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Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati Hírek
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 21-én Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselő-testületével tartott közös képviselő-testületi ülést. Az ülés fő
napirendje a közös önkormányzati hivatal létrehozása volt.
Mint ismeretes, mindkét településnek (mivel a települések lakosságszáma nem érte el a 2000 főt) a
hivatali feladatok ellátására legkésőbb 2013. március 1. napjáig közös önkormányzati hivatalt kellett
létrehozni. A társult települések mindegyikén biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A nem hivatali székhely településen
az ügyfélfogadás állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltségen vagy ügyfélszolgálati
megbízotton keresztül történhet.
A két település által aláírt megállapodás értelmében Ladánybene a székhelytelepülés, Kunbaracs
községben pedig kirendeltség működik, a közös hivatal megnevezése pedig Ladánybenei Közös
Önkormányzati Hivatal lett.

A hivatal működési költségét mindkét esetben az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban –
finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés e célra elkülönített számlájára folyósít. Amennyiben az
állam által nyújtott feladatfinanszírozás nem fedezi a hivatal működési költségeit, a további felmerülő
költségekhez az érintett önkormányzatoknak megállapodásuk alapján, ennek hiányában
lakosságszám arányában kell hozzájárulniuk. Mindkét település vonatkozásában az állami
finanszírozás elegendő a közös önkormányzati hivatal működési költségeihez, így a személyi és dologi
kiadásokhoz is.
A közös önkormányzati hivatal feladata – a polgármesteri hivatallal megegyezően – az önkormányzat
működésével, a polgármester, jegyző hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével,
végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint segíteni az önkormányzatok egymás közötti
és az állami szervekkel történő együttműködés összehangolását.
Az előzetes egyeztetések alapján a székhely településen, Ladánybenén 6 fő, a Kunbaracs
kirendeltségen 2 fő köztisztviselő dolgozik, a hivatal felállítása során az előző évekhez képest lényegi
változás nem történt.
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A képviselő-testület soron következő képviselő-testületi ülését 2013. március 11-én tartotta,
amelyen módosításra és elfogadásra került a közös önkormányzati hivatal felállítása miatt a
szervezeti és működési szabályzat, valamint elfogadásra került a hivatal ügyrendje.
A képviselő-testület 2013. április 15-én is ülésezett, amelyen a ladánybenei köztemető kegyeleti
közszolgálati szerződés keretében történő üzemeltetésre kiírt pályázat elbírálása történt. A
képviselő-testület által kiírt pályázatra egy pályázó – a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. - jelentkezett, s
elnyerte a temető üzemeltetését ötéves időtartamra. Ugyancsak ezen a képviselő-testületi ülésen
elfogadásra került Ladánybene Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadási rendelete.
Elmondható, hogy az önkormányzat az elmúlt évet eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánul
meg, hogy a biztonságos üzemeltetés mellett 5.078 e Ft pénzkészletet tudtunk megtakarítani.
Ugyancsak az eredményességet bizonyítja, hogy 2012-ben több eredményes beruházás is zajlott a
községben, összességében 50.617 e Ft értékben. A teljesség igénye nélkül az alábbi beruházásokat
valósítottuk meg: víztorony építése (32.577 e Ft), játszótéri játékok telepítése (2.698 e Ft), mobil
kemence (545 e Ft), ingatlanvásárlás a sportpálya mellett (400 e Ft), iskola nyílászárócseréje (3.433 e
Ft) valamint az iskola és óvoda kerítés és vízelvezetés (8.799 e Ft).
A tervezett adóbevételeink a nehéz gazdasági helyzet ellenére a tervezett előirányzatnak
megfelelően teljesültek, a magánszemélyek kommunális adójából 1.235 e Ft, a helyi iparűzési adóból
11.657 e Ft, gépjárműadóból 20.476 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI
Tavaszi ünnepeink sorát nemzeti ünnepünk, március 15. nyitotta. Óvodásainkkal sokat
beszélgettünk a hazáról, katonákról, tanultunk ehhez kapcsolódó énekeket és verseket, minden
csoport nemzeti színű zászlóval, virággal készült a megemlékezésre. A nagycsoportosok kis műsort
állítottak össze, amelyet a rossz idő miatt az óvodában adtak elő.
Húsvéti készülődés, nyuszi várás következett ezután. Sokféle húsvéti dekorációt készítettünk a
gyerekekkel. Bár az időjárás néha inkább a karácsonyra emlékeztetett, azért mégis meghozta a nyuszi
az ajándékot.
A fiúk meglocsolták a lányokat és az óvodai dolgozókat is.
Tavaszi OVI - GÁLA műsorunk, melyet 2013. április 13-án tartottunk a Művelődési Házban,
kiemelkedően fontos rendezvényünk volt, mivel most ünnepeltük intézményünk fennállásának 45.
évfordulóját. A jubileum alkalmából sok - sok régi óvodai dolgozót meghívtunk óvodánkba és az
ünnepi előadásra. A gyermekek mellett felnőttek, régi óvodások is szerepeltek.
Fénykép kiállításunkra nagyon sok képet kaptunk községünk lakóitól, amit ezúton is köszönünk. Az
óvodában megtekinthető lesz egy ideig az ünnepség után is, várjuk a kedves érdeklődőket.

Vida Lászlóné
óvodavezető
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A Ladánybenei Általános Iskola Hírei
Újra csatlakoztunk a Vesd Bele Magad! Programhoz!
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2013-ben újra elindította a Vesd Bele Magad!
Programot. Ennek keretében kisiskolásaink vetőmagot kaptak, hogy azt otthon, a saját
konyhakertben elvessék, majd a termést a család felhasználja, elfogyassza. A kiválasztott növények:
zöldborsó, hónapos retek, vöröshagyma, sárgarépa, csemegekukorica és kapor a gyerekek által is
könnyen gondozhatóak, nem kényesek és kevéssé igényelnek pl. növényvédelmi ismereteket. A cél a
vetőmagosztással az, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy bizonyos friss élelmiszereket,
zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elő lehet állítani. Ezzel együtt cél,
hogy a gyerekek megérezzék például a saját borsó ízét és érzékeljék, mennyire más az íze,
felhasználhatósága a friss, általuk termelt árunak, mint a boltinak.

Mint minden évben, idén is újra indult a „Virágos iskolánkért”program A sok szorgos diák hozza a
tavaszi virágokat, vagy 100 forintot, hogy az iskolát gyönyörű tavaszi színekbe öltöztessük. Ezt a
programot Ilike néni vezeti, gyakran előfordul, hogy mi, gyerekek versengünk, hogy ki ásson és
ültessen. Szerintünk is hasznos és jó móka virágot ültetni és gyakran megcsodáljuk a munkánkat!

Temesvári Viktória és Sándor Elizabet
Iskolánkból nyolcvan diák vett át vetőmagcsomagot. A munkát is sokan elkezdték már, örömmel
mesélik, ha előbújik egy-egy palánta. A programról többet megtudhatunk a vesdbelemagad.hu
oldalon.

A negyedik osztályosok örömmel veszik át a vetőmagcsomagot!

Berenténé Gönczi Ilona
Pár héttel ezelőtt iskolánkba új testnevelő tanár, Márta néni érkezett! Többféle sportszakkört
indított: jóga, foci, atlétika. A lányok a jógát választották, szerintem jó szórakozás lesz, ellazulást és
kikapcsolódást fog nyújtani azok számára, akik jelentkeztek a szakkörre.

Fábián Effi
Mi, fiúk inkább a focit választottuk. Az edzések elég kemények, de mi igyekszünk helytállni! Remélem,
hogy versenyekre is el fogunk jutni!

Hajzer Tamás
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Március 23-án szombat délután a művelődési házban tavaszköszöntő műsoros délutánt
tartottunk. Iskolánk diákjai, alsó és felső tagozatosok egyaránt megmutatták tehetségüket
szüleik, nevelőik és a vendégek előtt. A kicsik élőzenés néptáncbemutatóval, játékfűzéssel,
esernyőtánccal léptek színpadra. A fellépők között volt verset, mesét mondó tanuló és
népdalokat éneklő kollégánk is. A felsősök A kék madár című mesejátékkal készültek.
Énekkaros tanulóink európai népek dalaiból összeállított népdalcsokorral köszöntötték a
hallgatóságot. Színpadon mutatták be tánctudásukat a Rajkó Tálentum Tánciskola
növendékei. A délutánt a Madaras citerazenekar műsora is színesítette. Mindannyiunk
nevében köszönetet mondok a fellépő gyerekeknek, pedagógusoknak, a Szülői Szervezetnek,
az iskola dolgozóinak és minden támogatónknak.

Csizmadia Pálné
szervező

Körzeti matematika versenyek a második félévben
Január végén iskolánk felső tagozatosai-évfolyamonként egy-egy tanulóval Ágasegyházán vettek
részt körzeti versenyen. Nyolc iskola csapata küzdött a helyezésekért. Egyéniben tanulóink nem
voltak túl szerencsések, három esetben is „sikerült” lecsúszni a dobogóról egy-két elhullatott pontnak
köszönhetően. Urbánszki Nándor, Krista Ádám és Csaja Georgina egyaránt negyedik, Czerovszki
Dániel pedig hetedik lett. Csapatversenyben hatodik helyhez volt elegendő ez a teljesítmény.
Március első felében Kerekegyháza immár másodszor adott otthont egy játékos, mozgalmas
versenynek, melyen elsősorban az együttlét és a közös szórakoztató matematikai feladatok
domináltak. Ezen csak ötödikes (Urbánszki Nándor, Pákozdi Krisztián) és hatodikos (Földi Csaba,
Krista
Ádám)
diákok
vehettek
részt,
akik
igen
jól
érezték
magukat.
A versenyek után egy ismeretlen bölcs mondásával kívántam sok sikert a további versenyekre a
tanulóinknak: „Ha küzdesz, veszíthetsz. Ha nem küzdesz, veszítettél!”

Mátyás Ferenc
felkészítő tanár
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Katasztrófavédelem: Kecskeméten versenyeztek a diákok
Általános és középiskolás diákok mérték össze tudásukat április 12-én a katasztrófavédelem
(tűzvédelem, polgári védelem és iparbiztonság) és az elemi elsősegélynyújtás területén szerzett
ismereteikből a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A versenyen nyolc általános iskola
és négy középiskola diákjai elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelő feladatok
végrehajtásával adtak számot a veszélyhelyzeti ismereteikről, amit a tanév során elsajátítottak. A
versenyre való felkészülés során a diákok megismerték az önmaguk és mások mentésével, illetve a
helyes veszélyhelyzeti magatartásformák kialakításával kapcsolatos tudnivalókat. A laktanya udvarán
12 állomáshely volt berendezve, ahol 6 elméleti és 6 gyakorlati feladatot kellett a tanulóknak
megoldani.
Elméleti feladatok:
- Jogszabályi ismeretek
- Katasztrófák típusai,
magatartási szabályok
- Tűzvédelem
- Kitelepülő/ túlélő csomag
- Lakosságvédelem
- Iparbiztonság, veszélyes anyagok

Gyakorlati feladatok:
- Nyúlgát építése homokzsákból
- Elsősegélynyújtás
- Tűzoltó eszközfelismerés
- Ügyességi feladat
(szimbólum felismerés, kockapakolás)
- Tájékozódás füsttel telített helyiségben
- Puttonyfecskendővel célba lövés

EREDMÉNYEK:

Az általános iskolai korcsoportban:
I. helyezett a Petőfi Sándor Általános Iskola csapata – Szabadszállás
II. helyezett a Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola csapata – Ladánybene
( a csapat tagjai: Csaja Georgina, Kollár Petra, Herceg Endre, Krista Ádám,
felkészítők: Mátyás Katalin és Mátyás Ferenc)
III. helyezett a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
csapata – Kerekegyháza

munka

közben
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Közösségi Ház Hírei
Áprilisban befejeződött a T ÁMOP 5.5.1.B-11/2 "Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a családokért
a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein" program sorozat első képzése, az informatika.
17 helyi lakos jelentkezett a tanfolyamra, amely 5 héten keresztül tartott. A tanfolyam vizsgával
zárult, melyen minden résztvevő sikeresen megfelelt és tanúsítványt kaptak.

Továbbra is lehet jelentkezni az Álmom a család című projektre.
Jelentkezés: 0620/938-53-90 vagy személyesen az IKSZT-ben.
Képzések:
Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, baleset megelőzés - 30 óra
Házi gyermekfelügyelői- 26 óra
Családi napközi vezetői- 40 óra
Vállalkozói ismeretek - 20 óra
Tréningek:
Hatékony kommunikáció- 20 óra
Szakmai készségfejlesztés- 20 óra
Munkaerő piaci alapkészségek fejlesztése- 20 óra

Helytörténeti programsorozatunk nyitó előadását Dr. Kürti László, a Ladánybenei évszázadok című
könyv szerzője tartotta. Az előadás témája volt Bene vitéz története. A résztvevők több kérdést
vetettek fel, és megtudhatták, hogy valójában ki volt Bene vitéz.
A sorozat további rendezvényein megismerhetik a helyi intézmények és nevezetességek történetét,
majd a záró rendezvényen vetélkedő formájában adhatnak számot tudásukról az érdeklődők.

Április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából Kisjuhászné Gábor Katalin a Ladánybene Községért
Alapítvány kuratórium elnöke vidám, játékos verses délutánt tartott a gyerekek számára. Sok kis
gyerek ült köré és együtt olvastak verseket majd megbeszélték, hogy kinek melyik tetszik és miért.
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Késő délutánra pedig meghívta Urbánszki Lászlót aki bemutatta új könyvét mesélt az írásról és a
történetek szereplőiről. Kellemes délutánt tölthettek el az irodalom kedvelői.

Csere-Várkonyi Csilla
IKSZT munkatárs
Május első vasárnapja az édesanyáké. Hálával gondolunk rájuk, virágcsokorral fejezzük ki
köszönetünket az életért, a szeretetért a gondoskodásért.
Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon.
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból..
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja,
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság.
És ha elébed jön könnyes szemű árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet,
Virágos sírdombon a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám
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SPORTMAJÁLIS
2013. MÁJUS 1.
LADÁNYBENE, SPORTPÁLYA
09.00 KARDOS ATTILA POLGÁRMESTER MEGNYITÓ BESZÉDE
ÜNNEPÉLYES MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS
FŐZŐVERSENY INDÍTÁSA
09.15 BEMELEGÍTŐ TORNA
09.30 SPORTVERSENYEK: SORVERSENYEK,
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA,
RÖPLABDA, ÜGYESSÉGI FELADATOK
10.00 VÁNDORJÁTSZÓHÁZ, KALÓZKALAND
14.00 TENGERI ATTILA ZENÉS, INTERAKTÍV,CSALÁDI MŰSORA
15.00 KARAOKE VERSENY
16.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
UGRÁLÓVÁR, SÁRKÁNYREPTETÉS
OFF ROAD JÁRMŰVEK, ÍJÁSZAT TŰZOLTÓ KOCSI

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS A SPORTMAJÁLISON
HELYE: LADÁNYBENEI SPORTPÁLYA
IDEJE: 2013. 05.01.
NEVEZÉSI DÍJ: 8000 Ft ( BEFIZETÉS A CSIRIBIRI ÓVODÁBAN ÉS A
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 2013. ÁPRILIS 27-IG)
TEL.: 0620/938-53-90, 0620/938-52-58
( Az első 10 nevező jelentkezését tudjuk elfogadni)

FŐZŐVERSENY A SPORTMAJÁLISON
Minden helyben készített étellel nevezni lehet a helyszínen.

Helye: Ladánybene Sportpálya
Ideje: 2013.05.01
Nevezés: Ingyenes
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