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Önkormányzati hírek 
 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. februárjában elfogadta a 
2017. évi költségvetését, amelynek főösszege 223.255.601 Ft.  

Az előző évekhez hasonlóan is az önkormányzati bevételek legnagyobb részét – 
134.449.929 Ft – az állami költségvetésből kapott költségvetési támogatás alkotja. A 
teljesség igénye nélkül az alábbi feladatokra kapunk állami támogatást: közvilágítással 
kapcsolatos feladatok ellátása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása, 
közutak fenntartása, óvodapedagógusok, valamint munkájukat segítők bértámogatása, 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása, polgármesteri hivatal működésének támogatása, 
tanyagondnoki szolgálat működésének támogatása. Vannak olyan önkormányzati feladatok, 
amelyek működtetésére elegendő az állami támogatás, ilyen például: a közvilágítás, 
köztemető fenntartása, a polgármesteri hivatal működtetése, s vannak olyan önkormányzati 
feladatok, amelyek működtetéséhez az önkormányzatnak saját forrást is biztosítani kell: 
óvodai feladatok ellátása, tanyagondnoki szolgálat feladatellátása. 

Az önkormányzati bevételek másik jelentős részét a helyi adóból származó bevételek 
alkotják, amelyek a következők: 

- gépjárműadó        6.000.000 Ft  
- helyi iparűzési adó                           14.000.000 Ft 
- magánszemélyek kommunális adója      1.200.000 Ft 
- bírságok, pótlékok           600.000 Ft 

Jelen felsorolásban szereplő gépjárműadó összege csak az adó helyben maradó része, ugyanis 
az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 60 %-át az állami költségvetés számára tovább 
kell utalnunk, tehát nem képez önkormányzati bevételt. 
 
 A kiadások tekintetében – az előző évekhez hasonlóan – a legnagyobb kiadási tételt a 
személyi juttatások, valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő juttatások alkotják. 
Nagy megterhelést jelent az idei költségvetés számára, hogy jelentősen megnövekedett az 
állam által garantált bérminimum miatti béremelkedés, amelynek kompenzációjára állami 
támogatást nem kaptunk. Ezt az összeget saját költségvetési forrásból kell kigazdálkodni. 
 

A legnagyobb önkormányzati intézmény a Csiribiri Óvoda, amelynek működéséhez 
50.541.258 Ft állami támogatást kapunk, a fennmaradó 14.990.647 Ft-ot saját költségvetési 
forrásból kell biztosítani.  

A másik önkormányzati intézmény a polgármesteri hivatal, amelynek működési 
kiadása 38.813.938 Ft. Ezen összeg nemcsak a ladánybenei, hanem a kunbaracsi polgármesteri 
hivatal működési kiadásait is tartalmazza. Az állami támogatás összege fedezi a ladánybenei 
polgármesteri hivatal működési kiadásait, az önkormányzatnak saját forrást nem kell a 
működtetéshez biztosítani. 
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Ebben az évben jelentős összeget fordítunk beruházásokra, illetve felújításokra, 
melyek részben már megvalósultak, részben pedig jelenleg is folyamatban vannak: 

- sportpálya vizesblokkjának megépítése    14.603.249 Ft 
- belterületi járdák felújítása, Vízmű utca aszfaltozása  27.712.623 Ft 
- Lada Niva gépjármű beszerzése       2.850.000 Ft. 

A beruházások, illetve a felújítások fedezetét részben pályázati támogatás, részben pedig az 
előző években „megspórolt” összeg alkotja. 
 
 Minden évben, így az idén is nyújt támogatást az önkormányzat társadalmi szervezetek 
és egyéb szervezetek számára az alábbiak szerint: 
 

- Rendőrség támogatása    120.000 Ft 
- Polgárőr Egyesület támogatása   300.000 Ft 
- Római Katolikus Egyház támogatása               300.000 Ft 
- Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület    1.300.000 Ft 
- Ladánybenei Labdarúgó Club                500.000 Ft. 

 
A 2017. évi költségvetési évre is elmondható, hogy az önkormányzat bevételei fedezik a 
kiadásokat, az önkormányzatnak hitelfelvételre nincs szüksége. 
 
A képviselő-testületi ülésen a képviselők áttárgyalták az intézményi térítési díjak mértéket, 
étkezési térítési díjakat a testület jelenleg nem emelte. 
 
 
Fogorvosi ellátás 
 

2017. május 1. napjától a ladánybenei fogorvosi ellátásban változás történt, mivel dr. 
Hajagos Zsolt fogorvos a vele kötött megállapodást felmondta. 

Jelenleg a fogorvosi ellátást dr. Dutkon Alexandra fogorvos látja el a Lajosmizsei 
Egészségházban – Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104 – 106. szám. 

 
A doktornő rendelési ideje az alábbi: 
 

Hétfő: 10.00 – 17.00 
Kedd: 12.00 – 19.00 
Szerda: 10.00 – 17.00 
Csütörtök: 12.00 – 19.00 
Péntek: 10.00 – 16.00 
 
 

Betegek fogadása kizárólag előzetes bejelentkezés alapján történik, bejelentkezni az alábbi 
telefonszámon lehet: 76/356-184/228 mellék, vagy 76/356-439. 
 
Felhívás gazdálkodók részére! 
 
Az Agrármarketing Centrum és partnere, a Földművelésügyi Minisztérium idén is megrendezi 
Magyarország legnagyobb, több mint 100 éves múltra visszatekintő agrárgazdasági 
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rendezvényét, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást és Vásárt (OMÉK). 
 
Fontos, hogy minél több gazdálkodóhoz juttassuk el az esemény hírét és a rendezvényen való 
megjelenés lehetőségét. 
 
Az esemény helyszíne és ideje: Budapest, Hungexpo, 2017. szeptember 20-24. között. 
 
Az OMÉK egyedülálló alkalom a kiállítók számára, hogy a terméküket, szolgáltatásaikat közel 
százezer látogatót vonzó eseményen mutathassák be. A kiállítók ezen túlmenően számos 
szakmai kísérő rendezvényen és programon vehetnek részt a vásár ideje alatt. 
 
A kiállítók számára megengedett az árusítás lehetősége is (18 kategóriában). 
 
5 napos kiállítói díj 10.000 Ft (+ÁFA)-tól elérhető. 
 
A rendezvényről, árukategóriákról, a kiállítás részleteiről bővebb információt a : 
http://www.omek2017.hu/ oldalon találhattok. 
A tájékoztató anyagok valamint a szerződési feltételek az alábbi linken tekinthetők meg : 
http://www.omek2017.hu/kiallitoknak/ 
Kérném, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál május 29-ig azok a gazdák és őstermelők, 
akiket érdekel a kiállítási lehetőség, és adják meg az adataikat azok, akik részt kívánnak venni 
az eseményen (név, elérhetőség, gazdálkodás rövid, 2-3 mondatos bemutatása). 
 
 
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 A 2017-es évben tovább folytatódik Magyarország hulladékgazdálkodási rendszerének 
átalakítása, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) 
irányításával.  
A rendszer átalakításának célja, az optimális közszolgáltatási területek kijelölése, a területi 
egyenlőtlenségek kiegyenlítése, optimális üzemgazdasági méret kialakítása és a 
közszolgáltatók fenntartható működésének biztosítása. 
 Az integrációt követően, az Önök településén, 2017. május 01-től, az Ökovíz Nonprofit 
Kft. végzi a hulladékkezelési közszolgáltatást. A számlát, továbbra is az NHKV Zrt. -től kapják. 
 
FONTOS: 
A szállítási naptárban megadott napokon, történik a hulladékok gyűjtése 
-  heti gyakorisággal, a vegyes (kukás) gyűjtés, (GYŰJTÉSI NAP VÁLTOZHATOTT!) 
-  kétheti gyakorisággal az újrahasznosítható hulladék (sárga zsákok) gyűjtés, 
- havonta egy alkalommal, az un. komposztálható zöld hulladék elszállítás. 
Újdonság a komposztálható hulladékok gyűjtése! 
 
 2017. június hónaptól, havonta egy alkalommal, a mellékelt (lásd következő oldal) 
szállítási naptárnak megfelelően történik, az ún. komposztálható zöld hulladék elszállítása. A 
gyűjtéshez háztartásonként 2 db átlátszó/zöld színű, emblémával és gyűjtési útmutatóval 
ellátott, lebomló anyagból készülő zsákot kapnak, amelybe a kertgondozás során keletkező 
fűkaszálék, kerti gyom és lombhulladék helyezhető el. Az ágnyesedéket pedig maximum 70 
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cm összekötözött kötegekben lehet a zsákok mellé kihelyezni, alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben. 
 
Figyelem: 
 2017. május hónapban, az Önkormányzat vagy az Ökovíz Nonprofit Kft. munkatársai 
átlátszó, lebomló cserezsákokat helyeznek el a háztartások postaládájába. 
 A TÁRSASÁG CSAK A TÁRSASÁG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEBOMLÓ ZSÁKBAN 
KIHELYEZETT ZÖLD HULLADÉKOT szállítja el, tehát az ömlesztve, vagy az egyéb zsákban 
kihelyezett zöld hulladékot NEM SZÁLLÍTJA EL! 
 A kukákat, a sárga és a zöld színű zsákokat, a gyűjtési napokon reggel fél 7-ig kell 
kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyűjtő gépjárművek elhaladása után kihelyezett 
kukák ürítésére és a zsákok elszállítására nincs lehetőség.  
 
 Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő 
típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, a Társaság jogosult megtagadni annak elszállítását.  
 A kihelyezett zsákok begyűjtésével egy időben, cserezsák kerül elhelyezésre a 
postaládába.  
 A fenti gyűjtési módok megvalósításához a zsákok - a jelenlegi gyakorlatnak 
megfelelően - térítésmentesen kerülnek biztosításra a lakosok részére! 
 
Házhoz menő lomtalanítás 
 Amennyiben Önnek lomhulladéka van, telefonáljon a Társaság ügyfélszolgálatára, és 
közösen egyeztethetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető 
mennyiség stb.)   
Az egyeztetett napon, reggel 7 óráig kell kihelyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot, amelyet 
a Társaság, a kukás hulladékkal együtt szállít el. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék; 
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép stb.); 
- veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, stb.); 
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből 

származó hulladék. 
 A házhoz menő lomtalanítást, a lakossági ügyfelek vehetik igénybe, évi 2 alkalommal. 
 A lakossági ügyintézésre továbbra is a már megszokott elérhetőségeken van lehetőség: 
 
Cím:  Ökovíz Nonprofit. Kft.    6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6. hrsz. 
 
Ügyfélszolgálat:      +36 76 800 164  + 36 30 278 8214 
 
Rendelkezésre állási idő:     hétfő, szerda, csütörtök: 8 - 16 óra  
       kedd 6 - 18 óra pénteken 8 - 12 óra 
 
E-mail:     info@izsak-kom.hu;   szallitas@izsak-kom.hu;  
 
Majális 
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Hagyományainkhoz híven ez évben is megrendezésre került a majális, de kicsit újítottunk rajta. 
A már megszokott programok mellett: májusfaállítás, reggelitorna, majd zumba- bemutató, 
lovas kocsikázás, off road élményautózás. 
 
 Ezúton is köszönjük támogatóinknak a segítséget, hogy minden évben hozzájárulnak 
rendezvényünk sikeréhez! 
 

A nevezésekből úgy gondolom, hogy érdemes volt kicsit újítani. A gyerekek körében népszerű 
ugráló vár mellett, nagy érdeklődés volt a rajzverseny iránt! Az én majálisom, ez volt a téma. 
Kicsik és nagyok színes ceruzát és zsírkrétát ragadtak, hogy papírra vessék élményeiket. 
 
Nagyon szép munkák születtek. Gratulálunk a nyerteseknek! 
 
Mivel a Hírmondó fekete - fehérben jelenik meg, ezért nem nagyon adják vissza a képek a 
valóságot. Minden kedves résztvevőnek és érdeklődőnek ajánlom figyelmébe a Közösségi Ház 
facebook oldalát, ahol minden fényképet megosztottunk a lakossággal.  Ezúton is köszönjük 
Drabant Jánosnak, hogy fényképezőgépét megragadva velünk töltötte a napot és minden 
képet megosztott velünk.  Csodás képek születtek minden mozzanatról, családokról, 
csapatokról. Sikerült tartalmasan eltölteni ezt a szép tavaszi napot.   
  
 
 
 
A másik felhívás a háziasszonyoknak szólt. A legjobb tavaszi süteményt kerestük. Itt is sok, szép 
és finom nevezés érkezett a zsűri örömére. Hálás feladatnak bizonyult a legjobbat megtalálni. 
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Kérésünkre a nyertes, Móra Mariann megosztotta velünk a receptet, melyet most közkincsé 
teszünk, hogy más is el tudja készíteni ezt a szemet gyönyörködtető, dekoratív süteményt. 
 
Fehér csoki mousse ostyakosárban, kandírozott ibolyával és eperrel. 
 
Alapostya 

 Hozzávalók: 10 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 10 dkg liszt, 4 tojásfehérje. 
 Elkészítés: Az átszitált porcukrot és lisztet elkeverjük vajjal és tojásfehérjével. Egy 

evőkanállal halmokat szedünk egy sütőpapírral fedett tepsibe, amiket vékony (kb 
1mm) kör alakú lapokká elkenünk a kanál aljával. Kb. 5 percig, 175 fokos sütőben 
átsütjük addig, amíg a széle aranybarna nem lesz. 

 még melegen többféle alakot tudunk formálni: pl tölcsért, hengert, kosárkát, kelyhet. 
Alkalmazzunk ehhez fakanalat, kúp alakú formát, csészét, poharat, sodrófát stb. 

 
Fehércsokoládé Mousse: 
Válasszuk szét a 3 tojást, fehérjét és a 250 ml tejszínhabot verjük kemény habbá, vízgőz felett 
kevergetve olvasszuk fel a csokoládét. Keverjük habosra a sárgáját és a cukorral együtt adjuk 
hozzá a felolvasztott csokihoz vízgőz felett. A gőzről levéve, végül adjuk  hozzá óvatosan a 
felvert fehérjét és tejszínhabot.   
 
Kandírozott ibolya:  
A megmosott és leszárított száras ibolyát kenjük meg tojásfehérjével és forgassuk meg finom 
kristálycukorban, majd hagyjuk teljesen megszáradni. 
 
Miközben Marica megosztotta velem a receptet, kicsit érdeklődtem, hogy mennyi időbe telt 
ezt a csodás sütit elkészíteni, de meglepetésemre nem olyan bonyolult és hosszadalmas, mint 
elsőre gondolná az ember. Igaz három receptből állította össze, de 2-3 óra alatt el lehet 
készíteni. Ha már így átbeszéltük a süti készítését, kíváncsi voltam mennyi ideje süt és milyen 
gyakran, hogy mekkora konyhai rutin szükséges ilyen szintű sütemény elkészítéséhez? De, 
megint csak meglepett, mert ugyan szakácsképesítést szerzett, de jelenleg nem dolgozik a 
szakmájában és csak hobbi szinten szokott sütni, munka mellett családi és baráti 
összejövetelekre, alkalomszerűen. Szívesen vett részt a versenyen és másokat is arra biztat, 
hogy bátran fogjanak neki és mutassák meg tudásukat, mert sok olyan személy van, aki 
remekműveket alkot otthon, érdemes megmutatni a közönségnek és tapasztalatokat is lehet 
cserélni egy-egy ilyen alkalommal. Sok olyan embert is megtalál egy ilyen felhívás, akiről nem 
is tudjuk, hogy ilyen adottságai is vannak. 
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Ne feledkezzünk meg a főzőversenyről sem. Ugyan már hagyományosnak számít, de az ételek 
nem a hagyományos módon vannak elkészítve, mert mindenki a maga szája íze szerint 
fűszerez, vagy használ alapanyagokat. Ebben a kategóriában mondhatni állandó versenyző 
nyert, és már nem először. Ezért hát őt is kikérdeztem a sikere titkáról, tőle is kértem a nyerő 
receptet, hogy mások is kedvet kapjanak és megfőzzék otthon a díjazott babgulyást. Mert 
ezzel az étellel nyert Koller József és baráti társasága. Köztük főszakácsnak nevezhető Furi 
Ferenc, aki a Vadász Társaság vadőre, gyakran főznek együtt. Most 30 főre készült az étel, de 
szoktak ettől nagyobb adagot is főzni a vadásztársak részére. A mostani babgulyás őzhúsból 
készült, 6 kg színhús, mellé egy kilónyi oldalas került, hogy az igazi zamata is meg legyen a 
gulyásnak. Sárgarépa, burgonya, zöldség, karalábé, zeller, hagyma kb. másfél kilónyi, hozzá a 
bab szintén ekkora mennyiségben került a bográcsba. Fűszerezés: ízlés szerint, só, bors, őrölt 
köménymag, fűszerpaprika, babérlevél, majoránna, ételízesítő, egy-két gerezd fokhagyma, és 
kinek-kinek ízlése szerint csipetke, vagy galuska az étel sűrítéséhez. Gyakran főz együtt ez a 
csapat, minden faluszintű versenyen indulnak együtt és külön-külön is. Mindig dobogós helyet 
érnek el, hogy mi a siker titka, a válasz is titokzatos.  Józsi szerint a jó szakács titka: friss vadhús, 
mely falunk erdeiből kerül a bográcsba, a jó fűszerezés, és kell egy kis külön zamat, melyet a 
szakácsok vesznek magukhoz, ez a házi pálinka és jófajta pincebor! Ez garantálja a jókedvet és 
a jó ízű ételt!  
A következő esemény a falunap, melyen együtt indul a csapat, a Vadász Társaság színeiben és 
nagy adagban fog elkészülni szintén valami bográcsos gulyás. Ehhez az eseményhez  szeretné 
Józsi a társaság nevében meghívni a helyi földtulajdonosokat egy tál ételre.  
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Köszönjük a részvételt minden indulónak! Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a 
recepteket!  
 
Az iskola hírei 

Kedves Szülők! 

   Annyi minden történt az utóbbi egy-két hónapban a Bene Vitéz Általános Iskolában, hogy a 
bőség zavarával küzdve fogtunk hozzá az események összegyűjtéséhez, megírásához. Így is 
maradt ki néhány dolog, amiket azonban figyelemmel tudtak kísérni az iskola és az osztályok 
facebook oldalain. Nézzünk ezek közül egy csokorra valót! 

Alsó tagozat 

   Március 31-én alsós tanulóink Jakabszálláson versenyeztek. Helyesírási ismereteiket tették 
próbára. A verseny során diktált szöveget írtak, hibás szöveget javítottak és helyesírási totót 
töltöttek ki. 

A versenyen részt vevő diákok: 

2. osztályos tanulók: Kovács Bianka, Pákozdi Vanda, Szagri Ildikó  

3. osztályos tanuló: Terjék Beáta 

A tanulók közül Terjék Beáta teljesített a legjobban. Kategóriájában 10. helyezett lett. 

A diákok felkészítő tanára Gulyás Balázsné és Csizmadia Pálné volt. 
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Matematika verseny Orgoványon 

   Április 3-án rendezték meg Orgoványon a kisiskolások körzeti matematika versenyét. 
Iskolánkat három tanuló képviselte ezen a versenyen, Palakovics Csaba 3. osztályos és Hürkecz 
Zsolt valamint Tóth Soma 4. osztályos tanulók. Diákjaink ugyan előkelő helyezést nem értek 
el, de a felkészülés során megoldott feladatok gazdagították tudásukat, a versenyen szerzett 
tapasztalatokat később hasznosítani tudják. 

Felkészítő tanár: Szécsényiné Bóta Kamilla  

Ki a mester két keréken? 

   Április 10-én alsó tagozatos diákjaink egy alkalmilag felállított tanpályán szakoktatók 
segítségével gyakorolhatták a gyalogos és a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. 

Április 11-én a Költészet Napján az alsó tagozatos tanulók a Lóca együttes műsorán vettek részt 
a Művelődési Házban. 

Mesedélután 

   Április 26-án a mese kapcsán vetélkedőt tartottunk az alsó tagozaton. Huszonöt kisdiák öt 
csapatban versengett a győzelemért. A tanító nénik érdekes és változatos feladatokkal készültek 
erre a rendezvényre. Volt mesefelismerés egy-egy olvasott részlet alapján, puzzle kirakós játék, 
eszperente mesemondással a mese eredeti címének kitalálása, szólások kiegészítése 
állatnevekkel. Végezetül pedig ismert mesék befejezését alakították át a versenyzők adott 
szempont alapján, amit el is játszottak a zsűri és társaik előtt. A játékos feladatokat a gyerekek 
örömmel fogadták, munkájukat pedig ajándékkal jutalmaztuk. 

Felkészítők és szervezők: Szécsényiné Bóta Kamilla, Gulyás Balázsné, Csizmadia Pálné, 
Halápiné Visontay Beáta 

A Katona József Színház vendégei voltunk 

   Május 5-én, a tanévben már második alkalommal 32 kisiskolást és 3 pedagógust látott 
vendégül a kecskeméti Katona József Színház. A gyerekek „A manóvizsga” című mesére 
kaptak meghívást Cseke Péter direktortól. A darab egy varázslatos univerzumba, a manók 
világába kalauzolta el a közönséget. A tanulók bepillantást nyertek az erdei manók 
vizsgatételébe, közben pedig Donizetti dallamaival ismerkedhettek meg. A színházlátogatást 
örömmel fogadták a gyerekek, az előadás pedig nagy tetszést aratott körükben.  

Kísérő pedagógusok: Szécsényiné Bóta Kamilla, Csizmadia Pálné, Halápiné Visontay Beáta. 

A tanulók utaztatását  Ladánybene Önkormányzata biztosította, amiért ezúton mondunk 
köszönetet.  

Tavaszköszöntő Néptáncbemutató  

„ Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod” 
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   Ismét megtartottuk a már hagyományosnak számító Tavaszköszöntő Néptáncbemutató. 
Iskolánkban sok tehetséges kisdiák tanul, akik szívesen mondanak verset, örömmel énekelnek, 
vagy éppen táncolnak.  Természetesen mi lehetőséget, teret adtunk a gyerekeknek, hogy minél 
többen mutatkozzanak meg rendezvényünkön.  Az egyéni szereplések mellett az alsó tagozat 
néptáncosai, meseszakkörösei, a felső tagozat énekkara, valamint meghívott vendégeink: Kállai 
Anett és Páljános Anna is színpadra léptek.  Ők a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium végzős növendékei. 

Rendezvényünk sikeréhez a Bene Vitéz Általános Iskola dolgozói is hozzájárultak, 
segítségükért köszönetet mondunk. A fellépő diákok megajándékozását a Szülői Szervezet 
támogatása tette lehetővé, köszönjük támogatásukat. 

Felkészítő tanárok: Csizmadia Pálné, Gulyás  Balázsné,  Jakabné  Galovics  Eszter Györgyike    

Csizmadia Pálné, alsós munkaközösség-vezető 

Felső tagozat 
Versenyek 
   Az idei tanévben is több ötödikes és hatodikos diákunk jelentkezett a Mozaik tankönyvkiadó 
5 fordulós internetes tanulmányi versenyére történelemből. Közülük ketten bejutottak az 
országos döntőbe. (A résztvevő közel 400 tanulóból 40-et hívtak be.) A döntőn Szegeden 
Gajdácsi Gergely 5. osztályos tanuló a középmezőnyben végzett, Gajdácsi László 6. 
osztályos tanulót pedig április 22-én meghívták Szegedre, az eredményhirdetésre is, ahol 
kiderült, hogy hibátlan teljesítménnyel első lett! 
   Immár negyedik alkalommal vettünk részt április 27-én a Kunszentmiklósi Varga Domokos 
Általános Iskola által szervezett Galambos Sándor Történelmi Emlékversenyen. A téma ezúttal 
Magyarország királynői, királynéi és fejedelemasszonyai voltak. A résztvevő 4 fős csapatoknak 
rendkívül izgalmas, változatos és nagy tudást igénylő feladatokban kellett jeleskedniük.  
Iskolánk csapata, mely „A négy testőr” nevet viselte : Jávorcsik Eszter, Krista Éva, Lénárt 
András Levente, Pető Máté Imre. 
8. osztályos tanulóink a tavalyi győzelem után a nyolc résztvevő iskola csapatai közül idén is 
első helyezettek lettek. 
Gratulálunk nekik! 

Gajdácsiné Drabant Gabriella, történelemtanár   
 
Továbbtanulás 
   A Bene Vitéz Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói életük egyik fordulópontjához 
értek, továbbtanulnak. A továbbtanulási előkészületek már a tanév elején elkezdődtek. A 
tisztánlátás érdekében részt vettek Kecskeméten a továbbtanulási börzén, és az általuk 
kiszemelt iskolák nyílt napjain. Január 21–én sikeresen megírták a központi írásbeli vizsgájukat 
és februárban beadták jelentkezési lapjaikat a középiskolákba, és örömmel nyugtáztuk a sikeres 
felvételi értesítőiket. Ballagó diákjaink a 2017/2018-as tanévben döntő többségben az első vagy 
a második helyen megjelölt iskolákban folytatják tanulmányaikat. 
Ehhez előre is sok sikert és kitartást kívánunk! 
Kovács Szilvia, osztályfőnök 
    
   Végezetül megköszönöm Kollár Attila és Ladánybene Önkormányzatának önzetlen anyagi 
segítségét, ami azt eredményezte, hogy a felső tagozaton a magyar tanterembe is interaktív 
táblát tudtunk vásárolni, ráadásul a legújabb, legmodernebb fajtából.  
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A tanév hátralevő egy hónapjában se feledkezzenek meg rendezvényeinkről, programjainkról, 
vár még ránk a Nemzeti Összetartozás Napja, a Gyermeknap valamint a Ballagás és a 
Tanévzáró. Figyeljék rendszeresen a Bene Vitéz Általános Iskola facebook oldalát, honlapját- 
kunadacs-ladanybene.sulinet.hu -,a Közösségi Ház facebook oldalát és a községi hirdető 
táblákat. Azzal zárom soraimat, hogy biztatom tanulóinkat az utolsó erőfeszítésekre egy jó év 
végi bizonyítvány megszerzése érdekében. Mert tanulni sohasem késő! 
Ezt a bölcs gondolatot igazolva, még egy friss hír érkezett lapzártára: 
Gajdácsi László(6. osztály) a Kálti Márk történelem verseny országos döntőjében mindenkit 
maga mögé utasítva első helyezést szerzett! Ez úton is gratulálunk a diáknak a jó 
helyezéshez, a tanárnak és szülőnek a sikeres felkészítéshez!  

Mátyás Ferenc, igazgató 
 
 
 
Csiribiri Óvoda hírei 
Március 25-én tartottuk immár hagyományos tavaszi Ovi Gálánkat. Mindhárom óvodai 
csoport humoros, színvonalas műsorral készült, lépett fel. 
Április 12-én az óvodai Húsvétra került sor. Ekkor vehették birtokukba a gyermekek, Kollár 
Attila helyi vállalkozó ajándékát. Ezen kívül 2 db ugráló vár is várta az apróságokat. A 2 db 
ugráló várat a Szülői Szervezet, és Patainé Berta Andrea ajánlotta fel. Nagyon szépen 
köszönjük! Nyuszi simogatásra is lehetőség volt, melyet Csíkszentmihályi Dóra tett lehetővé. 
Neki is köszönjük szépen a remek élményt, melyet a gyerekeknek biztosított. Nagyon nagy 
népszerűségnek örvendett a sok, kis kedves nyuszi a gyerekek körében.  
Április 25-26-27-én ünnepeltük az Édesanyákat. Kedves műsorral, apró ajándékkal készült 
mindhárom csoport, majd megvendégeltük az Anyukákat. 
Május elsején Ovi Foci torna keretében vendégül láttuk Lajosmizse óvodás csapatát a helyi 
sportpályán. Kis focistáink ügyesen helyt álltak. Köszönjük Toldi Miklós testnevelő tanár 
segítségét! Óvodásainkkal minden szerda délelőtt rendszeresen foglalkozik, most már két 
korcsoportban.  
Ezen kívül a falu majálison különböző programok közül választhatott minden korosztály, 
úgymint közös májusfaállítás, ugráló vár, rajzverseny, off road autózás, kis pályás foci, sütő-, 
főzőverseny. Óvodánk dolgozói a főzőversenyben is részt vettek. 
Május 2. hetében az óvodai csoportok kirándulására került sor. Legkisebbjeink, a Manó 
csoport lovas kocsival a felsőlajosi Magánzoo állatkertet látogatta meg.   A Csicsergő 
csoportosok a budapesti Állat-, és Növénykertben, valamint az Eleven Park játszóházban 
tettek látogatást. A Kacsa csoport először Budaörsre a Lego kiállításra, majd szintén az Eleven 
Parkba látogatott. Mindhárom csoport kissé fáradtan, de élményekkel telve ért haza. 
Az elkövetkezendő időszak programjai: 
2017. május 24. szerda - év végi szülői értekezletek 
2017. június 3-án, szombaton délután 15.00 órai kezdettel ünnepélyes keretek között 
elballagnak nagycsoportosaink. 
Ballagási és Évzáró ünnepségünket a Művelődési Házban tartjuk. 
2017. június 7-én kerül megrendezésre a várva várt gyermeknap.  E jeles eseményre sok 
szeretettel várunk minden leendő kiscsoportost. Idén is színes, érdekes programok várnak 
minden óvodás gyermeket. 
 
A nyárra jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánnak a Csiribiri Óvoda dolgozói! 
                                                                                                                   Vida Lászlóné 
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