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Önkormányzati hírek

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 23. napján tartott ülésén
tárgyalta az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Az Önkormányzat a 2016-os költségvetési évet eredményesen zárta, amely főleg abban nyilvánult
meg, hogy a biztonságos működés mellett 71.265.369 Ft pénzkészlet állt rendelkezésre a
bankszámlán. Ez az előző évekhez képest magasabb összeg, mivel az elmúlt évben két pályázaton is
nyertünk vissza nem térítendő támogatást. Ezek a pályázatok előfinanszírozottak (belterületi járdák,
Vízmű utca felújítása, valamint a sportpálya vizesblokkjának megépítése), s kivitelezésük ebben az
évben valósul meg.
Az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszege 293.101.725 Ft volt, amelyből az adóbevételek
összege: 26.270.308 Ft.
Ebből:

- gépjárművek súlyadója:
- helyi iparűzési adó:
- magánszemélyek kommunális adója:
- Bírságok, pótlékok:

7.692.205 Ft
17.291.097 Ft
1.167.138 Ft
119.868 Ft.

A képviselő-testület saját költségvetése terhére 2016. évben is nyújtott támogatást a civil szervezetek,
s egyéb szervezetek részére:
- Lajosmizsei Tűzoltóság
1.300.000 Ft
- Ladánybenei Labdarúgó Club
740.000 Ft
- Rendőrség
120.000 Ft.
Az önkormányzat az elmúlt évben is nyújtott szociális támogatást a településen élő rászorultak
részére, amelynek éves összege 3.786.150 Ft volt. Itt kell említést tenni, hogy nagy segítséget
jelentett a rászorultaknak a fűtési időszakban nyújtott tűzifa támogatás, amelynek összege 1.422.134
Ft volt. Ez a támogatás nem azonos a médiában elhangzott pályázati támogatással, melynek
feltételeit az állam határozta meg. Ezen támogatást a települési önkormányzat saját
költségvetéséből, az általa rendeletben meghatározott szabályok szerint nyújtotta.
Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen tájékoztatás hangzott el Ladánybene Község közrend- és
közbiztonsági helyzetéről, melyet Nyári Zsolt c. r. őrnagy nyújtott a képviselőknek. Eszerint:
„Ladánybene illetékességi területén 2012. évben 45, 2013. évben 36, 2014. évben 23, 2015-ben 28,
2016-ban 27 alkalommal vált ismertté bűncselekmény elkövetése. A településen regisztrált
bűncselekmények száma a 2015. évihez képest 3.7 %- kos csökkenést mutat.
A lakosság arányára vetítve a megyei átlag alatti fertőzöttséget jelent. Az összes bűncselekményből
10 volt kiemelten kezelt. A közterületi elkövetések száma 13, ebből a kiemelten kezelt
bűncselekményi kategóriába 2 bűncselekmény tartozott, azaz a bűncselekmények 48.14 %-át
követték el közterületen.
Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények száma 1 volt 2016-ban.
Megállapíthatjuk, hogy 2016. évben már a vagyon elleni (10 db) és a közlekedési bűncselekmények
voltak a dominánsak. A lopás a 2015. évhez képest 45,45 %-kal csökkent 11-ről 6-ra.
Tavalyi évhez képest új bűncselekményként jelent meg a zaklatás (2 db), jármű önkényes elvétele
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(2 db) és a segítségnyújtás elmulasztása (2 db).
A közlekedési bűncselekmények közül 6 esetben az ittas járművezetés szerepelt.”
Ladánybene Község Önkormányzata 2016 júniusában a TOP-3.2.1. – 15. számú pályázatára a
„Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása” címmel támogatási igényt nyújtott be, amely ez év
júniusában kapott értesítés alapján 45. 467.614 Ft támogatásban részesült.
A polgármesteri hivatal külső és belső felújítását 2018. márciusában kezdjük el, amely vélhetően 4 – 5
hónapot vesz igénybe. Az ügyfélfogadás zavartalan biztosítása érdekében a hivatal ideiglenes
áthelyezéséről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Ebben az évben is lesz közigazgatási szünet a polgármesteri hivatalban, ami az alábbi időpontokat
érinti:
2017. augusztus 21 – 23. (3 munkanap)
2017. december 27. – 29. (3 munkanap).

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei
(A híreket Kisjuhászné Gábor Katalin gyűjtötte össze)
A tanév vége mindig sokféle programmal jár együtt az iskolában.
Tanulóink kirándulásokon vettek részt, az 1-2. osztályosok Budapestre látogattak, és egy érdekes,
látványos cirkuszi előadást is megtekintettek. A 3-4. osztályosok Ópusztaszeren nézhették meg a
Feszty-körképet, és az emlékparkot, illetve Szegedet keresték még fel. Az 5-6. osztályosok Egerbe és
Szilvásváradra kirándultak, élményekkel telve tértek haza késő este. A 7. osztályosok – a korábbi
évekhez hasonlóan – pályázati forrás révén négy napot tölthettek Szlovákiában. A 8. osztályosok
biciklitúrán járták be a környéket. A helyi önkormányzat idén is hozzájárult az osztálykirándulások
költségeihez, köszönetet mondunk támogatásukért.
Május 31-én ismét iskolánkba látogatott Boronkay Péter paralimpikon, az „Adj egy ötöst!” esély
egyenlőségi projekt keretében az iskola valamennyi tanulója részt vehetett előadásán, illetve a
projektzáráshoz kapcsolódóan közös biciklitúrán vettek részt vele a projektben érintett tanulók. A
program a segítséggel élők elfogadásának növelését célozta, hiszen gyermekeinkben folyamatosan
erősíteni kell a toleranciát, az elfogadást, a segítőkészséget. A program helyi vezetője Berenténé
Gönczi Ilona volt, akinek szívügye az elfogadás, a sokszínű társadalomban való konfliktusmentes
együttélés, az emberi értékek fel- és elismerése, tiszteletben tartása.
A „Barátunk a természet” nevű, a könyvtárak országos természetismereti vetélkedőjén 3. helyezést
ért el iskolánk 6. osztályosokból álló csapata, tagjai Gajdácsi László, Kollár Ádám, Palakovics Zsanett,
Szurgyi Milán. Felkészítőjük Berenténé Gönczi Ilona volt.
Június 2-án került sor a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésére, ehhez a színvonalas műsort
a ladánybenei és kunadacsi diákok közösen biztosították, az ünnepség szervezője Mátyás Ferenc
igazgató volt.
Az iskola hagyományos rendezvénye a gyermeknap, melyet mindig nagy várakozás övez. Idén a
korábbi szokásoktól eltérően valamennyi gyermek és pedagógus a Felsőlajosi Magánzoo Állatkertben
tölthetett el egy vidám délelőttöt, megnézhették a sokféle állatot, játszhattak. A szervezésért és az
anyagi forrás biztosításáért köszönetet mondunk az iskola Szülői Szervezetének, illetve dr. Rácz Imre
Gábor Alpolgármester Úrnak, aki ismételten az iskolát támogatta tiszteletdíja felajánlásával. Délutánra
a 6. osztályosok Mini Olimpiát szerveztek, sok gyermek vett részt a különféle megmérettetéseken,
élményekkel telve térhetett haza mindenki.
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A tanév vége talán leginkább várt eseménye a ballagás és a tanévzáró. Búcsúzó nyolcadikosaink
bejárták az iskola épületeit és az udvart, majd ünnepélyes keretek között vettek búcsút az iskolától,
nevelőiktől, diáktársaiktól. Az utóbbi évek talán legszínvonalasabb ballagását élhettük át a ballagó
nyolcadik és a szervező hetedik osztály jóvoltából. Köszönet illeti Kovács Szilvia és Kiss Róbert
osztályfőnökök munkáját és minden segíteni igyekvő pedagógus előkészítő tevékenységét.
Gulyás Balázsné tanító és Domonyik Péterné technikai dolgozó is „elballagott”, mindketten jól
megérdemelt nyugdíjukat fogják élvezni.
A tanév zárása kapcsán idén is sok tanulónkra lehetünk büszkék, hiszen 14 diákunk kitűnő, 16 pedig
jeles tanulmányi eredményt ért el.

Kitűnő tanulók
Halápi Péter 1. o.
Dorogi Kornél 2. o.
Kovács Bianka 2. o.
Pákozdi Vanda 2. o
Palakovics Csaba 3. o
Terjék Beáta 3. o
Tóth Soma 4. o.
Gajdácsi Gergely 5. o
Hardi Laura 5. o.
Kislőrinc Evelin 5. o.
Gajdácsi László 6. o.
Palakovics Zsanett 6.o.
Krista Éva 8. o.

Jeles tanulók
Bánszki Bernadett 1.o.
Buti Zsófia 1.o.
Hájas Bence 1.o.
Kislőrinc Adrián 1.o.
Bodonyi-Kovács Nikoletta 2.o.
Csávás Luca 2.o.
Szagri Ildikó 2.o.
Jurászik Hanna 3.o.
Kollár Dorina 3.o.
Bognár Regina 4.o.
Herczeg Patrícia 4.o.
Hürkecz Zsolt 4.o.
Kollár Ádám 6.o.
Békefalvi Boglárka 7.o.
Pető Máté 8.o.
Tóth Rita 8.o.

Az „Év Diákja” kitüntető címet többéves példamutató szorgalmáért, kiemelkedő teljesítményeiért a 4.
osztályosok közül Tóth Soma, a 8. osztályosok közül Krista Éva vehette át. Nevelőtestületi dicséretben
részesült többéves kiemelkedő tanulmányi munkájáért, versenyeredményeiért Lénárt Levente 8.
osztályos és Gajdácsi László 6. osztályos tanuló, akik közül az utóbbi több országos első helyezéssel is
hozzájárult az iskola hírnevének öregbítéséhez.
Emellett még sok diák részesült könyvjutalomban a tanév során elért teljesítményéért, közösségért
végzett munkájáért. A kiemelkedő eredményt nyújtó tanulók a könyvjutalom mellett a MALOM MOZI
jóvoltából mozijegyet is átvehettek, illetve a Fővárosi Nagycirkusz belépőiben is több gyermek részesül.
A könyvjutalmakat a Kiskőrösi Tankerület, valamint a Szülői Szervezet biztosította, támogatásukért
köszönetet mondunk.
Jó hangulatban telt a hagyományossá vált évzáró kirándulás, idén Baján hajóztak, a Gemenci
Parkerdőben kisvonatoztak és túráztak a gyerekek és kísérőik. Délután fürdéssel folytatódott a
program Soltvadkerten, majd egy fagyizás koronázta meg a napot. Köszönjük a szervezők, Csizmadia
Pálné és Berenténé Gönczi Ilona fáradhatatlan munkáját, felejthetetlen kiránduláson vehettünk részt.
Jó pihenést kíván a tanulóknak és szüleiknek az iskola dolgozóinak nevében:
Mátyás Ferenc, igazgató
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Ladánybenei gyerekek a Felvidéken
A Bene Vitéz Általános Iskola 7. osztályos tanulói és kísérőik 2017. június 1-4.
között a HATÁRTALANUL! Program keretében Szlovákiában kirándultak,
felkeresték többek között Révkomáromot, Lévát, Selmecbányát,
Körmöcbányát, a kékkői várat, Alsósztregovát.
A kirándulás fedezetét nagyrészt a HAT-16-01- 0437 pályázati azonosítószámú,
Pénzverés, nemesfémbányászat és irodalmi emlékek a Felvidéken című projekttel elnyert
532.000.- Ft pályázati forrás biztosította.

1. nap, június 1.
Reggel 6 órakor elindultunk az iskola elől. Indulás előtt még egyszer ellenőriztük, mindenkinél
ott van-e az érvényes igazolvány, hogy ne legyen gond külföldön. A Dunán keltünk át, a város
két partja, akár Pest és Buda, de Komárom Magyarországhoz tartozik, míg Komarno már
Szlovákia.
Megálltunk a határnál, mert a buszhoz autópálya matrica kellett, és megnéztük a Dunát.
Örömmel mozogtunk kicsit. Elég korán odaértünk, még 9 óra se volt. Ezután bementünk a
belvárosba Révkomáromban, és sétáltunk egyet. Ekkor megkoszorúztuk Jókai Mór szobrát,
felidéztük a róla tanultakat, és megkerestük Klapka György szobrát is. Itt elénekeltük a Klapkaindulót. Szívesen elmentünk volna a régi erődbe is, de sajnos a vaklabirintus nem látogatható,
és a vár más részei is le vannak zárva.
A séta után Lévára indultunk. Itt már a táj változott, időnként bukkanókon hajtottunk át. A
Juhász Gyula Alapiskolában várták szeretettel osztályunkat, itt pont gyereknap volt. Részt
vehettünk a helyi erőpróbákon, játékokon, meccseken. Az iskola szép, barátságos, nagyon
gyerekközpontú, a tantermek szinte hívogatnak a tanulásra. Ami érdekes volt, hogy nem láttuk
az itthon már megszokott digitális táblákat sehol. Rajtunk kívül látogatóba érkezett még a
szedresi iskola egy osztálya, ők is a Határtalanul! Program keretében kirándultak. A két
magyarországi iskola bemutatkozott, igaz, mi ehhez nem vittünk prezentációt, de elmondtuk,
amit a falunkról tudni kell. A helyi diákok gyönyörű műsorral köszöntötték a vendégeket,
élvezet volt hallgatni, milyen szépen beszélnek, szavalnak, énekelnek magyarul. Mi vittünk az
iskolának egy „Barátság” virágládát, amibe az otthonról hozott növényeket hazai földbe
elültettük közösen. A helyi iskolától kaptunk fagyi kupont, aminek persze nagyon örültünk.
Miután mindenki megette a fagyiját, elsétáltunk a belvárosba, ahol megnéztük a régi
templomokat, felidéztük, hogy itt született Kittenberger Kálmán, majd kaptunk némi
szabadidőt, hogy önállóan is felfedezhessük a várost.
Ezután elindultunk a szállásra, itt már igazán hullámvasút volt néhány szakasz. Az út közben
sok szép tájat látunk, fotóztunk. Elég hamar megérkeztünk a szállásra, Selmecbányától mintegy
10 km-re, a Pocuvadloi tó partjára. A ház neve Chata West, itt 10 hálószoba volt, 1 fürdő, 4
WC, és 1 konyha. A szálláson volt röplabda pálya, hinták, csocsóasztal, és egy sütögető hely
is. Kipakoltunk, és elindultunk megmászni a Sitnát. Ez a Selmeci-hegység legmagasabb
pontja.
A túra közben láttunk egy hegyi forrást. A Sitna 1009 méter, a tetejéről nagyon szép volt a
kilátás. Miután lementünk a Sitnaról, azután megnéztük a bányatavat is. Utána visszamentünk
a szállásra, megvacsoráztunk. A vacsora után szabad foglalkozás volt, beszélgettünk,
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játszottunk Az első napban az tetszett, hogy nagyon szép volt a táj, kedvesek voltak a gyerekek
és a tanárok az iskolában, a szállás nagyon szép volt, a Sitna kilátása csodálatos volt.
2. nap, június 2.
Reggel felkeltünk, megreggeliztünk, sok finomságot ettünk. Ezután elindultunk Zólyomba,
Balassi Bálint szülőhelyére. Ott megnéztük a várat, és Balassi Bálint emléktábláját
megkoszorúztuk, elmondtunk egy részletet az „Egy katonaének”-ből.
Utána elmentünk Rózsahegyre vagyis Ruzomberokba. Izgalmas volt, ahogy a hegyek közé
értünk, és egyik oldalon a Fátra, a másikon a Tátra csúcsai nyúltak fölénk. Útközben megálltunk
Donovalyban, itt közelebbről csodálhattuk meg a hegyeket, és kicsit kinyújtottuk a lábunkat is.
Ruzomberokban fotózkodtunk egy templom előtt, várost néztünk és felmentünk a várba. A
kilátás álomszép volt, körben hegyek, mert a város maga völgyben fekszik. A belváros részben
megőrizte régiességét, ügyesen épültek össze a monarchia korabeli épületek a modernekkel.
Ebéd után visszafele indultunk, Besztercebányára. A sétálós régi belvárosi részben
megemlékeztünk Mikszáth Kálmán Gregoricsáról, aki Besztercén élt, megnéztük a szökőkutat,
a templomokat, a várat. A városi séta után elmentünk az élményfürdőbe, ott töltöttük a délutánt.
A víz egy kicsit hideg volt, de jól éreztük magunkat.
Utána visszamentünk a szállásra, ahol megvacsoráztunk. Vacsora után élménybeszámolót
tartottunk, illetve komoly meccseket vívtunk. Korán lefeküdtünk, mert másnap időben kellett
kelni.
Nagyon érdekes volt az egész nap, nekem különösen tetszett a ruzomberoki vár, a fűrdözés is
nagyon jó volt, Besztercebánya központjában nagyon gyönyörű a szökőkút, jók voltak a sétáló
utcák és biztonságosak is.
3. nap, június 3.
Reggel 6 órakor keltünk, ami nem igazán esett jól, de 9 órára időpontunk volt Körmöcbányán,
ami több mint 90 percre van a szállástól. Sietve megreggeliztünk és izgatottan indultunk el a
körmöci pénzverdébe, ahol megismerkedtünk a pénzverés történetével. Már itthon több órán
keresztül ismerkedtünk a pénz történetével, a magyarországi pénzérmékkel, így valamennyit
már mindenki tudott a témáról.
A verdében kellemes meglepetés ért minket, mert belépőjegy helyett egy-egy „körmöci
aranyat”, vagyis itt készült érmét kapott mindenki. Egy helyi idegenvezető előbb egy kisfilm
segítségével mutatta be a verde történetét és működését, majd megismertette velünk a régi
gépek működését. Ma is működik itt verde, itt készülnek az euro- és eurocent érmék, azonban
szombat lévén az a rész zárva volt. Bejártuk a régi verde részt, és többen azt is kipróbálták,
hogyan lehet nyers érméből verőtővel pénzt préselni. A pénzverde kis boltjában tudtunk
vásárolni különféle apróbb ajándékokat, mint például ásványok, emlékérmék, ékszerek.
Utána elmentünk a szentantali kastélyba. (Sváty Anton). Ez egykor a Koháry-család
tulajdonában állt. A korábban romos épületet gyönyörűen felújították, és eredeti bútorokkal
rendezték be. A közel egyórás séta során láttunk cselédszobát, gyerekszobát, ebédlőt, gyönyörű
ruhákat, (főleg a lányoknak tetszett), és végül egy vadászati kiállítást is. Egy idegenvezető
kísérte végig csoportunkat, és szlovákul ismertette, hol járunk, ehhez mi magyar nyelvű
prospektust kaptunk, ebből olvastuk fel az érdekességeket.
A kastálylátogatás után Selmecbányára mentünk, itt körbesétáltunk a belvárosban, megnéztük
a Szentháromság-szobrot, a templomtornyot a fordítva járó órával, és megkoszorúztuk a
Lyceumot, ahol Petőfi is tanult. Ezután szabadidőt kaptunk, mindenki elmehetett vásárolni,
nézelődni. A legtöbben ajándékokat vettünk az otthoniaknak. Ezután a szabadtéri
bányamúzeumba indultunk, ezt igen izgatottan vártuk. .
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A múzeumban először megnéztünk egy rövid kis filmet a bánya működéséről. A magyar
nyelvű idegenvezetővel mehettünk csak le a bányába, de előtte még beöltöztünk:
mindannyian kaptunk esőkabátot, sisakot, lámpát. Persze nagy nevetés közepette próbálgattuk
a köpenyeket, fejfedőket.
A bányában lent +10celsius fok volt, ezért mindenki zárt cipőt és hosszú ujjú felsőt húzott.
Mintegy 50 méter mélységben jártunk be egy kb. 1 km-es útvonalat. A bányában
megismerkedhettünk azzal, hogy hogyan tárták fel a bányászati kincseket régen, illetve
milyen modern eljárások vannak. Voltak itt különböző eszközök, amikkel régen dolgoztak, pl:
fúró, stb.
Kb 1 órát töltöttünk lent. A bányában volt olyan rész ahol alig fértünk be, olyan szűk és
alacsony volt, illetve kanyargós csigalépcsőn is jártunk. A túra végén elindultunk ki a
bányából, levettük a felszerelést. Megtudtuk azt is, hogy rengeteg bányász halt meg a por
miatt. A lovakat levitték, és az erejükkel működtették a nagyobb fúrót. Elköszöntünk a
túravezetőtől, és visszaindultunk a szállásra. Ott, aki szeretett volna, lemehetett Kati nénivel a
bányatóhoz fürdeni. Akik a szálláson maradtak, azok játszhattak és bográcsoztunk,
nyársaltunk is, a vacsora is így készült. Utána focimeccset néztünk és csocsóztunk. Végül
összegeztük a három nap történéseit, a legnagyobb élményeket, a legvidámabb emlékeket.
Kb. éjjel 1 óra fele feküdtünk le aludni az ottani utolsó éjszakánkon.
Legjobban a Bánya tetszett, mert megismertük a bányászat történetét, és izgalmas volt a
lámpával világítva bujkálni a járatokban.
4. nap, június 4.
Reggel 7 órakor kellett volna kelni, de szinte mindenki már 6 órakor fent volt. Reggeliztünk
pirítóst, miközben a felnőttek szendvicseket csináltak. Első úti célunk a kékkői várhoz vezetett,
ahol sok fényképet készítettünk. Megkoszorúztuk Balassi Bálint emléktábláját.
Majd a kilátóból megcsodáltuk a gyönyörű tájat. Ezután ugyanitt megtekintettük a
játékmúzeumot. Következő úticélunk Alsósztregova volt, ahol megtekintettük Madách Imre
szülőházát, ahol a magyar nyelvű idegen vezető vezetett minket körbe! Az első 6 szoba az
eredeti bútorok másolatával volt berendezve, a többi szoba pedig az Ember Tragédiája műről
szólt. Itt megismertük Madách életét, sorsát, felelevenítettük tanulmányi ismereteinket. Ezután
7 gyerek előadta az ember tragédiáját, jelmezekben beöltözve.
Mikor vége lett az előadásnak megkoszorúztuk Madách Imre sírját. Ezután elmentünk az utolsó
úticélhoz, ami Mikszáthfalva volt. Itt megkoszorúztuk Mikszáth Kálmán szobrát, majd
megtekintettük a múzeumot is. Innen haza indultunk. Körülbelül este 7 órakor érkeztünk az
iskolához, ahol kipakoltuk a sportszereket és a csomagjainkat. Mikor végeztünk, mindenki
ment haza a szüleivel,és élménybeszámolót tartott.
Ezen a napon nagyon tetszett a kékkői várból a kilátás és a várrom. Alsósztergován az tetszett
a legjobban, hogy az első 6 szoba úgy volt berendezve, mint Madách korában, a többi pedig az
Ember Tragédiájáról szólt.
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Nagyon szépen köszönjük a Zafír Építő Kft. önzetlen
segítségét, amit a Bene Vitéz Általános Iskola 7. osztályáért
tett!
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NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN:
Ügyeleti nap

Ügyeletes

Elérhetőség

2017. 07. 05. (900 - 1100)

Berenténé Gönczi Ilona

30/6527791

2017. 07. 19. (900 - 1100)

Mátyás Ferenc

20/3820456

2017. 08. 02. (900 - 1100)

Berenténé Gönczi Ilona

30/6527791

2017. 08. 16. (900 - 1100)

Berenténé Gönczi Ilona

30/6527791

Ladánybenei Csiribiri Óvoda hírei
2017. május 26-án nagycsoportosaink a „Biztonságos Óvoda” c. pályázat
keretében, játékos feladatsort oldottak meg sikeresen. A színes, változatos
feladatok megismertették a gyermekeket a helyes, biztonságos közlekedés
szabályaival, vagy a már meglévő ismereteiket, tudásukat mélyítették.
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Május 29-én bűvész járt az óvodában. Minden gyermek nagy örömmel és
érdeklődéssel fogadta. A bűvész előadását még színesebbé tette, hogy műsorába
a gyermekeket is bevonta.
Május utolsó heteiben gőzerővel készültünk az óvodai ballagásra, évzáróra.
Minden gyermek igyekezett a próbákon figyelmesen, ügyesen részt venni,
gyakorolni. A ballagás napját megelőzően, június 2-án bolondballagást is
rendeztünk a ballagó nagycsoportosainknak. Mindenféle mókás ruhába
öltözhettek be, így jártuk körbe a falut.
Ballagásunkra 2017. június 3-án került sor. Igazán színvonalas és egyben
megható lezárása volt a 2016/2017-es nevelési évnek. Nagycsoportosaink
életében véget ért egy szakasz, a játékkal teli óvodai élet. Az óvodát kezdő,
édesanyjuk kezét szorongató apróságokból, immár iskolába készülő komoly
nagylányok, nagyfiúk lettek. Sok sikert, örömöt kívánunk az iskolai évekhez!
2017. június 7-én rendeztük hagyományos és vidám gyermeknapunkat a helyi
sportpályán. Gyermekeink változatos, színes programok közül válogathattak.
Úgymint ugráló vár, vándor játszóház, ügyességi játékok, arcfestés, lufi
hajtogatás, lovaglás, tűzoltóautó bemutatója, kipróbálása.
Óvodánk sikeresen szerepelt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
„Biztonságos Óvoda” című pályázatán. A 70 pályázó óvoda közül óvodánk
bekerült abba az ötbe, akiknek nyereménye egy óvodai kerékpáros gyakorló
pálya, egy óvodai KRESZ-pálya. Az ünnepélyes díjátadásra 2017. június 22-én
került sor a budapesti Minipoliszban.
2017. június 14-én, a Bozsik-programban részt vevő gyermekeink Lajosmizsére
látogattak, ahol a házigazdák mindenféle finomsággal vendégelték meg kis
focistáinkat, a fárasztó és kimerítő mérkőzés után. Köszönetet szeretnénk
mondani Toldi Miklós tanár úrnak, a lelkiismeretes munkájáért a gyermekek
felkészítésében. Valamint szeretnénk megköszönni a részt vevő szülőknek
gyermekeink Lajosmizsére szállítását, Kovácsné Toldi Katalinnak, Toldi
Miklósnak, Ritter Tibornak.
Óvodánk június 15-ig, az iskolai tanév végéig három csoporttal működött. Június
15. után összevontan, egy csoportban fogadtuk a gyermekeket. Ebben az
időszakban kerül sor az óvoda teljes takarítására, fertőtlenítésére, karbantartási
munkálatok elvégzésére. Dolgozóink ebben az időszakban kezdik meg felváltva
éves szabadságuk letöltését.
Kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánnak a nyárra minden kedves
olvasónak a Csiribiri Óvoda dolgozói!
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Vers mindenkinek
Emberek, álljunk meg egy szóra,
Megkondult a harang, parancsszóra,
Ütött, ütött, ment itt az utolsó óra,
Azt kérdezed ki halt meg?

Most amikor az emberek teste, lelke beteg,
Szeretettel, s tiszta szívvel,
Odafigyelni egymásra, s gyógyítani kéne ezt,
Az elesetteken segíteni,
Az elhagyatottaknak támaszt nyújtani,
Itt kezdődik az emberség, tedd ezt,
Még nincs késő emberek,

Hát nézz jól magadba
Kong a szíved az ürességtől,
És a válasz már meg is lesz,
Kihalt az emberek szívéből,

Ne hagyjuk eltemetni a szeretetet!
Üssön hát az óra a szívünkben is,
Figyeljünk oda, és halljuk meg,
Így leszünk boldogok,

A tiszta, őszinte szeretet!
De miért is van ez így emberek?
Talán már nem igénylitek a szeretetet?
Dehogyis nem, te elvárod mástól,
De te nem teszed ezt,

Az út végéig, ameddig mennünk kell!
Állítsuk meg a vészharangot, EMBEREK!

Bántani, szidni, rosszat tenni másnak, jól
megtanultuk ezt!

özv. Nyári Lászlóné
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Helyszín: Sportpálya
Programok:
8.00 Kispályás labdarúgó kupa és főzőverseny kezdete
10.00 Tűzzománc kiállítás megnyitója a Művelődési Házban
(A Lajosmizsei Tűzzománc Műhely alkotásai)
11.00 Szentmise a Magyarok Nagyasszonya Templomban
12.00 Ünnepélyes faluközpont átadás
14.00 Futball és főzőverseny eredményhirdetés és díjátadás
14.20 Főnix Dance Tánc Stúdió fellépése
14.50 Talentum Tánciskola fellépése
15.15 Gyermek rajzverseny eredményhírdetése
15.30 Margaréta Nyugdíjas Klub fellépése
16.15 Községi műsor
17.00 Két szoknya, egy nadrág társulat műsora
18.00 Fásy Mulató fellépése
22.00 Héjas Sándorral mulatás hajnalig
24.00 Tűzijáték
10.00 – 18.00 Ingyenes programok
Fásy Mulató sztárvendégei:
Nótár Mary, Kis Grófo, L.L Junior,

Arcfestés, csillámtetoválás
Baba – mama sarok
Egészségügyi sátor
Vitamin konyha
Óriás csúszda és trambulin
Kézműves sátor
Rajzverseny
Népi játszó udvar
Családi sorversenyek

Solymos Tóni, Foky, Kothencz Lali,
valamint Fásy Zsüliett és Fásy Ádám
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