az
emléktábláját. Láttuk a Tátrát és a Fátrát, Besztercebányán is jártunk. Más alkalommal a
körmöcbányai pénzverdét ismerhettük meg. Selmecbányán régi bányajáratokban jártunk, végül a
szállásunk felett magasodó Szitnya hegyet is meghódította a csoport egy része. Szentantalon a
Koháry-kastélyt nézhettük meg, majd a kékkői várban a középkori, épen maradt vár mellett a
bábokat is megcsodálhattuk. Nagy élményt jelentett Alsósztregován a Madách-kastély, ahol az alkotó
élete mellett egy nem hagyományos kiállításon követhettük végig az ember tragédiája színeit. A
parkban található síremlék megkoszorúzása után Mikszáthfalvára utaztunk, ahol a Mikszáth Kálmán
emlékházat kerestük fel. Élményekkel telve tértünk haza a négy hosszú nap után.
Az értékelő szakaszban került sor a Témanapra, az értékelő órára, valamint a más felső tagozatos
osztályoknak szóló bemutató előadásra. Úgy érezzük, remek lehetőséget kaptunk arra, hogy a
nemzethez tartozás földrajzi határtól függetlenségét megélhessük, és reméljük, más osztályoknak is
lesz erre lehetőségük a későbbiekben. A teljes útinapló elérhető az alábbi címeken:
https://www.facebook.com/groups/660869020643582
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In memoriam…
Tóth Ilona tanítónő halálára
„Lehullott falevél vagyok, aki azt hitte, hogy örökké él, és aztán úgy halt meg, hogy maga
sem tudta, miért. Falevél vagyok, aki szerette a napot és a holdat, sokáig nézte az elhaladó
felhőket és madarakat, és soha senki nem szólt neki, hogy tél is létezik a világon. Ezek a
levelek éltek és virultak, amíg lehetett, aztán egy napon megsárgultak, és a fa megvált
tőlük. Nem úgy búcsúzott el tőlük, hogy viszontlátásra, hanem úgy, hogy Isten veletek,
mert tisztában volt vele, hogy soha többé nem térnek vissza.” Paulo Coelho
Tanítványai és tisztelői nevében, Berenténé Gönczi Ilona

Egyházi hírek
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Ismét lesz a plébánia szervezésében július második és harmadik hetében hétfőtől péntekig, reggel
nyolc órától délután öt óráig.
Kérem, hogy a tisztelt Szülők JÚNIUS 25 -ig jelezzék, hogy hány napon át szeretnék igénybe venni a
tábort, van-e étkezési problémája vagy egyéb igénye a gyermeknek. A részvétel feltétele házi orvosi
igazolás eü. alkalmasságról. Amit biztosítunk: tízórai, ebéd és uzsonna és játékos programok
felügyelettel. Költsége: 600ft/nap/fő. Szükség esetén a plébánia karitász vállalja néhány fő helyett a
tábor költségeit. Kérem azok jelentkezését is, akik szívesen segítenének önként a táborszervezésben,
mint konyhai munka, gyermek felügyelet, csoportvezetés.
KIRÁNDULÁS, ZARÁNDOKLAT
A Plébánia és a Karitász kirándulást, szentmisével egybekötött zarándoklatot szervez július 18-án
szombaton.
Útvonal: Mátraverebély-Szentkút a nemzeti kegyhely és Hollókő.
Jelentkezni és érdeklődni lehet Sztancsné Évánál vagy a plébánián.
Üdvözlettel! Tibor atya

Veterán jármű majális Ladánybenén
A községi majális, valamint a Ladánybenei Pannoniások Baráti Köre fennállásának 10 éves
évfordulójának alkalmából a közösség veterán járművek szabadtéri kiállításával lepte meg a helyi
lakosságot. A veterán autók és motorok mellett a környékbeli katonai hagyományőrzők szabadtéri
bemutatója is színesítette a programot.
9.30-kor Kardos Attila polgármester megnyitóját követően Földi Tibor atya közreműködésével
járműszentelés volt.
10 órakor a légvédelmi sziréna megszólalása után kezdetét vette a 20 km-es felvonulás és túra a
szomszéd településre Kunbaracsra, ahol szívélyes fogadtatással várták a megérkező mezőnyt. A
túráról visszatérve a résztvevők jóízűen fogyasztották el a helyben, bográcsban készült pannonia
gulyást. Mindent összevetve egy nagyon kellemes napot töltöttünk együtt barátainkkal. Reméljük,
hogy ez év július 25-én (szombaton) a ladánybenei falunap keretén belül is hasonló rendezvénnyel
tudjuk megörvendeztetni a veterán járművek szerelmeseit.
Külön
köszönjük
a
támogatást
a
ladánybenei
Önkormányzatnak,
Kunbaracs
Önkormányzatnak,Kiskunmajsa Jonathermal Zrt fürdőnek, Sebi-húsnak,Kurjantó Partyszervíznek,
Buborék Bt.-nek, valamint mindenkinek aki hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez.
Motorbaráti üdvözlettel: Lénárt András
Ladánybenei Pannoniások Baráti Köre nevében
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