Benei Hírmondó
XIV. évfolyam VI. szám 2016. október – november
Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszakban a lakosság részéről több kérdés merült fel az engedély nélkül létesített
fúrt kutakkal kapcsolatban, amelyre röviden az alábbi szabályok vonatkoznak:
A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi
létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre
vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését
megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha annak
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély
megadásának feltételei fennállnak.”
A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja elérni, hogy a 2016. június 4. – 2018.
december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan a kérelmezők vízkivételt biztosító vízi
létesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi
fennmaradási engedélyhez.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízi létesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül
került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni.
Az

engedélyezés

megoszlik

a

települési

önkormányzat

jegyzője

és

a

katasztrófavédelmi igazgatóság között.
A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegyző fennmaradási engedélye szükséges:
-

olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a.) az éves vízigénybevétele az 500 m3/év mennyiséget nem haladja meg,

megyei
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b.) magánszemély háztartási vízigényét elégíti ki,
c.) nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb esetben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság az engedélyező hatóság.
A Képviselő-testület 43/2016. (V. 24.) számú határozata értelmében
2016. december 27. – 30. (kedd – péntek)
között igazgatási szünet lesz a
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalban.
Az igazgatási szünet időtartama alatt
a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Sürgős esetben a Kunbaracsi Kirendeltség elérhető
76/545-128 telefonszámon.
A megértésüket kérjük és köszönjük türelmüket!
Szádvári Erika, aljegyző

Csiribiri Óvoda hírei
Szeptember elsejével, mindhárom csoportban elkezdődött a nevelési év.
A kiscsoportosokat sikeresen beszoktattuk, felvették az óvodai élet ritmusát, megszokták
egymást, az óvó néniket, az óvodai mindennapokat. Középső-és nagycsoportban is elindult a
munka, színes játékba ágyazott tevékenységekkel. Minden gyermek más és más, más
fejlettségi szinten áll, éppen ezért differenciáltan, egyénre szabottan igyekszünk
mindegyikükkel foglalkozni.
Szeptember 19-én a kecskeméti Vadasparkba kirándult a középső- és nagycsoport, valamint a
kiscsoportból néhány gyermek. Köszönet Nagy Ágnes nagycsoportos édesanyának a
segítségért, az érdekes, és színes program lebonyolításáért. Látványetetésen, állatsimogatáson
vettek részt a gyerekek.
Október 8-án sikeresen lezajlott a SZMK által szervezett és lebonyolított őszi bál. Köszönettel
tartozunk Nekik, sokat dolgoztak azért, hogy minden résztvevő jól érezhesse magát! Valamint
köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a bál sikeréhez értékes tombola ajándékokkal, vagy
más egyébbel hozzájárultak. A remek hangulatról a Chili zenekar gondoskodott. A bál
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bevételét az óvodánkba járó gyermekek mindennapjait színesítő, segítő eszközökre szeretnénk
fordítani.
Október 13-án fényképész járt az óvodában. Ízléses egyéni, és csoportképek készültek.
Október 19-én a középső- és nagycsoport néhány tagja, a Bozsik-program keretében
sportversenyen vett részt Kerekegyházán.
Október 21-én közösen emlékeztünk óvodásainkkal 1956. hőseire, egy családias, bensőséges
ünnepség keretében.
Szeretettel várunk mindenkit december 3-án az óvodások műsorával a második adventi
gyertya gyújtásán.
Vida Lászlóné, intézményvezető

Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Bene Vitéz Napok
Szeptember 30-án, pénteken került sor iskolánkban a Diák Önkormányzati Napra, a Bene
Vitéz Napok keretein belül. Ennek alkalmából egész napos játékos vetélkedő volt az egész
iskolában. A gyerekek csapatokat alkotva jártak végig egy kb. 1-2 km-es szakaszt a faluban,
ahol az egymás után következő nyolc állomáson játékos ügyességi és néhol gondolkodtató
feladatokkal várták őket a pedagógusok. A csapatok teljesítményét pontozták. A megszerzett
pontokat a tanárok a menetlevélbe írták, amit a nyolcadikos diákok készítettek. Rajta volt a
csapatnév és a csatakiáltás. Egy állomáson maximum tíz pontot lehetett szerezni és ez bizony
nem sokszor sikerült. Az utolsó állomás után a csapatok az iskolában gyülekeztek egymás
után. Várakozás közben se kellett unatkozni, lehetett az udvaron röplabdázni, gólyalábazni és
trambulinozni. Az utolsó csapat megérkezésével a pontokat összeszámolták és elkezdődött az
eredményhirdetés, amit már mindenki izgatottan várt. A szerencsés első hármat tortával
jutalmazták, de a többieket sem hagyták jutalom nélkül. Egy kis sütit mindenki kapott.
Köszönjük az iskola tanárainak, az egész nap nagyon jól sikerült, jó hangulatban telt el,
mindannyian jól éreztük magunkat.
Kovács Szilvia , Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Felhívás
Hagyományainkhoz híven a Falukarácsonyra kilátogató kisgyermekeket megajándékozza a
Mikulás egy csomaggal. Ahhoz, hogy ezek a csomagok elkészüljenek, jótékony felajánlásokra
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van szükség. Plüss figurák, apró játékok, kártyák, minden, ami jó állapotú játék. Töltsük meg
együtt idén is a puttonyt, hogy örülhessenek a gyerekek! Az adományokat le lehet adni az
-

iskolában

-

óvodában

-

IKSZT-ben

-

önkormányzatnál.

Versmondó verseny
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ősszel, október 26-án került megrendezésre
iskolánkban a szavalóverseny. Az alsó tagozaton 40 diák, a felső tagozatosok közül 19-en
készültek verssel.
Nagy érdeklődés övezte a versenyt, a sok versmondó mellett szülők, nézők is szép számmal
voltak jelen. Senki nem távozott üres kézzel, minden versmondó könyvjutalomban részesült.
A díjazáshoz az iskola Szülői Szervezete nyújtott támogatást, melyet ezúton is köszönünk.
A zsűri elnöke Berenténé Gönczi Ilona volt, a helyezések eldöntésének nehéz feladatában
Halápiné Visontay Beáta, a Diákönkormányzat részéről Hidvégi Bettina 8. osztályos tanuló,
valamint jómagam igyekeztünk segítségére lenni. Nem volt könnyű, hiszen tényleg sok
színvonalas produkcióból kellett választani!
Végül a következőképpen alakult a rangsor:
1-2. osztályosok:
I. helyezés

Bánszki Bernadett

1. o.

Kovács Bianka

2. o.

Pákozdi Vanda

2. o.

Szagri Ildikó

2. o.

Tóth Tas

1. o.

Jakobicz Alexandra

2. o.

I. helyezés

Strengl Mirabel

4. o.

II. helyezés

Kollár Dorina

3. o.

III. helyezés

Jurászik Hanna

3. o.

Tóth Soma

4.o.

II. helyezés
II. helyezés

3-4. osztályosok:

Felső tagozatosok:
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I. helyezés

Tóth Bence

6. o.

Kislőrinc Roland

7. o.

II. helyezés

Kislőrinc Evelin

5. o.

III. helyezés

Békefalvi Boglárka

7. o.

Juhász Alexandra

7. o.

A helyezést elért tanulók és a zsűri döntése alapján Buti Zsófia (1. o), Halápi Péter (1. o),
Sándor Adrienn (3. o), Kollár Ádám (6. o.) képviselhették iskolánkat Kunadacson a
versmondó versenyen. Ez november 10-én került megrendezésre Kunadacson, a gyerekek és
pedagógusok szállításáról a szülők gondoskodtak saját autóikkal, köszönjük mindenkinek a
segítséget! Gyermekeink ezen a versenyen is jól teljesítettek, mind az alsó, mind a felső
tagozatos tanulók közül többen is továbbjutottak a Kunszentmiklóson november 21-én és 22én megrendezésre kerülő területi szavalóversenyre. Ehhez a szállítást ismételten a szülők
biztosítják, ezt előre is köszönjük.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak és a szülőknek, amiért segítséget
nyújtottak a gyerekeknek a versek kiválasztásában, megtanulásában, a verseny szervezésében
és lebonyolításában. Remélem, évről évre egyre több diákunk kap kedvet a versmondáshoz,
hiszen szép, hangulatos, érdekes és értékekkel teli délutánt tölthettünk együtt a verseket
hallgatva.
Kisjuhászné Gábor Katalin
szervező

Kedves Szülők!
Alig telt el két és fél hónap a tanévből, máris annyi minden történt a Bene Vitéz Általános
Iskolában, mint máskor egy félév alatt. Mindenről tájékoztatni csak azért nem tudom Önöket,
mert a Hírmondó terjedelme szűkösnek bizonyulna hozzá. Ezért csak a legfontosabb
tudnivalókra térnék ki. A tanulmányi versenyek, vetélkedők sikerei mellett egy 600. 000 Ft-os
felújítás zajlott az iskolánkban, sikerült újjá varázsolni a német szaktanterem parkettáját, új
szőnyegborítást kaptak az irodák, csaptelepeket cseréltünk és új csempe került és
folyamatosan kerül a felső tagozat osztálytermeibe. Mindez egy olyan pályázat eredménye,
melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatott. Nem feledkezem el arról sem,
hogy a ladánybenei önkormányzat szintén alaposan kivette a részét a támogatásból, a
munkálatok

befejezéséhez

anyagi

és

dolgozói

5

segítséget
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nyújtott,

hiszen

a
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közfoglalkoztatott dolgozók három napon keresztül végezték az iskolában áldozatos
munkájukat. A csemperakás fifikás munkáját Szagri Pál végezte, aki tanult mestersége mellett
bizonyította, hogy sok minden mást is rá lehet bízni, persze nagyon fontos tényező, hogy ezt ő
készséggel el is vállalja. Köszönjük, Pali!
Természetesen az iskola technikai dolgozói is maximálisan kivették a részüket a felújításból
és az utána következő nagytakarításból. Igyekszem az elkövetkezőkben ezt valamilyen
formában honorálni. Felhívnám a figyelmet néhány soron következő eseményre, melyre
szeretettel várunk mindenkit:
November 26.-Első adventi gyertyagyújtás
December 7-8.-Nyílt tanítási napok
December 9.-Kézműves nap
Természetesen eredményesen dolgozni csak úgy lehet, ha néha megállunk, megpihenünk és
együtt kifújjuk a gőzt a szelepeken. Erre adott lehetőséget az őszi SzMK-bál, melynek
szervezéséért minden tevékeny szülőnek köszönetet mondok, úgy gondolom, hogy Hardiné
Halmavánszki Klára vezetésével nagyon szórakoztató és „bevételben gazdag” eseményben
volt részünk. Nem kis szerep jutott ebben a Varga családnak, akiknek köszönhető a
meglepetés vendég, nagyon sok benei embernek okoztak nagy örömet.
Végezetül a végzős nyolcadik osztályos tanulók szüleihez fordulnék. Tudjuk, hogy
gyermekeik életében nagyon fontos esemény következik 2017 januárjában. Központi felvételi
következik a középiskolába. Az iskolában a hetedik osztály második féléve óta kiemelten
kezeljük a felkészítésüket, a kérésem az lenne, hogy Önök is maximális figyelmet fordítsanak
rájuk, mert az eredményes felvételi sem matematika, sem szövegértés szempontjából nem
elérhetetlen: műveleteket elvégezni, mértékegységet váltani, kerület és terület képleteket
megtanulni, megérteni egy szöveget nem elsősorban logika kérdése. Le kell ülni és meg kell
tanulni őket. Ezekért a feladatokért is ugyanannyi pontot adnak a felvételin, mint az emelt,
logikus gondolkodást inkább igénylő feladatokra. Mert szabadon fogalmazva: egynek minden
nehéz, de sokunknak együtt semmi sem lehetetlen!
Az előző szombaton Kardos Attila Polgármester Úr a vállalkozóknak és a Ladánybenéért
tenni akaróknak köszönte meg a támogatást. Én is megteszem ugyanezt, megköszönöm a
pedagógus társaimnak, a szülőknek és minden tenni akaró benei honfitársnak a közösségért
végzett munkáját. Mert egy közösséget, egy falut csak közösen tudunk alkotni.
A továbbiakban is számítok a támogatásukra!
Mátyás Ferenc, iskola-igazgató
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Falukarácsony és adventi gyertyagyújtás
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy

idén is elkészül a már

hagyománnyá vált adventi koszorúnk a falu karácsonyfája mellé. Ebben az
évben is készüljünk a karácsonyra ,várjuk együtt a szeretet ünnepét!
Hangolódjunk

hétről

hétre egy-egy gyertya gyújtásával a megszokott közös

ünnepléssel.
Az első ilyen alkalom november 26.szombat 18 óra, a szentmise után.
A Bene Vitéz Általános Iskola diákjai és tanárai hozzák el az első gyertya fényét.
A második gyertya fényét a Csiribiri Óvoda kismanói hozzák el nekünk
December 3-án szombaton 18 órakor a szentmise után.
A harmadik gyertya fényét a Margaréta Nyugdíjas Klub hozza el nekünk
December 10-én szombaton ,szintén a szentmise után 18 órakor.
A negyedik gyertyát a Falukarácsony

ünnepi műsorának keretében gyújtjuk meg

december 16-án ,pénteken.
Helyszín: Ladánybene Község Központja (Piactér)
Időpont: December 16. 16:00 órától
Programunk röviden:
16:00 órától a Mikulás várja az óvodásokat
16:30-tól Falukarácsonyi műsor
17:00 órától Karácsonyi hangulatú utcabál, ahol ünnepi zenével, és a nagylelkű
felajánlásoknak köszönhetően ingyenes forralt borral, teával, kakaóval látjuk vendégül
az ünnepelni vágyókat .

Ladánybene Község Önkormányzata

7

Benei Hírmondó (XIV. évfolyam VI. szám 2016. október-november

8

