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Önkormányzati Hírek 
 
 

Tegyünk a parlagfű ellen 
 

 

A parlagfű legintenzívebb növekedési 

időszaka július hónap, a virágpor 

legnagyobb tömegben július végén és 

augusztus hónapban szóródik, ezért az 

ingatlantulajdonosoknak a parlagfű elleni 

védekezést június 30-ig végre kell 

hajtaniuk, azt követően, pedig a parlagfű 

virágzását, az allergén pollen levegőbe 

kerülését folyamatosan meg kell 

akadályozni. A védekezés legegyszerűbb 

módja havonta legalább 2-3 alkalommal 

történő kaszálás. A művelési cél nélküli 

talajbolygatás csak serkenti az egész 

szezonban folyamatosan csírázó parlagfű 

szaporodását. 

A hatályos jogszabály szerint, akik 

elmulasztották a parlagfű elleni védekezési 

kötelezettségüket belterületen a jegyző, 

külterületen pedig a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága köteles a hatósági eljárást 

megindítani az ingatlantulajdonosokkal 

szemben. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy a közérdekű védekezést elrendelő 

határozat fellebbezésre tekintet nélkül 

azonnal végrehajtó, amelynek költsége 

minden esetben az ingatlan tulajdonosára, 

használójára kell terhelni. 

A közérdekű védekezés mellett 

növényvédelmi bírság kiszabására is sor 

kerül, amelynek mértéke a terület 

nagyságától és fertőzöttségtől függően, 

15. 000 Ft-tól - 5.000.000. Ft-ig terjedhet. 

 

 

 

 
    

 

 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot! 

A Képviselő-testület 41/2013.(V.27.) számú határozata értelmében 2013.VI. 25.–2013. VI.29. 

között igazgatási szünet lesz a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalban. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. 

Sürgős esetben a Kunbaracsi Kirendeltség elérhető 76/545-128 telefonszámon. 

A megértésüket kérjük és köszönjük türelmüket! 
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Tisztelettel felhívjuk a Lakosság figyelmét a játszótér használatának rendjéről: 

 

• A játszótér nyitvatartási ideje a nyári időszámítás idején reggel 7 és este 21 óra 

közötti, míg a téli időszámítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti időszak. 

• A játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett, míg a 

6 éves kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. A 14 éves kor felettiek 

számára a játszótér használata tilos. 

• A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára használható 

oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

• A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az eszközöket, 

berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott 

kárért. 

• A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, valamint a szemetelés. 

• A játszótér területére kutyát bevinni tilos. 

• A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő 

eszközt bevinni tilos. 

• A játszótér területére gépjárművel behajtani tilos. 

• A játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthajtani vagy közlekedni. 

• A játszótér használói és felnőtt kísérők felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű 

és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért. 

 

KÖZÖS ÉRTÉKÜNK A JÁTSZÓTÉR, VIGYÁZZUNK RÁ EGYÜTT! 
 

 
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét! 

 

Több bejelentés érkezett, hogy Ladánybenén az utóbbi időszakban megnövekedett a lakás 

betörések száma, amely bizonyos időközönként történik. Kérjük a lakosságot, hogy a bármi 

jellegű bűncselekményre utaló jelet lát, tapasztal, azonnal értesítse a rendőrséget vagy a 

helyi körzeti megbízottat.  

Telefonszámok: 

Egységes segélyhívószám: 112 

Helyi körzeti megbízott (Pintér Tamás): 0620/334-48-08 
 

 
 

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. A rendezett falu, az ápolt utca képe mindennapjaink fontos alkotó 

eleme, amelynek tisztasága mindannyiunk elemi érdeke. A közterület nem valaki másé, 

hanem a falu lakóié. Rendezettsége közös feladatunk, rendezetlenség pedig a falu lakóiról 

alakít ki negatív képet az idelátogatók számára. Községi Önkormányzat is oda figyel a 
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fásításra és a virágosításra. Sajnálatos tény, hogy a virágládákban lévő virágokat már kétszer 

ellopták. Kérjük Önöket, hogy ne hagyják, hogy illetéktelen személyek rongálják a falu 

tulajdonát. Ha tapasztalja, kérjük, jelezze Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalban.  

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot! 
 

Dr. Rácz Imre Gábor háziorvos előreláthatólag 2013. július 8. napjától július 28. napjáig 

szabadságon lesz. Helyettesítés a megszokott rend szerint történik. Bővebb információk a 

későbbiekben a hirdetőtáblákon lesz megtalálható. 

 
 

Értesítés! 

Dr. Hajagos Zsolt fogorvos helyettesítése 2013. július 1-jétől történik. 

 Fogorvosi ellátást Dr. Kvássy Sándor veszi át. Rendelése: 6045 Ladánybene, Fő út. 71.  

 

Rendelés:  

Szerda 14.00-17.30 óra 

Csütörtök 8.00-10.30 óra 

 

 

 
 

Közösségi Ház Hírei 

Júniusban elkezdődik a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 "Álmom a CSALÁD - Tanyagondnokokkal a 

családokért a kecskeméti kistérség tanyagondnokos településein" program sorozat második 

képzése, a családi napközi vezetői. Jelentkezéseket június 21-ig tudjuk elfogadni. 

Jelentkezés: 0620/938-53-90 telefonszámon vagy személyesen az IKSZT-ben. 

Továbbra is lehet jelentkezni az,,Álmom a család” című projektre. 

Képzések: 

Elsősegélynyújtás elmélete és gyakorlata, baleset megelőzés - 30 óra 

Házi gyermekfelügyelői- 26 óra 

Vállalkozói ismeretek - 20 óra 

Tréningek: 

Hatékony kommunikáció- 20 óra 

Szakmai készségfejlesztés- 20 óra 

Munkaerő piaci alapkészségek fejlesztése- 20 óra 
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Újra indul az ingyenes angol nyelvoktatás iskolásoknak, és érdeklődés 

számától függően óvódások számára is. Első alkalom július 3-án (szerdán) 

16 órakor lesz.  

                                                          Minden érdeklődőt szeretettel várok.                                                                                    

 

Helytörténeti programsorozatunk második előadást Mátyás Katalin és Visontay István tartják, 
testvértelepülési kapcsolataink témában. 

Ha elmúltál már 16 éves és szeretnél dolgozni a nyári szünidőbe, de még nem találtál 

számodra megfelelő munkát gyere be az IKSZT-be és segítünk. 

Nyári szünetben is várjuk a gyerekeket: társasjátékozni, dominózni, festeni, rajzolni. 

Mozgékonyabb gyerekeket várják: labdák, hulla-hopp karikák, tollaslabda szett. 

Nyitva tartási időben várunk mindenkit szeretettel! 

Elérhetőségek: 0620/938-53-90 vagy 0676/555-367 

Email: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 

Csere-Várkonyi Csilla 

                                                                                                                     IKSZT munkatárs 
 
 

 
 

 
                   A Ladánybenei Általános Iskola Hírei 

 
 

 

 Petőfi nyomában              
 

Ebben a tanévben hetedik osztályos diákoknak (17fő) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt . 

pályázata jóvoltából lehetőség  nyílt  4 napos határon túli osztály kiránduláson részt venni. 

 A pályázaton 373.790 Ft nyert az osztály. 

 A tanévet már ezzel a tudattal kezdtük meg, hogy osztálykirándulásunk célországa Erdély, és 

Szentábrahámot, a testvérfalunkat is felkereshetjük. A kirándulásunkat több előkészítő óra 

előzte meg, ezeken az órákon megismerkedtünk az erdélyi magyarok történelmével, 

népzenéjével (még a székely himnuszt is megtanultuk Jakabné Galovics Eszter néninél), rajz-

technika órákon készítettük el a nemzeti színekkel és szalagokkal saját készítésű 

koszorúinkat, miközben megismerkedtük a székelyek hagyományaival is. Kisjuhászné Gábor 

Kati nénivel felelevenítettük Petőfi Sándor életrajzát és erdélyi verseit tanultuk meg, melyet 
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el is mondtuk az egyes helyszíneken. Visontay Pista bácsi előadásából megtudhattuk a két 

falu kapcsolatának kialakulását, melyet saját élményeivel színesített.     Útvonalunk Petőfi 

utolsó napjainak állomásait járta végig.  

2013.06.1-jén, szombaton elérkezett a várva várt nap, amelyre a ladánybenei hetedik 

osztályos diákok már nagyon készültek.  Reggel fél 6-kor indultunk Erdélybe. A jó társaság 

miatt a hosszú út gyorsan eltelt, filmet néztünk, énekeltünk és beszélgettünk. Három óra 

múlva elérkeztünk a határhoz, amiről azt hittük, hogy valami nagydolog fog történni, de rá 

kellett jönnünk arra, hogy semmi érdekes nem történt. A határt zökkenőmentesen átléptük. 

Első állomásunk Nagyvárad volt, miután leszálltunk a buszról, végre kinyújtózhattunk, mivel 

lábaink már nagyon elzsibbadtak. Elindultunk a Petőfi- Parkba, Petőfi Sándor emlékművét 

megkoszorúzni, ezzel is emléket állítva a lánglelkű költőnknek. Majd a sétáló utcán lejártuk a 

lábunkat, és közben megismerkedtünk Nagyvárad látványosságaival. Ezek után elindultunk 

Kolozsvárra, ahol megtudtuk, hogy kb. 60000 magyar lakik a térségben. A város főterén 

Mátyás királyunk monumentális szobrát láthattuk, majd a Szent Mihály templomhoz érve az 

osztály nagy része felment a kupolába, ahol az óraszerkezetét is megnézhettük. Leérve a 

toronyból megnéztük Mátyás király szülőházát is. Elindultunk Torockóra, ahol már izgatottan 

vártak bennünket. Megtekintettük a Székely követ, és megízlelhettük a Székelyek különleges 

íz világát is a vacsoránál, ami finom zöldséglevesből, székelykáposztából és almás lepényből 

állt. Az éjszakai nem alvás után fáradtan keltünk fel. Reggel 8 órakor szállásadóink házias 

reggelivel vártak bennünket. Majd utunk a tordai Sóbányába vezetett, ahol rögtön fél órát 

kellett várni a magyar nyelvű tolmácsra, hogy bejuthassunk. Mihelyst beértünk, rögtön 

megkóstoltuk, nyalogatni kezdtük a falat, majd az idegenvezető később felvilágosított minket 

arról, hogy a sónak hashajtó hatása van. Sokat kellett gyalogolni és lépcsőzni, ugyanis a 

liftnél 2 km-es sor volt, ráadásul több diáknak is tériszonya volt, de a látvány nem 

mindennapi. Következő állomáshelyünk Marosvásárhely volt, ahol meglátogattunk egy Petőfi 

emlékművet, majd a népművészeti napokat néztük meg. Kicsit se mutattuk ki 

magyarságunkat, mivel az utca közepén kezdtünk el kancsikával csattogtatni. Mindezek után 

Székelyudvarhelyre utaztunk, ahol Petőfi kútját koszorúztuk meg. Az itt tett látogatás után 

testvértelepülésünkre, Szentábrahámra utaztunk, itt nagy szeretettel fogadtak minket, ahol 

hagyományos székely ételt főztek nekünk, majd néhány itt élő diákkal töltöttük el a nap 

többi részét. Szállásunk a helyi óvodában volt, ahol alvás előtt az egyik szomszéd diák 

hangulatos gitárelőadást tartott nekünk. A fárasztó nap után hatalmas élményekkel 

térhettünk nyugovóra.  Ez után az este után most kivételesen kipihenten ébredtünk fel. A 

bőséges reggeli után elindultunk az idegenvezetőnkkel, a helyi földrajztanár úrral, aki a nap 

további részén velünk tartott. A Farkaslakán meglátogattuk Tamási Áron sírját. Ezek után 

megérkeztünk a Békási-szoroshoz, ahol két elég hosszú és fárasztó órát töltöttünk el, de 

legalább két igen aranyos kutyával ismerkedtünk meg: Rokival és Bélával. A túra után a 

Gyilkos-tónál kb. egy órát töltöttünk, pihentünk, vásárolgattunk a bátrabbak pedig még 

csónakázhattak is. Szentábrahámra visszaérve búcsúvacsorával vártak minket, ami alatt az 

igazgató, Enikő néni elbúcsúzott tőlünk, megköszönte, hogy az erdélyi utunk során 

meglátogattuk őket és vendégül láthatták a ladánybenei diákokat, majd pár diák tanári 
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kísérettel zenés gitárelőadással készült nekünk. A vacsora után mi is átadtuk az 

ajándékcsomagokat, de ők is készültek meglepetéssel: saját készítésű barátság karpereccel 

(amit még néhány diák a mai napon is visel) és házi csokival is. Miután visszamentünk a 

szállásra, az estét a szomszéd diák gitárelőadása zárta. Utolsó napunk is elérkezett immár. A 

reggeli után tanórákon vehettünk részt: magyar órán, fizikán és román órákat láthattunk. Az 

órák után közösen elültettük a lilaakác csemeténket, itt hagyva emlékünket Ladánybenéről.  

A búcsúzás után még megálltunk Székelykeresztúron, ahol már bennünket várt idegenvezető 

hölgy. Ő vezetett bennünket végig, ahol Petőfi Sándor a segesvári csata előtti óráit töltötte, 

és Petőfi körtefáját is megkerestük. Persze innen sem jöhettünk el ajándék és élmények 

nélkül, a hölgy az osztály számára dedikált könyvvel készült, mely Petőfi utolsó napjait járja 

végig, képekkel illusztrálva. Az itt töltött 1 óra után Körösfőre utaztunk, ahol szakadni 

kezdett az eső, vásárlási lehetőség volt bőven, mindenki szebbnél szebb dolgokat vásárolt 

magának és családtagjainak. Ezek után elindultunk haza. Ez alatt a 4 nap alatt nemcsak az 

erdélyiek mindennapjait ismerhettük meg, hanem új barátokra is szert tehettünk és óriási 

élményekkel gazdagodhattunk.  

 

 

 
 

 

 
Gulyás Csilla és Szalkai Dóra élmény beszámolója a hetedikesek erdélyi tanulmányi 

kirándulásáról! 
 
 

„Óvd és tedd jobbá környezeted!” címmel hirdetett pályázatot a  Criminon magyarországi 

szervezete. Az iskolánk virágosítását évek óta tanulóinkkal közösen végezzük, ezzel a 

programmal neveztünk a versenyre. Délutánonként a napközisek és tanulószobások 

segítségével ültettünk, gyomláltunk és öntöztünk. A munkákról rajzokat is készítettünk. 

Nagyon megörültünk, amikor megtudtuk, hogy harmadik helyezést értünk el!  

A cikk írásakor még nem tudjuk, hogy mi lesz a nyereményünk, de mindenképpen megérte a 

fáradozásunkat a közös munka és az, hogy a ballagásra szépen kivirágzott minden egyes 
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elültetett nővényünk. Köszönöm a lelkes 

munkátokat, kívánok vidám, élményekben 

gazdag vakációt!  

Berenténé Gönczi Ilona

Hófehérke és a hét törpe az Operában! 

Az Országos Gyermekmentő Alapítvány 

pályázatán 40 db jegyet nyertünk az 

operaházi előadásra. Izgatottan készültünk 

a látogatásra és csodálatos élményben volt 

részünk! Az épület is lenyűgöző, a színészek 

előadása pedig mindannyiónkat elvarázsolt. Nem is hittük volna, hogy tánccal és zenével 

mindent el lehet mesélni! Köszönjük, hogy ott lehettünk! 

                                                                                   Krista Éva, Tóth Rita, Lénárt Levente  

                                                                                                   4. osztályos tanulók 

 

Felhívás! 

Iskolánk ebben az évben 135 éves lesz. Ebből az alkalomból névadó ünnepséget tervezünk, 

melyhez kapcsolódóan egy kiállítással szeretnénk megemlékezni az intézmény múltjáról.              

A kiállításhoz várjuk a régi bizonyítványokat, osztályképeket, régi iskolai rendezvények fotóit 

mind a belterületi, mind a tanyai iskolákra vonatkozóan. Kérjük, aki rendelkezik olyan 

fotókkal, dokumentumokkal, melyeket fel tudunk használni a kiállítás során, azokat hozza be 

vagy juttassa el az iskolába. A fényképeket, dokumentumokat beszkenneljük és azonnal 

visszaadjuk.  

                                                                                                                         Mátyás Katalin 

                          Intézményvezető 

 
 

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI 
 
     Mozgalmas hónapunk volt a május és június. 

Megszerveztük hagyományos majálisunkat, melyen nagyon sok kisgyerek és felnőtt vett 

részt. Vidám programok voltak egész nap. A kisebbek légvárban ugrálhattak, játékos sport 

vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket. A felnőttek fociztak, több családi baráti 

társaság finom ételeket készített a főzőversenyre.  Népszerű volt a tűzoltó autó is. 

Köszönjük minden támogatónak a segítséget, a felajánlást, a munkát. 

Nem feledkeztünk meg az édesanyákról, minden csoport felköszöntötte őket és a 

nagymamákat rövid kis műsor keretében.  
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Május első napjaiban beiratkoztak új kiscsoportosaink is.  

Óvodásaink Budapestre kirándultak a hónapban. 

A legkisebbek az Állatkertben jártak, és annak játszóházában is „szétnéztek”. 

Középsőseink a Dunán hajókáztak menetrendszerinti járattal, majd a Gyermekvasúton is 

utaztak.  Az Elevenpark nevű játszóházban sokat időztek, jól el is fáradtak. 

A nagycsoportosok a Fogaskerekűt próbálták ki először, majd ők is vonatoztak a hegyekben.  

A népszerű játszóház zárta programjukat. 

Május 22-én megtartottuk a nevelési év utolsó szülői értekezletét.  

A nagycsoportosok vendége volt Szécsényiné Bóta Kamilla tanítónő, aki az iskolában fogadja 

majd a kis elsősöket. 

Az óvodai nevelési év lezárásaként megtartottuk ballagással egybekötött évzárónkat. A kis és 

középső csoportosok versekkel búcsúztak a nagycsoportosoktól, akik kijárták az óvodát.  A 

„nagyok” vidám, színes műsorral kedveskedtek, megható ünnepség részesei voltunk 

mindannyian. 

A régen várt gyermeknapot június 12-én tartottuk meg a focipályán.  

A sláger persze most is a légvár volt, amiben naphosszat ugrálhattak a gyerekek.  Érdekes, 

egy-egy közismert meséhez kapcsolódó feladattal várták a jelmezes óvó nénik a vállalkozó 

kedvű ovisokat a kiépített akadálypályán. 

Játékos sport vetélkedőbe is bevontuk a szülőket, nagyszülőket. Sokat táncoltunk, 

énekeltünk együtt, elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezen a 

rendezvényen.  

A meghirdetett palacsintasütő versenyre sokan beneveztek, bőven jutott a finomságokból.  

Köszönjük a szülők segítségét, támogatását. 

       Óvodánk a nyári időszakban csak júliusban lesz zárva, júniusban és augusztusban 

szeretettel várjuk a gyermekeket. 

       A nyári szünetre kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánok a gyerekeknek, a szülőknek 

és munkatársaimnak is.   

Vida Lászlóné 

                                                                                                                                 óvodavezető 
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Közérdekű telefonszámok: 

Ladánybenei Közös Önkormányzati 
Hivatal: 

Telefon: 76/555-284, 75/555-285 

Polgármester: 76/457-600 

Jegyző: 76/555-065 

Fax: 76/555-284, 76/555-285 

Kunbaracsi Kirendeltség: 

Telefon: 76/545-128 

Háziorvosi Rendelő: 

Dr. Rácz Imre Gábor háziorvos 

Telefon: 30/22-59-847, 76/456-300 

Védőnői szolgálat: 

H. Szabóné Pesti Andrea 

Telefon: 70/459-62-45, 76/356-940 

„Remény” Gyógyszertár: 

Baráth Éva szakgyógyszerész 

Telefon: 76/356-977 

Ladánybenei Általános Iskola: 

Intézményigazgató: Mátyás Katalin 

Telefon: 76/555-199, 76/555-200 

Csiribiri Óvoda: 

Óvodavezető: Vida Lászlóné 

Telefon: 76/555-278 

Élelmezésvezető: Nagy Lászlóné 

Telefon:76/555-279 

Római Katolikus Plébánia: 

Plébános: Földi Tibor 

Telefon:30/66-24-408 

Községi Könyvtár: 

Könyvtáros: Dombovári-Sándor Judit 

Telefon:76/555-367 

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: 

Csere-Várkonyi Csilla 

Telefon: 0620/938-53-90 

Ladánybenei Postahivatal: 

Postavezető: Dankáné Kéri Ilona 

Telefon: 76/356-950 

Fax:76/356-963 

 

További elérhetőségek: 

www.ladanybene.hu/kozerdeku-informaciok 

 

 



Benei Hírmondó (XI. évfolyam IV. szám 2013. május-június) 

 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


