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           Önkormányzati hírek 

 

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-

testület 2011. május 23-i ülésének napirendje 

közül két fontos téma emelkedett ki. A Képviselő-

testület és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata és a község 

egészségügyi helyzetének átfogó értékelése. A 

napirendek bár fontos területeket érintettek, nem 

váltottak ki vitát. Az SZMSZ-t  az Ügyrendi 

Bizottság előzetesen megtárgyalta és a 

testületnek elfogadásra javasolta. A szabályzat a 

Polgármesteri hivatalban és a község honlapján is 

olvasható lesz.  Az egészségügyi alapellátásban  

dolgozók (háziorvos, fogorvos, védőnő, 

gyógyszerész) munkájukat a település  

megelégedésére végzik, gond, probléma nem 

merült fel. A főállású védőnői munkakör 

betöltésére a pályázat kiírásra került. Ez ideig 

pályázó nem jelentkezett.  Visontay István 

képviselő korábbi felvetésére, mely szerint legyen 

helyben vérvételi  lehetőség és  minilabor, anyagi 

forrás  hiányában  jelenleg nincs lehetőség. Az 

egészségház fűtéskorszerűsítésének igénye is 

felmerült, de az iskolánál, a művelődési háznál 

még sürgetőbb lenne ez a feladat. Az 

önkormányzat beruházások tekintetében most az 

integrált közösség tér kialakítására és a 

Felsőlajossal közösen megvalósítandó 

szennyvízberuházásra fókuszál.  Az IKSZT 

beruházás munkálatai jó ütemben folynak. A 

szennyvíz csatornázás még csak a tervezgetés, a 

lehetőségek felmérésének szintjén tart, de  már 

most látható, hogy a beruházás elengedhetetlen 

lesz. A környezetvédelmi előírások további 

szigorításával, talajterhelési bírsággal kell számolni 

és az bizonyos, hogy a   

 

 

szennyvíz tárolása, ürítése  a jelenlegi állapotában 

nem maradhat fenn.  

A testületi ülés napirendjén szerepelt még a 

Kerekegyházi Humán Szolgáltató Központ 

Ladánybenén végzett tevékenységéről szóló  

beszámoló.  Mikrotársulás keretében a  Humán 

Szolgáltató Központ látja el a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatokat a községben.   Molnár 

Éva Csilla  családgondozó és Patai Katalin a 

gyermekjóléti feladatokat ellátó munkatárs keddi 

napokon fogadja a ladánybenei ügyfeleket és 

látogatja a családokat. 

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet 

módosítását a többféle jogcímen keletkezett 

bevételi többletek és azok felhasználásai tették 

szükségessé. Például  egyes szociális feladatok 

kiegészítő támogatása vagy például a 

közfoglalkozatás finanszírozása. Hosszabb távra 

tervezett közfoglalkoztatás támogatása címén az 

önkormányzat pályázatát a  Munkaügyi Központ 

2.023.060 Ft támogatásban részesítette, amely 4 

fő bérpótló juttatásban részesülő vagy regisztrált 

álláskereső 6 órában történő foglalkoztatására ad 

lehetőséget  90 %-os támogatással.  Rövid távú 

közfoglalkoztatásban jelenleg 4 fő dolgozik napi 4 

órában.  

A testületi ülésen Kardos Attila polgármester 

javaslatot  kért a falunapi rendezvényen átadásra 

kerülő helyi kitüntetésben részesülők  személyére. 

Végezetül felolvasta Obornyák János képviselő 

bejelentését, mely szerint lemond a Pénzügyi 

Bizottság elnöki tisztségéről és bizottsági 

tagságáról.  

 

      

  Sztancsné Kulcsár Éva 
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                                       TÁJÉKOZTATÓ A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

        Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. december 1. napjától működteti a 
falugondnoki szolgálatot, amely jogszabályváltozás következtében 2004-ben tanyagondnoki szolgálattá 
alakult. 

A tanyagondnoki szolgálat célja a külterületi lakosok esélyegyenlőségének növelése érdekében, a 
személyes gondoskodást nyújtó egyes alapellátások és bevezetett egyéb szolgáltatások biztosítása. A 
tanyagondnok a meglévő szociális rendszerrel a külterületen élő mindegy 400 fő lakost céloz meg, olyan 
embereket, akik segítséget kapnak az alapellátás területén. Ez és az egyéb szolgáltatási feladatok ellátása 
életük színvonalát emeli, esélyeit növeli, közelebb kerülnek belterületi társaikhoz. 

A szolgálat keretében a képviselő-testület egy fő tanyagondnokot foglalkoztat, feladatellátását egy 
Ford Transit típusú gépjármű segíti. 
A tanyagondnok az alábbi szociális alapellátási feladatokat látja el: 
-  szociális étkeztetésben való közreműködés, 
- egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, különösen orvosi rendelésre szállítás, illetve 

gyógyszerkiváltás, 
- óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, 
- munkanélküliek munkahelyteremtésének, továbbképzésének segítése, 
- kapcsolattartás a szociális alapellátást végző munkatársakkal. 
A szociális alapellátásokon túl nyújtott egyéb szolgáltatási feladatok: 
- időkorúak ellátásában: téli tüzelő beszerzésében segítségnyújtás, tanya körüli tatarozási munkák 

megszervezésében segítségnyújtás, nyugdíjasok-klubjába történő szállítás. 
- gyermekek ellátásában a szabadidős programokban a részvétel biztosítása, 
- Ladánybene életében kiemelkedő helyen lévő, hagyományként meglévő rendezvények (falunap, 

falugyűlés) szervezésében, lebonyolításában részvétel, 
- közművelődési, szabadidős és sport tevékenységének segítése, 
- egyéni és önkormányzat hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- közreműködés az önkormányzat ügyeinek megoldásában, így különösen az árubeszerzés az 

önkormányzat intézménye részére, tájékoztatás, információ közvetítés, ünnepségek berendezése. 
A tanyagondnoki szolgálat működtetése 2010-ben 3.296.000 Ft kiadást jelentett 

önkormányzatunknak, amelyből 1.996.550 Ft támogatást biztosított az állami költségvetés. Tehát 
Ladánybene Község Önkormányzatának saját forrásból a szolgálat működtetéséhez 1.299.450 Ft-ot 
kellett saját forrásából kigazdálkodnia. Elmondható, hogy az állami támogatás csak a tanyagondnok 
járandóságát fedezni, a szolgálat működtetéséhez szükséges egyéb kiadásokat (gépjárműbiztosítás, 
üzemanyagköltség) a településnek kell fizetnie. 
A leírt számadatok, valamint az emelkedő üzemanyagárak is szükségessé teszik, hogy az előző évekhez 
hasonlóan, s bevált gyakorlat alapján ismét átgondoljuk, s takarékosabbá tegyük a gépjármű használatát. 
Szükséges ez az intézkedést azért is, mert a tanyagondnok munkája nemcsak az óvodások, iskolások, 
betegek szállítására korlátozódik, hanem a külterületen élő idős, rászorult embereknek való házkörüli 
segítségnyújtásra, bevásárlásokra is. 

Tisztelettel kérem a szolgálatot igénybevevőket, hogy lehetőség szerint heti két napra (kedd és 
csütörtök) igényeljék az autót, így elkerülhetővé válik, hogy az autó 1 – 2 emberrel menjen Kecskemétre. 
A gépjármű 9 személyes, kapacitásának teljes körű kihasználtságára kell törekedni. Ez nem jelentené a 
szolgáltatás ellátásának színvonalbeli romlását, hisz jó szervezéssel, átgondolt gépkocsi igényléssel 
megoldható. Természetesen nem zárkózunk el egyéb igénybevételi időponttól sem, de ezeket az 
igényeket a polgármesteri hivatalban kérjük jelezni akár személyesen, akár telefonon. 

Nem szándékunk az ellátási színvonalat csökkenteni, az ellátást az igénybevevőktől megvonni, de 
kérem, hogy a takarékosság érdekében nyújtsanak segítséget abban, hogy a szolgálatot hatékonyan 
tudjuk üzemeltetni.  

 
                                        Szádvári Erika   
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                    Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről 
 

 
Ladánybene Község Önkormányzata, kötelező önkormányzat feladat ellátása érdekében 2008. április 30-án a 
Szigü Pest Megyei Temetkezési Zrt- vel, mint üzemeltetővel – Vecsés, Vigyázó F. u. 6. – kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést kötött. Ez azt jelenti, hogy a temető tulajdonjoga az önkormányzaté, azonban a 
temetővel kapcsolatos kötelező önkormányzati feladatot az üzemeltető látja el. 

Az önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg a temetővel kapcsolatos sírhelymegváltási és 
újraváltási díjakat, amelyek jelenleg az alábbiak: 

Sírhely díjak: 

 gyermek sírhely   díjmentes/25 év 
                    egyszemélyes sírhely  5.000 Ft/25 év 

kétszemélyes sírhely  10.000 Ft/25 év 
 

Urna díjak: 

szimpla urna fülke   20.000 Ft/10 év 
dupla urna fülke   40.000 Ft/10 év 
urna sírhely    6.000 Ft/10 év 

 
sírbolt díj    40.000 Ft/60 év 

Ugyancsak az önkormányzat határozza meg a temetőben fizetendő egyéb díjakat is, így különösen: 
- vállalkozásszerűen munkát végzők (sírkövesek, kriptaépítők) temető fenntartási hozzájárulása: 

      860 Ft/nap 
- ravatali terem illetve ravatalozó hely igénybevételi díja  10.000 Ft/alkalom 
- ravatalozási berendezések használati díja:     5.000 Ft/alkalom 
- hűtő igénybevételi díja:  (72 órán belül)      5.000 Ft/alkalom 

72 órán túl alap díj +        1.000 Ft/nap 
- halott átvételi illetve átadási díja:      7.000 Ft/alkalom 
- regisztrációs díj:        2.000 Ft/alkalom 
- sírásás díjai: 

felnőtt sírhely       12.000 Ft 
gyermek sírhely        4.000 Ft 
urnasírhely         4.000 Ft 

- temetőn belül az elhunyt szállítása      4.000 Ft 
- temetőn belül a hamvak szállítása      2.000 Ft 
- hantolás 

felnőtt sírhely         5.000 Ft 
gyermeksírhely         3.000 Ft 
urnasírhely         4.000 Ft 

- exhumálás        20.000 Ft  
 

A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célja rendszeresített szállítójárművön 
történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, 
sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető szakszemélyzetének és 
berendezéseinek igénybevétele kötelező. Ez azt jelenti, hogy a temetőben a kegyeleti szertartást a Szigü Zrt-
n kívül más vállalkozó is végezheti, azonban a fent említett tevékenységeket kizárólag az önkormányzattal 
szerződésben álló vállalkozó.     
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                     Tisztelt Ebtartók, Kutyatulajdonosok!    

 
 

Községünkben folyamatosan probléma  a nem 
megfelelő kutyatartás. Újra és újra sok a kóbor 
illetve kóborló kutya.  Ezek  a kutyák többségében 
nem gazdátlanok, csak sajnos  a  tulajdonosok 
nem fordítanak elegendő és kellő figyelmet 
kutyáik tartására, őrzésére.  A kutyák kiszöknek a 
kerítésen,  a nyitva hagyott kapun és órákon át 
szabadon csatangolnak az utcákban,  parkokban, 
az esti órákban csapatokba verődnek és  veszélyt 
jelentenek a lakosságra, különösen a gyerekekre.  
Súlyos sérüléseket és kárt okozhatnak. 
Mindannyian halljuk, látjuk,  hogy  milyen súlyos 
sérülések sőt tragédiák történnek szerte az 
országban egy-egy kutyatámadás által. Senki sem 
szeretné, hogy vele vagy családtagjával, 
gyermekével történne ilyen borzalom. A kutyák 
kedvenc háziállataink és faluhelyen kell és 
szükséges is, hogy őrizzék házainkat. De gazdájuk 
az állat tartásáért felelősséggel tartozik. Köteles 
gondoskodni nemcsak  etetéséről, itatásáról, de 
biztonságos tartásáról is.  Felelős azért, hogy a 
kutya senkit ne zavarjon, sérülést,  anyagi kárt ne 
okozzon. A „kutyaügyek” kapcsán többször 
hallottuk a figyelmeztetett gazdától, hogy az ő 
kutyája kis kutya, nem harap, nem bánt az senkit.  
A kisebb termetű állat is megijeszthet úgy egy 
biciklist, hogy az elesik és sérülést szenved vagy 
megijeszthet úgy egy gyermeket, hogy az nem 
mer egyedül közlekedni.  
Az önkormányzat a lakosság védelme érdekében 
figyelmeztetésekkel, felszólításokkal, gyepmesteri 
szolgálat igénybevételével, befogó csapda 
kihelyezésével és a mezőőr szolgálat útján 
igyekszik a kutyatulajdonosokat rábírni a 
körültekintő, gondos és felelősségteljes 
kutyatartásra. Az önkormányzat szerződést kötött 
egy gyepmesteri szolgálattal  és alkalomszerűen 
ellenőrzéseket tartanak. Amennyiben a befogott 
kutyáért jelentkezik a gazdája, az csak térítés 
ellenében és a kiszállás költségeinek megtérítése  
után kaphatja vissza. Az önkormányzat saját 
befogócsapdát is kihelyez a község területén.   
 
Ladánybene Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének az  állattartás szabályairól szóló  

15/2004. (XII. 01.) rendelete 19. §. (1) bek. 
értelmében  „Az eb tulajdonosa köteles az ebet 
úgy tartani, hogy az mások  nyugalmát ne 
zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi 
kárt ne okozzon.” „ 
A 23. §. (1) bek. értelmében a „A jegyző – 
előzetes figyelmeztetés után – a jogszabálysértő 
állattartást megtiltja, illetve szabálysértési 
eljárást folytat le.” 
 
A Polgári Törvénykönyv 351. §-a értelmében „Aki 
állatot tart, az általános szabályok szerint felel 
azért a  kárért, amelyet az állat másnak okoz.” A 
kártérítés általános szabálya pedig a 339. §. (1) 
bek. értelmében „Aki másnak jogellenesen kárt 
okoz, köteles azt  megtéríteni.” Lehet az a  kár 
szétszaggatott ruha, esés  közben megrongálódott 
kerékpár, egyéb  dolog, vagy széttépett, 
megfojtott baromfi.  
 
Súlyosabb és ismétlődő esetekben – tanuk 
bevonásával – szabálysértési eljárás lefolytatására 
kerül sor, melynek során az eb tulajdonosa 30 
ezer Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Amennyiben a tulajdonos a bírságot önkéntes 
befizetéssel nem teljesíti, az adók módjára 
behajtható, bérből,  rendszeres ellátásból 
letiltható, a tartozás közmunkára, sőt elzárásra 
átváltoztatható.  
 
A szabálysértési eljárás során a pénzbírság 
kiszabását  és behajtását a tulajdonosok  általában 
sérelmezik.   Ennek elkerülése érdekében 
nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy kutyáját 
tartsa zárt helyen, a kerítést, a kaput úgy alakítsa, 
javítsa  ki, hogy a kutya ne tudjon kiszökni az 
udvarból.  A kaput ne felejtsék el becsukni! A 
kutya tartását a mezőőr napi munkája során 
bármikor ellenőrizheti.  Amennyiben egy szóbeli 
majd írásbeli figyelmeztetés után a  kutya ismét 
kint lesz közterületen, hivatalból kezdeményezünk 
szabálysértési eljárást a tulajdonos ellen és az ügy 
könnyen bíróságon végződhet. 
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                                                                                                                                        Szépítsük környezetünket, védjük egészségünket! 
 

A tavasz, a jó idő megérkezésével napi feladattá 

vált a  zöldfelületek karbantartása. Nem elég csak 

a kerítésen belül rendet tartani. Minden ingatlan 

tulajdonosnak  és használónak kötelessége az 

ingatlana előtti terület rendben tartása is, még 

akkor is, ha az közterületként van nyilvántartva. 

Az ingatlan és az úttest közötti sáv takarítását, a 

szemétszedést, a gyomtalanítást és szükség 

szerint a kaszálást mindenkinek el  kell végeznie, 

különös tekintettel a pollenalergiát okozó 

gyomnövényekre, parlagfűre.  

 

Az önkormányzat rövid és hosszú távra 

alkalmazott közmunkások foglalkoztatásával látja 

el a településtisztasági  feladatokat és a 

közterületek gondozását. Fontos azonban, hogy  

mindenki érezze feladatának  saját  környezete  

rendben tartását.   

 

A Képviselő-testület 7/2002. (XII. 31.) 

rendeletének a közterületek tisztántartásáról 

szóló 15. §. (2) bekezdés értelmében  „az 

ingatlanok előtti járdaszakasz állandó 

tisztántartásáról ….., locsolásáról, portalanításáról, 

gyomtalanításáról a tulajdonos (használó) köteles 

gondoskodni. A járdák tisztántartását minden nap 

el kell végezni.  Ahol kiépített járda nincs, ott a 

tisztántartási kötelezettség szempontjából az 

ingatlan előtt lévő egy méter széles területsávot 

kell  járdának tekinteni.” 

 

Az (5) bekezdés  pedig kimondja: „A közutak 

mentén az ingatlan tulajdonosa (használója) 

köteles rendszeresen a füves részt kaszálni és az 

árokból, valamint az útpadkán összegyűlt 

hordalékot kitakarítani.” 

A parlagfű irtása esztétikai  és egészségvédelmi 

szempontból is fontos, hiszen egyre több az 

allergiától szenvedő  ember. Az irtást a parlagfű 

virágbimbójának  kialakulását megakadályozva,  a 

vegetációs időszak  végéig folyamatosan végezni  

kell.  Aki a védekezésnek nem tesz eleget, 

hatósági intézkedésre számíthat. Az MgSzH  és az 

önkormányzat  jegyzője  a kaszálás elvégzését a 

helyszínen ellenőrzi  és bírságolhat.  A bírságolás 

és az egészségkárosodás megelőzése érdekében 

fokozottan felhívjuk a figyelmet az allergén 

gyomok irtására.  

 

A gondozott zöldfelület, a felsepert járda, a 

megtisztított árkok, a virágokkal díszített udvar és 

bejárat  nemcsak tiszta, és rendezett faluképet 

nyújt,  de a szép és egészséges környezetben az itt 

élő és ide látogató emberek is jobban érzik 

magukat. Kinek jó az, ha  egész nyáron át 

tüsszögünk? 

 

Szépítsük környezetünket és védjük 

egészségünket! 

 

„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, 

hanem azért is,  amit nem tesz meg.” (Prótagorasz) 

 

 

Sztancsné Kulcsár Éva
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                Az iskola hírei 
 

    Közeledünk a tanév végéhez, ilyenkor 
emberpróbáló napok várnak a diákokra és a 
pedagógusokra egyaránt.  Minden napra jut 
egy-egy felmérés vagy dolgozat. A tét nem 
más, mint a tanév végi bizonyítvány. Most 
vannak az utolsó lehetőségek a javításra, a 
jobb érdemjegyek megszerzésére. Most dől el 
kinek lesz a bizonyítványa kitűnő vagy jeles. 
    Azt hiszem, az elmúlt időszak mégis a 
nyolcadikosok számára volt a legizgalmasabb. 
Valamennyien izgatottan várták, sikerül-e 
bejutniuk az áhított középiskolába. Ez függött 
a tőlünk vitt érdemjegyektől, a felvételi vizsga 
eredményétől és a jelentkezők számától is. 
Most már tudjuk, hogy valamennyi diákunkra 
vár egy középiskolai iskolapad szeptembertől,  
11-en szakiskolában, 9-en pedig érettségit is 
adó szakközépiskolában tanulhatnak tovább. 
Ezúton is kívánok mindnyájuknak türelmes, 
megértő tanárokat,  új barátokat választott  
iskoláikban. 
A komoly munka mellett szerencsére most is 
jutott idő szórakozásra is. Alsósaink a 
bábszínházban „Gabi és a repülő nagypapa” 
szívhez szóló tanulságos történetével 
ismerkedtek meg.  Májusban újra ellátogatott 
hozzánk Dóbiás Péter, akinek hangszereit is 
kipróbálhatták a gyerekek előadása  során. 
A Tatárszentgyörgyi  Nagycsaládosok 
Egyesülete meghívta iskolánkat egy szombati 
gyereknapi rendezvényre, ahova diákjaink 
néhány lelkes szülő és pedagógus kíséretében 
kerékpározott át. Nagyon szívélyesen 
fogadtak bennünket. Csapatunk a találós 
kérdésekkel dúsított  ügyességi versenyt 
megnyerte, az egészséges életmóddal 
kapcsolatos tesztek kitöltése során is többen 
helyezést értünk el.  Záró programként  finom 
babgulyást ettünk. Köszönjük a meghívást.     
Ugyanezen a napon került sor a megyei 
kerékpáros ügyességi versenyre, ahol a körzet 
4 tagú csapatának tagjaként Horváth Emese 
és Hardi Lajos képviselte eredményesen 
Ladánybenét. 

Az egészségesebb életmódot népszerűsítő 
projektünk során Békefi Anna 
természetgyógyász valamint Baráth Éva 
gyógyszerész tartott előadást a gyerekeknek. 
Azokat, akik támogatták a „virágos iskola” 
programot, a diákönkormányzat ajándékozta 
meg egy-egy aprósággal.  
Az önkormányzat támogatásával az idén is 
neveztünk az országos Kihívás Napi 
rendezvényre.  Késő délutánig a mozgásé volt 
a fő szerep. Futottunk, tornáztunk, 
hullahoppoztunk, toltunk traktort és még 
sokféle mozgásra volt lehetőség. Örök sláger  
a foci és a röplabda, de nagy sikere volt a 
szkandernek, a grundbirkózásnak  és a nyári 
sínek is. Amellett, hogy kellemesen 
elfáradtunk, teljesítményünk alapján 
Ladánybene az ország 9. legsportosabb 
kistelepülése lett. Jutalmunk egy 50.000 Ft 
értékű sportszerutalvány.  
    
Május végén ért véget az úszótanfolyam, 
melynek során 20 diákunk tanult úszni. Mi 
voltunk az utolsó csoport az uszoda 
történetében, hiszen mint sokan hallottuk, 
végérvényesen bezár a sokunk által kedvelt 
sportlétesítmény. Valamennyi résztvevő 
magabiztosan mozog a vízben, legtöbbjük jól 
megtanult úszni. Remélem a nyár során sok 
időt tölthetnek majd vízparton és lesz 
lehetőségük a gyakorlásra. 
Most a gyereknapra, a tanévzáróra és a 
ballagásra készülünk. Tudom, hogy kollégáim 
már nagyon elfáradtak, de bízom benne, lesz 
elég erejük lelkesen, jó kedvvel lezárni a 
tanévet. Köszönöm nekik azt a rengeteg plusz 
munkát amivel hozzájárultak a fentiekben 
felsorolt programokhoz. 
 
  Drabant Jánosné 
                             igazgató 
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                     CSIRIBIRI  ÓVODA  HÍREI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

     Újra elröppent egy hónap, gyermekeink 
óvodai életét sok program, esemény 
gazdagította.  
     A húsvéti  kis  meglepetés ajándékot az 
udvaron rejtette el a „nyuszi”,  melynek a 
megkeresése – megtalálása  nagy izgalommal  
és  örömmel járt  a  kicsik  számára. 
Komoly  szervezés előzte meg a  Nemzetközi 
Majálist. A májusfa állítása  sok kisgyerek  
számára marad biztosan nagy  élmény. Az 
időjárás  kedvezett  a vidám  programoknak – 
még felsorolni is nehéz, mennyi  lehetőség 
kínálkozott  a  kilátogató gyermekeknek  és  
felnőtteknek  a  kellemes  időtöltésre. Sípos 
István lovas kocsival, az Off Road-osok  
speciális  járművekkel  utaztatták  az  
érdeklődőket. A  gyerekek körében  nagy  
sikere  volt a kivonuló  tűzoltó  autónak  is.  A  
nap folyamán  több  foci  „rangadó”  is  
lezajlott,  lelkes  szurkoló tábor  biztatta a  
mindenre elszánt  játékosokat.  Tréfás 
ügyességi  versenyen is  részt vehettek  a  
szülők  gyermekeikkel, szép  serleget kaptak  
díjazásként.  Sokan  beneveztek a 
főzőversenyre is -  óvodánk  különdíjban 
részesült.   
Köszönjük  Mindenkinek, aki  munkájával,  
támogatásával  hozzájárult  a  rendezvény  
sikeréhez.  
Május 6 - án   mindhárom csoport  meghitt  
kis  műsorral  kedveskedett  az  édesanyáknak, 
nagymamáknak.  
Kirándulni  is  voltunk : a  kicsik  kétszer  jártak  
Kecskeméten, a nagyobbak  a  fővárosban  
látogattak  el  játszóházba,  repülőtérre,  
cirkuszba. 
Mese  és   bűvész   előadás  is  színesítette  a  
hónap  programját.  
Óvodánk aktív részese volt az országosan 
szervezett „Kihívás napja”  
sportrendezvénynek,  a  focipályán  jó  
hangulatban  telt  a  gyermekeinknek  a  
délután. 

Ovi – börzénken,  amely  egyben  gyereknap  is  
volt, sok  örömteli  esemény  várta  minden  
ovisunkat,  az  újonnan  beíratott  
legkisebbeket  is.  Egész  nap  ugrálhattak  
kettő légvárban  is.  Vetélkedőkben  
mérhették  össze  ügyességüket  és  
gyorsaságukat  -  természetesen  jutalom  is  
járt  a  résztvevőknek.  Palacsinta sütésben  
versenyeztek  az  anyukák,  akiknek  köszönjük  
a  finomságokat.  A  gyerek-zsűri  nagy  
szorgalommal  kóstolgatta  végig  mindet,  
végül  eldöntötték  ki  lesz  a  
„Palacsintakirály”. Baranyiné Takács Teca  
fagyival  és  különleges  csoki szökőkúttal,  
Sípos  István  és  felesége  rengeteg  
szamócával  lepte  meg  a  gyerekeket,  így  
igazi  gyermekálom  vált  valóra -  
csokoládéba  mártogatott  epret  
majszolhattak  amikor  csak kedvük  tartotta! 
Nagyon  köszönjük  óvodásaink  nevében  
nekik  is  és  minden  kedves  szülőnek  a  sok-
sok  finom  falatot,  mellyel  fokozták  a  nap 
hangulatát! 
Kecskeméten  az  uszodában  bemutató  
foglalkozáson  láthatták  csemetéiket  az  
érdeklődő  szülők,  véget  ért  az  úszás 
oktatás. „Focistáink”  is  bemutatták  
tudásukat  hasonló  keretek  között,  de az  
edzések júniusban  is  folytatódnak. 
          A  2010/2011 – es nevelési év  utolsó  
nagy  eseménye  lesz  majd  a 
 június  4 – én  15  órakor a  Művelődési  
házban  tartandó  évzáró,  amely egyben  az  
iskolába  lépő  nagycsoportosok  ballagási  
ünnepsége is.   Mindenkit  szeretettel  várunk! 
 
       Kellemes  nyaralást,  jó  pihenést  
kívánunk  mindenkinek ! 
 
                                                                                                 

Vida  Lászlóné 
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F e l h í v á s 

                Kedves Anyukák és Apukák ! 

 

Úgy gondolom , hogy a könyvtár  egyike azon 

közösségi helyeknek ahová 

érdemes el látogatni . 

Lehetőség van a könyvtár szolgáltatásait igénybe 

venni ( internet, olvasás,könyvkölcsönzés ) és 

lehetőség az ismerkedésre úgy az Anyukáknak, 

mint a Babáknak. 

Éppen ezért szeretettel meghívom és várom a 

könyvtárba az Anyukákat , 

Apukákat, Babákat és akár a Nagymamákat is egy 

kis kikapcsolódásra. 

Ezt a találkozót júniustól szeretném kedd és 

szerdai napokon 10-11óra között, ha megfelel a 

tisztelt érdeklődőknek . 

Jelentkezési elérhetőség a könyvtár nyitva tartás 

ideje alatt :76-555-367 telefonon. 

 

„ TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN „ ! 

 

Lukács Margaréta 

 

 

Trianoni megemlékezés 

2011 június  4-én-szombaton-koszorúzással 

egybekötött rövid megemlékezést tartunk a 

Ladánybenei Hősi Emlékműnél délután 

háromnegyed 5-kor a tragikus békediktátum 91. 

évfordulója alkalmából. 

A délutáni szentmise végén pedig levetítjük Koltay 

Gábor Trianon című filmjének első részét. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

                                 Mátyás Ferenc 

 

 

                       
      KIÁLLÍTÁS A  KÖNVTÁRBAN 

 
         Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 

 
     FEKETE KATALIN 

   GOBLEN képeinek kiállítására 
      A kiállítás megtekinthető 2011. június  1- től 

   2011. június 30-ig a 
   Ladánybenei Könyvtárban 

 

 
 

    A kiállítás a könyvtár nyitvatartási rendjéhez  
  igazodva látogatható! 


