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Önkormányzati Hírek 
 

 

 

Ladánybene Község Önkormányzata szeretné köszönetét kifejezni azok 

számára, akik nagylelkű adományaikkal segítették az idén is megrendezésre 

kerülő Falukarácsony megvalósítását, valamint azoknak is, akik segítséget 

nyújtottak annak lebonyolításában. 

Köszönetünket fejezzük ki: 

Árva Zsoltnak, aki helyére szállította a betlehemes házikót 

Baranyi Lajosnak, aki a kalácsot ajánlotta fel 

Balogh Sándornak, aki a karácsonyfát a helyére szállíttatta 

Egri Péternek és Kasza Istvánnak, aki a mikulás fogatot biztosította 

Lázár Tamásnak, aki a mikulás székét és a betlehembe a zenét biztosította 

Kishjuhászné Halasi Anitának, aki felajánlotta a karácsonyfát 

Halápiné Visontay Beátának, aki az adventi koszorú elkészítéséhez egy ezüstfenyő fát ajánlott fel, és 

a betlehemben szóló zenéhez áramot biztosított 

 Rédliné Stefán Mónikának és Drabantné Stefán Ildikónak, akik elkészítették az adventi koszorút 

Králikné Szabó Irénnek, aki mohát és szalmát adott a betlehem díszítésére 

Kollár Attilának, aki kakaót ajánlotta fel 

Makai Istvánnak, aki a mikulás sátrába gázégőt és teát ajánlotta fel 

Obornyák Jánosnak, aki villamossági munkákat látta el 

Bogovics Hajnalkának és Csávás Tamásnak, akik gyümölcsöt ajánlottak fel 

Várkonyi Lajosnak, aki a szaloncukrot ajánlotta fel 

Varga Zoltánnak, aki bort ajánlott fel 

Csaba Lajosnak, aki bort ajánlott fel 

Rácz Istvánnénak, aki bort ajánlott fel 
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Kisjuhász Ödönnek, aki bort ajánlott fel 

Valkai Józsefné, aki fadíszítéshez dekorációt ajánlott fel 

Az óvoda és iskola pedagógusainak, akik feldíszítették és berendezték a betlehemet és a mikulás 

sátrát 

A ladánybenei polgárőrségnek, akik felügyelték az esemény helyszínét, és segédkeztek a rendezési 

munkálatokban 

Továbbá köszönjük a Margaréta Nyugdíjasklubnak, az Általános Iskolának, a Katolikus Karitász 

Ladánybenei Csoportjának és a Csiribiri Óvodának, hogy a gyertyagyújtások során műsorral 

kedveskedtek a nézőknek, illetve Földi Tibor Atyának, aki a gyertyagyújtások előtt a műsort 

felkonferálta. 

Valamint köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ötleteikkel, tanácsaikkal, játék és egyéb 

felajánlásaikkal segítették a Falukarácsony ismételt megrendezését, illetve segédkeztek annak 

kivitelezésében. 

 
 
 

Szelektív hulladékgyűjtés Ladánybene 2013 I-IV: 

Hónap Nap Hétfő 

Január 21 Hétfő 

Február 18 Hétfő 

Március 18 Hétfő 

Április 15 Hétfő 

Május 13 Hétfő 

Június 10 Hétfő 

 

 

Felhívás!  
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utcák tisztaságának fenntartása érdekében, a 

tulajdonukban lévő ingatlanok, földterületek mellett, és portájukon tartsanak rendet, szedjék össze a 

szemetet, téli időszakban a járdáikat síkosság mentesítsék. Sajnálatos módon az utóbbi időben 

megszaporodott azoknak a háztartásoknak a száma, akik nem tartják tisztán a lakóingatlanuk 

környezetét. A rendezett falu, az ápolt utca képe mindennapjaink fontos alkotóeleme, amelynek 

tisztasága mindannyiunk elemi érdeke. Továbbá felkérnénk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége 
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van rá, ha valahol szétdobált hulladékot lát, szedje össze. A közterület nem valaki másé, hanem a falu 

lakóié. Rendezettsége közös feladatunk, rendezetlensége pedig a falu lakóiról alakít ki negatív képet 

az idelátogatók szemében.  

 

A felelős állattartásról: 
Az elmúlt időszakban megnőtt az utcán kóborló kutyák száma Ladánybenén, az állatok egy része 

azonban nem gazdátlan. Ladánybene Község Önkormányzata felhívja a kutyatartók figyelmét: 

kedvenceiket ne engedjék felügyelet nélkül az utcára. A kóborló állatok veszélyt jelenthetnek a 

gyalogosan és járművel közlekedők számára egyaránt. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gondoskodjanak 

állataik zárt helyen tartásáról, ellenkező esetben komoly összegű pénzbüntetés szabható ki. 

Ebeket sétáltatni csak pórázon lehet, ürüléküket köteles a gazda maga eltakarítani. Játszótérre kutyát 

bevinni tilos.  

Kérjük, ezeket figyelembe véve legyen Ön is felelős állattartó! 

 

Felhívás! 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy a ladánybenei önkormányzati hivatal épülete mögött található 

konténert a külterületen élő lakosok, a szemét lerakására térítményesen igénybe vehetik. Az árakról 

és a fizetés módjáról Ladánybene Község Hivatalában a pénzügyi előadóknál lehet felvilágosítást 

kérni.  

 

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI 
 
     Az utolsó adventi gyertyagyújtásra, egyben falukarácsonyi ünnepségre együtt sétáltunk át az 

óvodából - szülők, gyermekek, óvodai dolgozók. A Mikulás is hamarosan megérkezett és kiosztotta 

ajándékait a falu gyermekeinek. Köszönjük Mindenkinek, aki adományaival segített. Kellemes estét 

töltöttünk együtt. 

     Következő rendezvényünk a gyerekek egyik kedvence, a farsang. Szinte minden kisgyermek 

jelmezben szokott lenni ilyenkor. Reméljük minél több felnőtt is „álruhát” ölt majd. Változatos, vidám 

időtöltésre nyílik lehetőség, büfé, tombola, és különleges játszóház szórakoztatja majd a jelen 

lévőket. 

Szeretettel meghívunk Mindenkit 2013. február 2 – án délután 3 órakor kezdődő óvodai 

farsangunkra a művelődési házba. Jelmezben a belépés ingyenes lesz.  

Óvodásainkkal minden évben felelevenítjük a farsangi népszokásokat. Fánkot sütünk, és hamarosan 

elkészítjük a telet megszemélyesítő „kisze-bábokat” is az udvari télűzéshez. 

Addig is sokat játszunk a szabadban, hiszen a tél is sok örömöt ad ovisainknak. 

 
                                                                                    

                                                                                        Vida Lászlóné 

 

A Ladánybenei Általános Iskola Hírei 
 

  Beköszöntött az újesztendő, 2013 jelentős változást hozott a közoktatásban. Az iskolák állami irányítás alá 

kerültek.  A mi helyzetünk még ezen túl is speciális, hiszen szakmai irányításunk a korábbi iskolatársulás 

következtében a Kunszentmiklósi Tankerülethez, az épület fenntartása pedig a Kecskeméti Tankerülethez 
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tartozik. Szerencsére napi munkánkat ez a változás a legkisebb mértékben sem érinti. Január 6-án a Vízkereszt 

napjával véget ért a karácsonyi ünnepkör, megkezdődött a farsangi időszak.  A diákok számára ez volt a téli 

szünidő utolsó napja, hétfőn újra benépesült az iskola. Remélem, valamennyien kipihenten és nagy lendülettel 

kezdtek újra a tanuláshoz, hiszen 11-én véget ért a szorgalmi idő első féléve, értékeltük a tanulók teljesítményét. 

A félévi bizonyítványt 18-án vehetik kézbe a szülők.      Nagyon jelentős hónap ez a nyolcadikosok számára, 

hiszen itt az iskolaválasztás ideje. Január 19-én kerül sor az első megmérettetésre, ekkor írják meg a gyerekek a 

központi írásbeli felvételi dolgozatot. Ennek eredménye nagymértékben befolyásolja a továbbtanulási 

esélyeket. Ezúton is kívánom diákjainknak, hogy legyenek ügyesek és sikeresek a vizsgán. Második félévben is 

sok programmal várjuk a gyerekeket. A közeljövőben tartunk tini diszkót, többször megyünk színházba és január 

31-ig lehet jelentkezni a tavaszi úszótanfolyamra.    

 

 
Kívánok mindenkinek jó egészséget, erőt, kitartást és sok szerencsét ebben 

az esztendőben! 
 

    
 

  Mátyás Katalin 
Intézményvezető 

 

Közösségi Ház Hírei 

Decemberben befejeződött a közösségi házban a Kecskeméti Katona József Könyvtár szervezésében 

megrendezett számítógépes tanfolyam, amelynek keretén belül a számítógép világával újonnan 

ismerkedők kaptak bevezetést az alapvető számítógépes ismeretekbe. Reméljük, hasznukra válik a 

frissen szerzett új tudás a mindennapjaikban és a munkájukban egyaránt. 

 

Főző klub indul a közösségi házban, havonta egy alkalommal minden hónap utolsó szerdáján. Első 

alkalom 2013. január 30. (szerda), minden érdeklődőt szeretettel, várok. A klub célja, hogy a 

tapasztalt háziasszonyok kicserélhessék egymással a jól bevált receptjeiket, majd helyben közösen 

elkészítsék, a fiatalok pedig ismereteket szerezhessenek. 

Továbbra is várom a TÁMOP -5.5.1. B-11/2-2011-0256 számú, Álmom a család – Tanyagondnokokkal 

a családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein-című projektre való 

jelentkezéseket. 

Képzéseket szervezünk: 

Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, baleset megelőzés - 30 óra 

Családi napközi vezetői- 40 óra 

Informatikai - 30 óra 

Vállalkozói ismeretek - 20 óra 
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Jelentkezni lehet, személyesen nyitva tartási időben vagy telefonon: 0620/938-53-90 

 

  Csere-Várkonyi Csilla 

                                                                                                                                                     IKSZT munkatárs 

Közösségi Tér Nyitva Tartása 

Hétfő: 12-18 óráig 

Kedd: 9-15 óráig 

Szerda: 12-18 óráig 

Csütörtök: 9-15 óráig 

Péntek: (páros hét) – 

Péntek: (páratlan hét) 12-18 óráig 

Szombat: (páros hét) – 

Szombat: (páratlan hét) 12-18 óráig 

 
Könyvtári hírek 

 
Dombovári-Sándor Judit vagyok, három éve élek férjemmel Ladánybenén. 13 éve könyvekkel 

foglalkozom, ezért jól ismerem őket. Január 1-jétől dolgozom a könyvtárban, szeretném a korábbi 

könyvtári rendezvényeket bővíteni, ehhez várom ötleteiket. Remélem, sokan keresik majd fel a 

könyvtárat, ahol nemcsak kölcsönözni lehet, hanem igénybe vehetik az e-Magyarország pontot, és 

folyóiratokban is böngészhetnek. Bízom benne, hogy elégedettek lesznek munkámmal, nő a 

látogatottság.  

 
Továbbra is várunk minden olvasni, internetezni vágyót! 

 
Nyitva tartás: 

Hétfő: 14:00-18:00 

Kedd: 14:00-18:00 

Szerda: 9:00-13:00 

Csütörtök: 14:00-18:00 

Péntek (páratlan héten): 9:00-13:00 

Péntek (páros héten): zárva 

Szombat (páratlan héten): zárva 

Szombat (páros héten): 14:00-18:00 

 

Elérhetőség: 

Telefon: 76/555-367 

Email: konyvtar@ladanybene 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Uniós forrást nyert alkalmazottai képzésére a Baranyi Kft.  

A munkaerő készségeinek és képességeinek fejlesztésére a Baranyi Sütőipari, Vendéglátói, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közel 35 millió forintot fordíthatott egy uniós pályázat keretein 

belül.  

A TÁMOP 2.1.3/B. " Munkahelyi képzések a Baranyi Kft.-nél" elnevezésű pályázati projekt keretein 

belül a cég 83 dolgozója Folyamaturalás: Process Kontrolling, Projekturalás: Projekt Controlling, 

Korszerű gazdasági és vállalkozási ismeretek gyakorlata, illetve Korszerű gondolkodásfejlesztési 

gyakorlat képzéseken vett részt.  

 
A társaság 1990-ben alakult, mely elsősorban kenyér és pékáru készítésével, Ladánybene és 

közvetlen környékének szükségleteit elégítette ki. A munkaerőpiaci helyzet jellemzője, hogy adott az 

ingázás lehetősége szinte minden irányban. A gazdasági válság hatása azonban az álláskeresők 

számának növekedését hozta el. Az értékesítés fő területe Észak-, valamint Közép-Bács-Kiskun és Dél-

Pest megye lett, de nyitottak a budapesti szállítás felé. Dolgozóik létszáma mára már elérte a 150 főt. 

Jelenleg 200 kereskedelmi partnerrel állunk szállítási kapcsolatban, amelyek között megtalálhatóak 

több üzletből álló áruházláncokon felül a közétkeztetésben résztvevő partnerek is. Ezen felül 15 saját 

üzemeltetésű mintabolttal és 2 db mozgóbolttal büszkélkedhetünk. A társaságnak pillanatnyilag 

pékséggel rendelkező telephelye van Kerekegyházán, Kunszentmiklóson, Lajosmizsén és 

Ladánybenén. Időközben ladánybenei telephelyünkön cukrászüzemet is kiépítettünk. A 

megnövekedett piac kiszolgálását, a megrendelések teljesítését saját, a gazdaságfejlesztési projekt 

keretében megvásárolt eszközpark biztosítja. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Baranyi Sütőipari, Vendéglátói, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Cím: 6045 Ladánybene, Rákóczi út 18. 
 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Kerékpárok és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó KRESZ szabályok 
 

- A kerékpárosoknak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére 

vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia. 

- A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között abban az esetben szabad 

közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson 

a, előre fehér-, hátrafelé piros színű folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és 

fényvisszaverőt helyeztek el, és  

b, lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot) visel. 

- Tilos 
a, főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni 

b, elengedett kormánnyal kerékpározni 

c, kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni 

d, kerékpárral állatot vezetni 

e, kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani 

- A kerékpárt fel kell szerelni 

a, hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet, 

b, egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával, 

c, egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható 

helyzetjelző lámpával, 

- A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta időben – olyan járműből, 

amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja – 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük. 
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Gyalogosok közlekedése 
 

- A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a 

kerékpárúton kell közlekednie. 

- A gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a járművek vezetői által 

elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie. 

- Főútvonalon, 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos. 

- Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell 

viselnie. 

 

Aki ezeket megszegi, az szabálysértést követ el és 5.000-től 50.000 forintig 
terjedő pénzbírság sújthatja! 

 
Lajosmizsei ügyelet: 0620/539-84-40 (0-24 óráig) 

 
Pintér Tamás-helyi körzeti megbízott, fogadó ideje minden páratlan hét szerdai napok 10-12 óráig. 
Elérhetősége: 0620/33-44-804 

 

 


