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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Községben is lezajlott a 2014. évi önkormányzati választás, amikor is a következő 
5 évre megválasztásra került a település polgármestere, s a 6 főből álló képviselő-testület. 

A település választópolgárainak száma 1377 fő volt, ebből 883 fő adta le szavazatát. A 
részvételi arány az országos átlaghoz viszonyítva magas, mintegy 64 %-os volt. 

 
A polgármesteri választás eredménye az alábbi: 

 
- Kardos Attila     635 szavazat   75,24 % 
- Sebestyén István     21 szavazat     2,49 % 
- Zachár Attila    188 szavazat   22,27 % 

 
A település polgármestere: Kardos Attila lett, aki megbízatását társadalmi megbízatásban látja el. 
 

Képviselő választás eredménye: 
                                szavazatok száma 

Baranyi Lajos Független 224  

Király Rita Független 163 

Kisjuhász István Független 209  

Mátyás Ferenc Miklós Jobbik Magyarországért Mozgalom 460  

dr. Rácz Imre Gábor Független 555 

Sas Sándor Független  174 

Simkóné Jámbor Marianna Független 508 

Terjék Katalin Éva Független 287 

Tóth Árpád Független 341 

Vas László Gábor Független 178 

Vida Lászlóné Független 517 

Visontay István Független 412 

 
 

Megválasztott képviselők: 
 

                                                                      szavazatok száma 
1. dr. Rácz Imre Gábor 555 

2. Vida Lászlóné 517 

3. Simkóné Jámbor Marianna 508 

4. Mátyás Ferenc Miklós 460 

5. Visontay István 412 

6. Tóth Árpád  341 
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A képviselő-testület megválasztását követően – október 20-án – tartotta meg alakuló ülését, 
ahol a képviselők, valamint a polgármester is letette a feladatellátáshoz szükséges esküt. 

Az eskü letételét követően Kardos Attila – polgármester ismertette a képviselőkkel a 2014 – 
2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó elképzeléseit. 

 
Hangsúlyozta, hogy olyan beruházásokat szeretne megvalósítani, amelyek egyrészt a 

közösségek fejlődését, új közösségek kialakítását szorgalmazzák, másrészről pedig olyan 
beruházásokat szorgalmaz, amelyek az épületek energiapazarló üzemeltetését megszüntetik. Úgy 
véli, hogy a település lakójaként olyan környezetben szeretne élni, ahol a Falu minden lakója az 
Európai normák szerint élhet, és nem szenved hátrányt semmiben más településekhez képest. Az 
utak aszfaltozásával és a víztorony kiépítésével ezek az elképzelések közelebb kerültek, de a teljes 
infrastruktúra kiépítéséhez szükséges a települési szennyvízhálózat kialakítása is. Elmondta, hogy a 
szennyvízberuházáshoz korábban már Felsőlajos községgel együtt elkészítettük a terveket, s a 
pályázati anyagot is, amely csak arra vár, hogy a településhez kapcsolódó megfelelő pályázat 
megjelenjen. A település régi vágyaként említést tett a tornaterem kialakításáról. A művelődési ház 
ugyan továbbra is rendelkezésre áll a tornaórák megtartásához, de az épület nem erre a célra készült, 
ezért nem is jelenthet végleges megoldást erre a problémára. A tornaterem kérdésének megoldását 
– az általános iskola nevelőtestületével együtt gondolkodva – egyik legsürgetőbb feladatának tekinti. 

Fejlesztési elképzelései közt említést tett az egységes Faluközpont kialakításáról, amely 
nemcsak piacként szolgálna, hanem egy szélesebb funkcióval rendelkező térként a település díszévé 
válhatna. 

Az alakuló ülés napirendi pontjaként titkos szavazással megválasztásra került a település 
alpolgármestere, aki dr. Rácz Imre Gábor, a község háziorvosa lett.  

Az alakuló ülésen döntést született a bizottságok megalakulásáról, illetve a bizottságok 
személyi kérdéseiről, amely az alábbiak szerint alakult meg: 

 
 Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság: 

Vida Lászlóné – elnök   képviselő 
Tóth Árpád     képviselő 
Palakovics Csabáné   külsős bizottsági tag 
 
 
 

Ügyrendi – és Településfejlesztési Bizottság: 
Visontay István  elnök    képviselő 
Mátyás Ferenc Miklós     képviselő 
Simkóné Jámbor Marianna                  képviselő 
Kisjuhászné Gábor Katalin     külsős bizottsági tag 
Terjék Katalin      külsős bizottsági tag 

 
A megválasztott polgármesternek, alpolgármesternek, valamint a képviselőknek egyaránt 

megválasztásukat követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük, valamint nyilatkozniuk kell 
a tisztségükkel szembeni összeférhetetlenségről, illetve be kell jelentkezniük a köztartozásmentes 
adatbázisba. 
 
     
                          Szádvári Erika 
                               aljegyző 
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Csiribiri Óvoda hírei 
 

A 2014/2015-ös nevelési év első 2 hónapja bővelkedett eseményekben.  
Fogadtuk az új kiscsoportosokat, akik örömmel ismerkednek az óvodával,  a közösségi élettel.  Sok 
szülő élt  a lehetőséggel és az első időszakban elkísérte gyermekét, segítve a legkisebbek 
beilleszkedését. 
Az  előző év tapasztalatai azt mutatták, hogy  a  mozgásfejlesztő  foglalkozások nagyon sok 
gyermeknél hoztak jó eredményeket, így szeptembertől lehetőséget  biztosítunk  az  alapozó terápia 
folytatására.  
Gyermekeinket szükség  szerint logopédus és gyógypedagógus is fejleszti. 
A  tánc  iránt  érdeklődők  zumba  oktatáson  vehetnek részt,  a kis bajnokjelöltek pedig foci 
edzéseken fejleszthetik ügyességüket, állóképességüket. Az első megmérettetés már meg is történt,  
a Bozsik-program  keretében  ovisaink Kerekegyházán szerepeltek.  Sok sikert  kívánunk  a  további 
versenyekhez is! 
Nagycsoportosaink  kedves  kis  műsorral köszöntötték  a  „Ki mit tud?” vetélkedőn induló  
nyugdíjasokat.  Októberben  kukoricatörésre  és  szüretelésre  hívták  meg  a kis csapatot.  Élve  a  
falusi  környezet adta lehetőséggel,  természetesen  kipróbálták mit is  jelent a „betakarítás”.  Az 
óvodások  legtöbbször  közvetlen  tapasztalatok szerzésével  jutnak  új  ismeretekhez,  nagyon 
hasznosak voltak ezek a kirándulások… 
A felnőttek sem maradtak program nélkül. A kívül-belül gyönyörűen felújított Művelődési  Házban  
tartottuk  őszi  táncos mulatságunkat, melynek  bevételét mindig a gyermekekre és környezetük 
szépítésére fordítjuk.  Rendkívül  sok tombola ajándékot  és  felajánlást  kaptunk,  amit ezúton is 
köszönünk!  
Mindenkinek köszönjük a támogatást, munkát, segítséget amivel hozzájárult rendezvényünk 
sikeréhez. 
Megemlékezést tartottunk nemzeti ünnepünkön, a parkban lévő emlékműnél elhelyeztük a kegyelet 
virágait.  
 
                                                                                                                                                       Vida  Lászlóné 
 
 
 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 
Szeptemberben ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük meg a tanévet, ahol az iskolába lépő 1. osztályos 
gyerekek ceruzát és füzetet kaptak ajándékba az iskola Szülői Szervezete jóvoltából. A Szülői 
Szervezet vezetése megújult, a tagok Hardi Lajosnét választották meg elnöknek, reméljük, 
munkájával hosszú ideig támogatja iskolánkat. Ezúton is megköszönjük Király Rita lelkes,  áldozatos 
munkáját. Idén megkezdte működését művészeti iskola keretében a művészi szakkör, melynek 
keretében rajzolni, festeni, agyagozni tanulhatnak a gyerekek. Ismét elindult a Talentum Művészeti 
Iskola szervezésében a társastánc-oktatás. 
Október 2-án és 3-án került megrendezésre a Bene Vitéz Napok. Ennek keretében iskolánk 
névadójáról emlékeztünk meg. A programok között szerepelt a tanórákon belül tabló- és 
plakátkészítés, melyek a felső tagozat folyosóján kerültek kiállításra. Baranyi Szilveszterné Teca 
jóvoltából az alsó tagozatos gyerekek ingyen lovagolhattak, ezért ismét köszönetet szeretnénk 
mondani.  
A 2014 méteres Bene vitéz futáson az iskola összes tanulója és több nevelője részt vett, 
osztályonként az elsőként beérkezett fiú- és lánytanulók érmet kaptak. A program keretében került 
sor a szokásos diák-önkormányzat napi akadályversenyre, ahol gyerekeink 10 csapatban mérhették 
össze tudásukat és ügyességüket. A feladatok között szerepelt csatakiáltás írása, menetlevél 
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készítése, teszt és ügyességi játék egyaránt, több akadály is Bene vitéz korát idézte. A három 
legügyesebb csapat tortát kapott jutalmul. Péntek délután nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
előadását Kürti László, a Ladánybenei évszázadok című könyv szerzője. Fafaragás és kézműveskedés 
is színesítette a programot, gyerekeink termésfigurákat készíthettek, ólmot önthettek, mintát 
égethettek plakettbe. Sajnos az időjárás miatt nem kerülhetett sor a kenyérlángos sütésre és a közös 
tábortűzre, ezt egy későbbi időpontban szeretnénk pótolni. A programot a helyi önkormányzat is 
támogatta, köszönjük segítségüket. 
Az október 6-i megemlékezést a 6. osztály, az október 23-i megemlékezést a 7-8. osztály szervezte 
meg. 7. és 8. osztályos tanulóink Pályaválasztási börzén vettek részt Kecskeméten osztályfőnökeikkel 
és szülőkkel, szállításukról a Kecskeméti Munkaügyi Központ gondoskodott. Itt a gyerekek szakmákkal 
és középiskolákkal ismerkedhettek, megkönnyítve a továbbtanulás nehéz döntését. 
A Bozsik Programba négy korcsoportban nevezett az iskola csapatot, az első meccsek már lezajlottak. 
A 7-8.-os korcsoport veretlen pillanatnyilag, ez komoly eredmény, hiszen az ellenfelek sokszor jóval 
nagyobb iskolákból kerülnek ki. A gyerekek szállításához a meccsekre a helyi önkormányzat nyújtott 
segítséget a tanyagondnoki kisbusz biztosításával, ezért is szeretnénk köszönetet mondani.  
A mindennapos oktató-nevelő munka mellett ebben a is igyekszünk tartalmas szabadidős 
tevékenységeket szervezni diákjaink számára. Megyünk bábszínházba, színházba és uszodába is. 
Az őszi szünet után november 5-én és 6-án szülői értekezletre várjuk a szülőket. November elején 
kerül megrendezésre a helyi szavalóverseny, melynek nyertesei Kunadacson képviselhetik majd 
iskolánkat.  
Az iskola hagyományos őszi bálját november 22-én 19 órától rendezzük meg a megújult Művelődési 
Házban. A talpalávalót Mizsei Sándor biztosítja, büfé és tombola áll vendégeink rendelkezésére. A 
bevételt a Szülői Szervezet az iskola, a gyerekek javára fordítja. Szeretettel várunk mindenkit, 
tombola felajánlást köszönettel elfogadunk. 
Eredményekben gazdag tanévet kívánunk diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt. 
 
                                                          A tantestület nevében: Mátyás Katalin és Kisjuhászné Gábor Katalin 

 

 

A Ladánybenei  Pannoniások Baráti Köre jelenti Kiskunmajsáról! 

 

2014 szeptemberében a szüreti mulatság keretében 8. alkalommal került megrendezésre a 

Ladánybenei Pannoniások Baráti Köre veterán jármű találkozója a Jonathermál Kemping területén 

Kiskunmajsán. Az ország számos részéről érkeztek veterán motorosok és oldtimer autók, valamint II. 

világháborús katonai hagyományőrző kiállításnak is otthont adott a rendezvény.  A helyi római 

katolikus plébános Úr közreműködésével a kemping bejáratánál található Szent Kristóf szobor 

szentelését követően a járműveket is megáldotta. Ezt követően 10. kilométeres veterán jármű 

felvonulás vette kezdetét Kiskunmajsa területén.  

Napi történések: csettegő verseny és Dutra traktorok találkozója, szilvalekvár főzés, paprikafűzés , 

kirakodó vásár, kézműves foglalkozások, kovács és kádár mester bemutatója, népi játszótér 

gyerekeknek. Hamisítatlan szüreti hangulat szüreteléssel, szőlőpréseléssel és mustkóstolással. Az 

egész napos rendezvényt zenés vacsora és táncmulatság zárta. 

 

                       Motorbaráti üdvözlettel Lénárt András a Ladánybenei Pannoniások Baráti Köre nevében 
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Néhány kép az eseményről: 
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Közösségi Ház hírei 
 
Október 24-én az ŐszintÉn Duó 
ismét remek koncertet adott a 
Közösségi Ház „színpadán”, 
amelyre nagy számban érkeztek a 
ladánybenei zenekedvelők. A 
mostani koncert számai az 
„utazás” ideájának gondolatvilága 
köré szerveződtek. Az egy órás 
előadás után minden érdeklődő 
élményekkel gazdagodva tért haza 
meleg otthonába. 
 
 
 

Október 31-én Urbánszki László könyvbemutatója került megrendezésre, mely 
során frissen megjelent, Vérszagra Gyűl című regényét tárta az érdeklődő 
közönség elé az író, amit kellemes beszélgetés követett a regényről. 
Egy kis ízelítő a moly.hu-ról a könyvről, amely bizony egy ladánybenei számára 
külön érdekes lehet: 
 

 

„A Vérszagra gyűl című regény a mongol 
betörés évében játszódik. A kedélyes 

nyugalomban élő, mocsárszéli kis faluba (ma 
Ladánybene) izmaelita kereskedőknek álcázott 

mongol felderítők, kémek érkeznek. Az idill 
rémálommá változik, amikor kiderül, hogy a 
csapat a közelgő, népeket elsöprő förgeteg 
előhírnöke: kisebb, de ugyanolyan pusztító 

szélvihar. A falu népe a mocsár mélyére 
rejtőzik, és szembeszáll a förgeteggel. 

Halászok, parasztok, nők és gyerekek küzdenek 
a hajdanvolt világ legjobb harcosai ellen a 

torokszorítóan izgalmas, életszerű 
hitelességgel megírt regényben.” 

(moly.hu) 
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