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Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati hírek

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 24-én tartotta az
év első testületi ülését.

Az előző évekhez hasonlóan az év első ülésén meghatározásra került a képviselő-
testület ez évi munkarendje. A lakosságot leginkább érintő kérdés a falugyűlés időpontjának
meghatározása, melynek időpontját a képviselők 2017. március 10. napjában, (péntek)
17.00 órában határozták meg.

A falugyűlésen Kardos Attila – polgármester részletesen beszámol az önkormányzat
2016. évi munkájáról, valamint a 2017. évi tervekről, fejlesztésekről. Ebben az évben a
települést érintő legnagyobb mértékű beruházás a község Fő utcáján, valamint a Rákóczi
utca páros oldalán a járdaszakasz felújítása, a Rákóczi utca fásítása, valamint a település
központjában a belvízelvezető árkok megépítése. A Vízmű utca szilárd burkolattal történő
ellátása is e fejlesztési terv keretében valósul meg. A falugyűlés alkalmával részletes
tájékoztatást adunk a lakosságnak a település arculatának megváltozásáról, a felújítás
menetéről. Lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy mind a település vezetése, mind pedig a
kivitelező felé kérdéseket intézzenek, így részletesen megismerhetik a lakosság türelmét is
érintő felújítási munkálatokat. Terveink szerint az előkészítő munkálatok már februárban
elkezdődnek, s befejezése június hónap végére várható.

Az ülés napirendjeként megvitatásra került a 2017. évi rendezvényterv is. Ebben az
évben is megrendezésre kerül május 1-jén a Majális a község labdarúgópályáján. Hasonlóan
az előző évekhez, most is családias sportprogramokkal, főzéssel egybekötött rendezvényt
kívánunk szervezni.

Szem előtt tartva azt a döntést, amely szerint a Falunapi rendezvényünk minden
második évben kerül megrendezésre – ebben az évben július 29-én (szombaton) kerül
megrendezésre. A járdák felújítása, a Vízmű utca szilárd burkolattal történő ellátása, illetve
ez ideig a Sportpályán megépülő új vizesblokk ünnepélyes átadása a Falunapi program
keretében történik, majd ezt követően színvonalas szabadtéri programokat szervezünk.

Ebben az évben az ünnepi önkormányzati rendezvényünk október 6-án lesz.
Az Adventi gyertyagyújtások, valamint a Falukarácsony – hasonlóan az előző évekhez

– szintén megrendezésre kerül.
A képviselők a januári testületi ülésen a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíj

kérdésével is foglalkoztak. Az Országgyűlés 2017. január 1. napjától módosította
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, amely szerint a polgármesteri és
alpolgármesteri tiszteletdíj is emelkedik. A képviselők ugyan megállapították a tiszteletdíj
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jogszabályi mértékét, azon Kardos Attila – polgármester – a részére megállapított
tiszteletdíj mértékének emeléséből eredő különbözetet, valamint dr. Rácz Imre Gábor –
alpolgármester a részére megállapított tiszteletdíjat nem kívánja felvenni, ezen összegek
az önkormányzati költségvetést nem terhelik.

A következő időszakban a képviselők feladata jelen költségvetési év kiadásainak,
bevételeinek meghatározása. Ladánybene Önkormányzata 2016. évi gazdálkodását
eredményesen zárta. A költségvetési számlánkon az év végén közel 64 millió Ft volt.  E
tényből látható, hogy a szigorú takarékosság, az átgondolt, megalapozott döntések nem
veszélyeztetik a település költségvetését. Ladánybene jelenlegi gazdasági helyzete nem
indokolja az új adók bevezetését, a lakosság és a vállalkozók új adókkal történő
megterhelését. Ezen elvek ismeretében döntenek a képviselők a februári képviselő-testületi
ülésen a 2017. évi költségvetésről.

M E G H Í V Ó
Falugyűlésre

Tisztelettel meghívjuk Ladánybene Község Lakosságát a
2017. évi Falugyűlésre, melynek:

időpontja: 2017. március 10. (péntek), 17.00 óra

helye: Művelődési Ház

Napirend:

1./  Az önkormányzat 2016. évi  munkája
2./  Az önkormányzat 2017. évi  tervei
3./  Lakosságot érintő kérdések
4./  Hozzászólások
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Izsák – Kom Nonprofit Kft. 2017 . évi Szelektív hulladék szállítási rendje :
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2017. évben a háztartási hulladék szállítást nem érinti ünnepnap,ezért abban
változás nem lesz.
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei

Kedves Szülők!

Véget ért az első félév, minden gyerek hazavitte a bizonyítványát-legalábbis bízom benne.

Szintén az aktuális történések közé sorolható, hogy nyolcadikosaink túl vannak a központi

felvételin, az eddigi eredmények zömmel pozitívak.

Január 23-án Kisjuhászné Gábor Katalin szervezésében jól sikerült vetélkedőt tartottunk a

Magyar Kultúra Napja alkalmából, 27-én felsős tanulóink Ágasegyházán vettek részt körzeti

matematika versenyen, sikerrel. A Gajdácsi testvérek-Gergő és László első, Pákozdi Arnold

hatodik,  Krista Éva negyedik helyen végzett, a csapatversenyben iskolánk csapata

bronzérmet szerzett. Az iskolák sorrendje: Orgovány, Szentkirály, Ladánybene, Lajosmizse,

Izsák, Ágasegyháza, Ballószög. Gratuláció nekik és felkészítőjüknek, Virván Natáliának.

A tanulók másik csoportja korcsolyázni ment Kecskemétre, elkísérte őket Halápiné Visontay

Beáta és Kovács Szilvia, a gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Január 30-án  megtartottuk  félévi értekezletünket, február 3-án délután pedig farsangoztunk

egy jóízűt az iskolában.

Rövidesen a nyolcadik osztályos szülők aláírásukkal érvényesítik a tanulók iskolaválasztó

sorrendjét.

Sikeres új félévet kívánok mindenkinek!

Mátyás Ferenc, igazgató

Magyar Kultúra Napja

A korábbi évekhez hasonlóan idén is játékos vetélkedővel emlékeztünk meg a Himnusz

születésnapjáról, ezt ezúttal január 23-án, a 2. félév első napján tartottuk. A felső tagozatos

gyerekek hat csapata vett részt a játékos, vidám vetélkedésben. Ennek nagyon örültünk,

hiszen több mint 30 jelentkező alkotta a csapatokat.
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A gyerekek tesztet töltöttek, jelenetet adtak elő, képről kellett ételeket felismerni, és zenét

is hallgattunk. Volt ezen kívül betűkirakó feladat, összekevert közmondásokat kellett

helyesen leírni, és betűképekből alkotók nevét kitalálni.

A játékos vetélkedő jó hangulatban folyt és vidáman ért véget, senki nem távozott üres

kézzel, valamennyi tanuló apró ajándékokat vihetett haza az iskola Szülői Szervezetének

jóvoltából, akik 10.000.- Ft-tal járultak hozzá a rendezvényhez. Köszönjük a támogatást!

Köszönöm Berenténé Gönczi Ilona segítségét, aki a zsűrizés nehéz munkáját magára vállalta,

és segített a vetélkedő lebonyolításában. Remélem, jövőre is sok tanulónk érez majd kedvet

egy oldott hangulatú, jókedvű délután közös eltöltéséhez, melynek során játékosan idézzük

fel nemzeti kultúránk, hagyományaink egy-egy részletét.

Kisjuhászné Gábor Katalin
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Itt a farsang, áll a bál!

2017. február 3-án délután tartottuk farsangi jelmezbálunkat az alsó tagozaton. Örömmel

vettük, hogy több kisdiákunk ötletes jelmezzel érkezett a vidám délutánra. Voltak, akiket a

szüleik is elkísértek. A jelmezes felvonulást egy köszöntő majd egy farsangi tájékoztató előzte

meg. A gyerekek bemutatkozása után, vidám farsangi dalokat énekeltünk. Ezt közös tánc

követte. A Szülői Szervezet elnöke apró meglepetéssel kedveskedett tanulóinknak. Ezután

kezdetét vette a mulatság. Volt itt szemüveg és álarckészítés, arc-és kézfestés, a kislányok

nagy örömére. Szívesen játszották a székfoglaló játékot is. Többen a társasjáték mellett

döntöttek. A jó hangulatról és a büféről a 7. osztály tanulói is gondoskodtak. Valamennyien

jól éreztük magunkat. Köszönjük a szülők és a lelkes pedagógusok segítségét és munkáját.

Az alsós munkaközösség nevében:

Csizmadia Pálné
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Farsang!

Ismét eljött az iskolai farsang ideje. Mint minden évben, az aktuális 7. osztály
volt a szervező!

A gyerekek színes programokkal és finomabbnál finomabb süteményekkel,
szendvicsekkel várták az iskolatársaikat.

Ahogy érkeztek a jobbnál jobb jelmezekben a gyerekek, rövid idő alatt az iskola
folyosója hatalmas táncparketté változott át.

A szülői munkaközösség felajánlásának köszönhetően, minden résztvevő
gyermek csokoládét kapott és minden jelmezt díjaztunk egy-egy csomag chips-
szel!

Köszönet illeti az SzMK-t, a szervezőket, a szülőket, az iskola vezetését, és
mindenkit, aki segített, hiszen a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskolában
idén is felejthetetlen farsangot sikerült megrendezni.

Kiss Róbert
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CSIRIBIRI  ÓVODA  HÍREI

A téli szünidő után a gyermekek kipihenten, vidáman érkeztek óvodába. Az első
nap élménybeszámolókkal, még ünnepi hangulatban telt. Lelkesen sorolták, ki
mit kapott Karácsonyra.
Január 25-én tartottuk mindhárom csoportban a félévi szülői értekezletet,
melynek során beszámoltunk az elmúlt félév eseményeiről, tapasztalatairól, a
gyermekek óvodai életéről, valamint vázoltuk a II. félév programjait, feladatait.
Február 8-án a Bozsik-program keretében újra Kerekegyházára látogattak kis
focistáink. Felkészítésükben Toldi Miklós nyugdíjas testnevelő tanár segít,
vállalva a gyermekek edzését. Nagyon szépen köszönjük  önzetlen segítségét!
Az  utolsó téli  hónap  óvodánk  életében  a  farsanggal  kapcsolódik  szorosan
össze. A  kultúrházban  idén is megtartottuk  hagyományos  jelmezes
vigasságunkat február 11-én szombaton, melyre sok kisgyermek  jött  el
szüleivel, rokonaival.
Sárkánysziget játszóház,  szerencsekerék  és  sok – sok  finom  étel – ital,
tombola,  zene  és  tánc   volt  a  program  a  jelmezek  bemutatása  mellett. A
gyerekek nagy örömmel fogadták a farsangi meglepetést, ami egy légvár volt.
Köszönjük  minden kedves vendégünknek, hogy a belépőjegy árával és tombola
ajándékokkal támogatta  intézményünket.
Nagyon szépen köszönjük Kollár Attila helyi vállalkozó  200.000 Ft-os
felajánlását, melyet óvodánk gyermekeinek ajándékozott. A pénzből
játszóházat, és futóbicikliket  vásároltunk. Így a tavasz beköszöntével sok szép
új játékot vehetnek birtokba óvodásaink.

Vida Lászlóné
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