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 Önkormányzati hírek 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést tartott.  Az ülés nagy részén 
pénzügyi témájú napirendi pontok voltak, tekintettel a 2011. évi költségvetés elfogadásának 
határidejére. 
 
A testület rendelet alkotott a 2011. évi költségvetéséről, ami az elmúlt évekhez hasonlóan elég 
szűkös lett. Sajnos az állami normatívákon ebben az évben is csökkentettek, így még nagyobb 
szüksége lesz az önkormányzatnak a saját bevételére, amit csak a helyi adókból tud biztosítani. A 
helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó)  I. félévi részének  
fizetési határideje a megszokotthoz hasonlóan idén is március 15. napjára esik.   
 
Tekintettel a szűkös költségvetésre a személyi juttatásokban is megvonások történtek. A testület úgy 
döntött, hogy 2011. I. félévében az önkormányzat által foglalkoztatottak tekintetében csak a 
törvények által kötelezően előírt személyi juttatásokat biztosítsák a dolgozók részére. Ez a 
közalkalmazottakat érintő étkezési hozzájárulás megvonását jelentette.  Amennyiben az 
önkormányzat költségvetése ezt engedi a félévi költségvetés tárgyalásakor az étkezési hozzájárulások 
adhatóságát újra tárgyalják.  
 
A testületi ülésen rendelet módosítás történt a hulladékszállítási díjak tekintetében. A szolgáltató a 
2010. évi díjakhoz képest 6%-al emelte a szolgáltatási díj mértékét. Eszerint az emelés szerint  
hulladékszállítási díj 2011. március 1-től a  80 l-es gyűjtőedény esetében  nettó 200 Ft-ról nettó  212 
Ft-ra, míg a 120 l-es gyűjtőedény esetében nettó 279 Ft-ról nettó 296 Ft-ra emelkedett az ürítés 
díja. A hulladékszállítási díjak emelése mellett a Saubermacher Kft. 2011. év májusától szeretné 
bevezetni a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is. Ennek céljára külön ingyenes szelektív 
hulladékgyűjtő zsákot rendszeresítenek, amelyet havi egy alkalommal szállítanak el. Köszönhetően 
a szelektív hulladékgyűjtésnek csökkenni fog a normál háztartási hulladék mennyisége, így a lakosság 
a későbbiekben a 120 l-es tárolóedényt 80 l-esre tudja lecserélni, aminek természetesen olcsóbb a 
díja is. (A szolgáltató a májusi változásról külön tájékoztatót küld a lakosság részére.) 
 
Napirendi pontok között szerepel Ladánybene Község Önkormányzatának Alapító Okiratának 
módosítása a szakfeladat rend változása miatt, valamint Ladánybene Községi Önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatát is  módosítani kellett, mivel a  közbeszerzési törvény is módosításra került.  
A közbeszerzési szabályzat módosításához szorosan kapcsolódva elfogadásra került az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér (könyvtár) kialakítására és működtetésére vonatkozó ajánlat tételi 
felhívás, valamint az adott árajánlatokhoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás megküldése is. Ezek azok 
a közbeszerzési törvény által előírt kötelező feladatok, amelyek effektíve munkát nem mutatnak, 
mégis elengedhetetlen olyan lépések, amelyek előbb segítik a települést egy felújított, átalakított,  
bővített, akadálymentesített könyvtárhoz.   
 
Az „Egyebek” között tárgyalta a képviselő-testület az utcanév táblák  elhelyezését, segítve ezzel az 
idegenek, illetve a közszolgálatot ellátó egységek tájékozódását. Remélhetőleg az utcanév táblák -  
amennyiben kedvező árajánlatot kap az önkormányzat -  a közeljövőben kihelyezésre kerülnek a 
településen. Ezek a táblák nem csak nagyon hasznosak, hanem dekoratívak is. 
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Kedvezően fogadták a képviselők, hogy a Székely Nemzeti Tanács csatlakozás céljából megkereste a 
településünket. Amennyiben községünk csatlakozik a tanácshoz, akkor a községhatárnál  kerülnek 
elhelyezésre a táblák, amin rovásírással kerül feltüntetésre településünk, és a székely 
testvérvárosunk neve. Emellett az táblák  avatásakor  községünk megkapja a székelyek nemzeti 
zászlaját, és egy emléklapot is.  
A székelyek népi hagyományainak felelevenítése céljából igény szerint Zsigó Viktor - a Székely 
Nemzeti Tanács tagja -  Ladánybenén ingyenesen 3x2 órában a rovásírás rejtelmeibe vezetné be a 
lakosságot. Amennyiben vannak vállalkozó szelleműek, azok Drabant Jánosné képviselőnél tudnak 
jelentkezni az oktatásra.   
 

Az iskola hírei 
 
2011. január 14-én zártuk az I. félévet. Egy héttel később, január 21-én vihették haza 
tanulóink a félévi bizonyítványukat. Tizenöten értek el kitűnő vagy jeles eredményt, büszkék 
vagyunk Rájuk: Krista Éva, Pető Máté, Ilonka Dzsesszika, Suba Marcell, Tóth Rita, Szabó 
Péter, Krista Ádám, Földi Csaba, Kiss Csaba, Szalkai Dóra, Gulyás Csilla, Csaja Georgina, 
Varga-Tóth Vanessza, Csaja Zsófia és Obornyák Georgina. 
A legjobb tanulmányi eredménnyel az ötödik osztályosok büszkélkedhetnek 
Tanulóink számos tanulmányi versenyen vettek részt az elmúlt hónapokban és jelentős 
sikereket értek el. 
Nyolcadikos tanulóink túl vannak a központi felvételi vizsgán, mindannyian a 
várakozásnak megfelelően teljesítettek. Többen jelentkeznek rendészeti szakközépiskolába 
és nagy az érdeklődés az autószerelő szakma iránt. A napokban postáztuk a jelentkezési 
lapjaikat, izgatottan várjuk, hogy kit, melyik középiskolába vesznek fel.  
Az iskola által szervezett programokat szívesen látogatják kicsik és nagyok egyaránt. A 
hagyományos karácsonyi kézművesnapon gyerekek és anyukák együtt készítettek adventi 
koszorút és apró ajándékokat. Jó hangulatban telt a délelőtt! 
Farsangi mulatságunkon nagyon sokan jelmezbe öltöztek, valamennyi osztály 
bemutatkozott, szórakoztató zenés, táncos produkciójukkal szórakoztatták a vendégeket. 
Amíg a zsűri tanácskozott, a karaoke  szakkör vezetője és tagjai énekeltek. 
Színházlátogatóink köre is egyre bővül, legutóbb a Pesti Színházban  A dzsungel könyve 
című előadást láttuk. Alsós tanulóink bábszínházi előadásokon edződnek! 
Kívánok eredményes, sikerekben gazdag II. félévet diákoknak, szülőknek tanároknak 
egyaránt!    

                                      Berenténé Gönczi Ilona 
    int.egys.vez.helyettes 

 
Körzeti matematika verseny Ágasegyházán 

 
   Körzeti matematika versenyt rendeztek január végén Ágasegyházán 12 általános 

iskola részvételével. 

   A felső tagozatos évfolyamokat egy-egy tanuló képviselte. Ladánybenéről az ötödikeseket 

Gulyás Csilla, a hatodikosokat Varga-Tóth Vanessza, a hetedikeseket Csaja Zsófia, a 

nyolcadikosokat pedig Nagy Máté képviselte. Közülük a legjobb eredményt Csaja Zsófia 

érte el,  évfolyamán második helyezett lett . A többiek is derekasan küzdöttek, így 

Ladánybene csapata az iskolák versenyében hatodik helyezést ért el. 

   Gratulálok minden versenyzőnek, további jó szereplést és még jobb helyezéseket kívánok 

mindenkinek! 

Mátyás Ferenc, szaktanár 
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Körzeti német nyelvi verseny 

 
2011. február 21-én német nyelvi versenyt 

rendeztünk iskolánkban, melyen  
a kistérség 5 iskolájának 9 csapata vett 

részt. 
A verseny feladatai Svájcról, Bachról és a 

farsangról szóltak. A  
feladatok minden képességterületre 

kiterjedtek, volt olyan, ahol  
beszélni kellett, máshol a hallott szöveget 

megérteni, nyelvtani tudást  
alkalmazni, emlékezetből diktálni, képet 

felismerni, rejtvényt  
megfejteni, térképen tájékozódni, vagy 

éppen valamit megkóstolni. 
Az iskolák közötti versenyben az első 
helyet Ladánybene szerezte meg, a  
csapattagok Szalkai Dóra, Csaja 

Georgina, Csaja Zsófia és Németh  
Nikolett voltak. Második lett Lajosmizse, 

harmadik pedig Kunpeszér  
csapata. Iskolánk másik csoportja 

/Gulyás Csilla, Varga Tóth Vanessza,  
Obornyák Georgina, Nagy Máté/ is jól 

szerepelt. 
A délután vidám, jó hangulatban telt, 

minden résztvevő és felkészítő  
ajándékkal távozott. 

A rendezvényt a Bács-Kiskun Megye 
Közoktatásáért Közalapítvány,  

Ladánybene Önkormányzata, és a 
Budapesti Goethe Intézet támogatta. 

 
Vörösmarthi Judit,  

a verseny szervezője 
 
         

 

                                                                              A győztes csapat 
 

Meghívó 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és Partnerét, Barátait a 2011. március 12-én 19 órai 
kezdettel tartandó  Nőnapi bálra a Ladánybenei Művelődési Házba. 

   A belépő jegy ára 1500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát (marhapörkölt burgonyával 
vagy tarhonyával). 500 FT-ért vásárolhatnak vacsora nélküli, vagy támogató jegyet is. 
Kérjük, részvételi szándékát és asztalfoglalási igényét legkésőbb 2011. március 
7-ig szíveskedjen jelezni az iskolában, vagy Király Ritánál a 06-70-77-14-135 –ös 
telefonszámon. 
A bál bevételét az iskola mellett sportpálya kialakítására szeretnénk fordítani. Ezáltal 
gyermekeinknek lehetősége lesz, hogy szünetekben és órák után labdázzanak, focizzanak, 
ugyanakkor a testnevelés órák sem rövidülnek meg.  

Jöjjenek el, mulassunk együtt! 
Tombola- felajánlást köszönettel elfogadunk! 

         Iskola  Szülői Szervezete 
 

CSIRIBIRI ÓVODÁNK  HÍREI 

 
         Az új esztendő első  híradásában  szeretnénk kicsit visszatekinteni szép decemberi  eseményekre  
is. Óvodásaink kis műsorral köszöntötték a falu adventi koszorúját díszítő gyertya gyújtását. Később 
szép számban mesélték, hogy ott voltak családjukkal a többi megemlékezésen is.  

Legjobban a Falukarácsonyt várták, hiszen tudták, a Mikulással találkozhatnak, aki 
megajándékozza őket. Együtt sétáltunk át a szülőkkel az óvodából az  ünnep helyszínére, és  valóban  
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mindenki jól érezte magát az este  folyamán. A kicsik is csodálattal nézték a betlehemet, amely 
közelebb hozta az igazi karácsonyi hangulatot. Köszönjük a gyermekek nevében az ajándékokat.  

Örömmel számolhatunk be arról, hogy az óvoda névadó „pályázatára” nagyon sok  vidám, 
kedves ötlet érkezett, sokan több nevet is megadtak. Olyan elnevezés is volt, amire elég sokan  
gondoltak - mindegyiket eltettük emlékbe. Végül hosszas tanakodást követően a  „CSIRIBIRI”  név 
mellet döntöttünk, a nyertes pályázónak a fentebb említett ünnepen adtuk át a díjat. 

Az új év szorgos hétköznapokat hozott, minden csoport vidáman készülődött legközelebbi 
programunkra,  a farsangra.  2011. február 12 – én, szombaton a Művelődési házban együtt 
búcsúztattuk a telet ötletes jelmezekkel. Köszönjük a szülők támogatását, segítségét 
rendezvényünkön. 

Különleges élményben  volt  részük    a  nagycsoportosoknak: 
Ellátogattunk a lajosmizsei hüllő kiállításra, ahol a bátrabbaknak az állatok simogatására is 
lehetőségük volt. Menetrend szerinti busszal utaztunk, így tapasztalatokat gyűjthettek a 
közlekedéssel kapcsolatban. 

Szeretnénk minél változatosabb, színesebb óvodai életet biztosítani gyermekeinknek. Úgy 
érezzük nevelési céljaink megvalósítását segíti az is, hogy a három csoport egy helyen van, esztétikus 
és modern környezetben. 

Vida  Lászlóné, óvodavezető  
 

Ladánybene Községért Alapítvány 
 

Több helyi lakostól kaptunk olyan információt, hogy az adóhatóság arról értesítette őket, nem 

lehetséges a 2009. évi személyi jövedelemadójukból felajánlott 1% átutalása az alapítvány részére. (A 

szervezetet erről nem értesíti az adóhatóság.)  

Megkeresésünkre az adóhivatal azt a választ adta, hogy a kuratóriumban történt személyi változások 

bírósági bejegyzésének elhúzódása miatt az adóhivatali átjegyzés is késett, ezért pótlólag van 

lehetőség a felajánlott összeg megigénylésére. A pótlólagos megigénylés lehetőségével élt az 

alapítvány, ennek eredményeként 2011. január hónapban 68.201..- Ft érkezett a szervezet számlájára a 

2009. évi személyi jövedelemadó felajánlott 1%-aként. (Az elmúlt években is hasonló összeget tett ki 

a támogatás.) Ennek felhasználásáról a kuratórium később dönt, a támogatott célokat majd a 

Hírmondóban tesszük közzé. 

Annak következményeként, hogy az átutalás engedélyezése 2011-ben történt meg, az alapítvány nem 

szerepel az adóhatóság 2010 decemberében lezárt kedvezményezett- listájában, melyet ez év 

januárban tettek közzé. Az ismételt megkeresésre azt a választ kaptuk, hogy a kedvezményezett- lista 

folyamatosan bővül, ezért a következő listán már szerepelni fog a szervezet, ez nem akadálya annak, 

hogy az adófizetők felajánlják az adójuk 1%-át. 

Kérünk minden adófizetőt, aki támogatni szeretné a Ladánybene Községért Alapítványt, hogy ajánlja 

fel 2010. évi személyi jövedelemadója 1%-át a szervezet támogatására.  

Adószámunk: 18343579-1-03 

Köszönjük támogatásukat, mellyel lehetővé teszik, hogy közös céljaink megvalósuljanak!  

 

Kisjuhászné Gábor Katalin, a kuratórium elnöke 
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91 éves korában e91 éves korában e91 éves korában e91 éves korában elment mindenki nagybetűs Tanár Nénijelment mindenki nagybetűs Tanár Nénijelment mindenki nagybetűs Tanár Nénijelment mindenki nagybetűs Tanár Nénije    

    

    
    

Berente Istvánné Márton ErzBerente Istvánné Márton ErzBerente Istvánné Márton ErzBerente Istvánné Márton Erzsébetsébetsébetsébet    
    

    1920–ban született még magyar állampolgárként Aradon. Itt végezte iskoláit, majd 
Nagyszebenben és Kolozsváron szerzett tanítói, szociális gondozói oklevelet. 1954–ben Szegeden 
kapott magyar–történelem szakos tanári diplomát. 

1949–ben került Ladánybenére. A falu gyorsan befogadta, mert látták, hogy a tanítás–nevelés 
nála hivatás, életforma. 

Nemcsak gyerekeket tanított, hanem esti iskolán felnőtteket is. Ha kellett igazgató volt, ha 
kellett valamelyik külterületi iskolában tanított. Fáradhatatlanul munkálkodott: könyvtáros volt, 
énekkart vezetett, színdarabot tanított be, tanulmányi versenyeket, kirándulásokat szervezett. 
Igazi lámpás volt. 

Ajtaja mindig nyitva állt tanítványai, a szülők előtt, ha örömeiket, gondjaikat meg akarták 
vele osztani. 

Örült a meghívásoknak az osztálytalálkozókra. Ezekre –tanárhoz méltóan– mindig nagy 
gonddal készült. 

Élete során több kitüntetést kapott. Két elismerésre volt a legbüszkébb. Az egyik, hogy 2000–
ben elsőként ő kapta meg Ladánybene díszpolgári címét. A másik az emberek szeretete, hogy ő volt 
mindenki nagybetűs Tanár nénije. 

 
Emlékét örökre megőrzi Ladánybene lakossága, egykori kollégái és  tanítványai. 

 
                                                                                                           Nyugodjék békében! 

    

 
Kónya Lajos: FáklyakéntKónya Lajos: FáklyakéntKónya Lajos: FáklyakéntKónya Lajos: Fáklyaként    
            /részlet/  
 
NemcsaNemcsaNemcsaNemcsak olvasni k olvasni k olvasni k olvasni ---- oly szűkös a szó,    oly szűkös a szó,    oly szűkös a szó,    oly szűkös a szó,       
            nem írni csak nem írni csak nem írni csak nem írni csak ---- az írás elmosódik  az írás elmosódik  az írás elmosódik  az írás elmosódik ----,,,,                                            a töltekező szellem bő vigalmáta töltekező szellem bő vigalmáta töltekező szellem bő vigalmáta töltekező szellem bő vigalmát    
                            tanítani a lét maradandó                          tanítani a lét maradandó                          tanítani a lét maradandó                          tanítani a lét maradandó                                                          Látom szemükben ma is azt a fényt.Látom szemükben ma is azt a fényt.Látom szemükben ma is azt a fényt.Látom szemükben ma is azt a fényt.    
                            örömeit, a dolog dáridóitörömeit, a dolog dáridóitörömeit, a dolog dáridóitörömeit, a dolog dáridóit,,,,                                                                                                                        S nem tudom, bennük S nem tudom, bennük S nem tudom, bennük S nem tudom, bennük –––– elúsztak az árban elúsztak az árban elúsztak az árban elúsztak az árban    

                                                                                fefefefelvillanoklvillanoklvillanoklvillanok----e olykor e olykor e olykor e olykor –––– fáklyaként! fáklyaként! fáklyaként! fáklyaként!    
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Miért születtünk? 

 
 

Azért születtünk, hogy szeressünk, 
Azért élünk, hogy boldogok lehessünk, 

A rosszat felejtsük el! 
De ha jó, ha rossz az út, 
Nekünk mennünk kell! 

 
Ha rögös, ha göröngyös is, 

Ha a kátyúban elesel, 
Van ki nyújtja szeretettel kezét, 

S fölemel, 
 

Tudjátok mi az életünk? 
Csak egy álom, egy gyertya láng, 
Van ki hosszan, sok jót álmodik, 

Van ki álmából, olykor sírva ébred fel, 
De álmodunk ébren is, 

 
Bármily szomorú, sokszor kegyetlen, 

A kijelölt úton, menni kell, 
Mikor már úgy érzed, elsüllyedtél, 
Jön egy láthatatlan kéz, s felemel, 
Tudjuk, te vagy a jótevő Istenem! 

 
Nélküled nem volna álmunk, és életünk, 

Mert te kijelölted utunkat, 
Amin mindenkinek menni kell! 

A szép álmoknak örüljünk, 
A rosszat felejtsük el, 

S így  leszünk boldogok, az út végéig, 
Ameddig mennünk kell. 

 
   Nyári Lászlóné 
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Márciusi népszokások 
 
Március nevét a háború római istenéről, latinul Martius, azaz a Marsról kapta. 
Rómában ez volt az év kezdő hónapja. Az ókorban azt tartották, hogyha a háborút 
március havában indítják, akkor szerencsés kimenetelű lesz. A népi kalendárium 
március havát Böjtmás havának, Kos havának, tavaszelő hónak nevezi.  
Március 12. – Gergely  
Ez a nap az iskoláskorú gyermekek színjátékszerű játékának napja, aminek 
adománygyűjtő célja volt. Gergely napján vetélkedőket, diákpüspök-választást és 
felvonulásokat rendeztek.  
Időjárás- és termésjóslás nap is ez. Ugyanis, ha ezen a napon esik a hó: "Megrázza 
még szakállát Gergely." 
Március 18. – Sándor 
Az első meleget hozó szent napja. 
Március 19. – József  
A második meleget hozó szent, Szent József a famunkások védőszentjének, Jézus 
nevelőapjának napja. Március ezen napjához időjárás-, termésjóslás és haláljóslás 
is fűződik. A József és Benedek napokkal összekötve időjósló nap: 
"Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget". 
Vagy ha pl. szivárványt látunk, akkor jó búza- és bortermés ígérkezik. De ha rossz 
idő van, akkor sok lesz a halott. Sok helyütt ezen a napon engedik ki először a 
méheket és a legelőkre a marhákat, és ezen a napon ültetik el a fokhagymát és a 
krumplit. A hagyomány szerint ezen a napon szólalnak meg először a madarak, 
mert Szent József kiosztotta nekik a sípot. És ekkor érkeznek meg a fecskék is: 
"Fecskét látok, szeplőt hányok!" De ez idő tájt várták vissza a gólyákat is, amelyek 
tollazatának tisztaságából jósoltak. Ha tiszta fehér volt a tolluk színe, akkor szűk 
esztendő várt rájuk, viszont, ha koszos volt, akkor bő termésre számíthattak. 
 
Március 21. – Benedek  
A harmadik meleget hozó szent, a nursiai Benedek napja. Neve a latin Benediktus 
szóból származik, aminek jelentése áldott. Ez a nap a tavasz első napja és a 
napéjegyenlőség idejének napja is egyben. Régen ezen a napon zsírt és fokhagymát 
szenteltek, amelynek később gyógyító erőt tulajdonítottak. A szentelt fokhagyma 
főzetével kenegették a tífuszos betegek fejét és hasát. Időjárásjósló nap is, mert ha 
ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár.  Ha Sándor, József és Benedek 
napokon süt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt, akkor hosszú, 
lucskos ősz lesz. 
 
Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony  
Jézus Szentlélektől fogantatásának napja.  Régi magyar neve: Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja, ilyenkor oltják be a fákat. A hiedelem szerint ezt az oltott fát 
nem szabad letörni, mert abból vér folyik, de levágni sem lehet, mert aki ezt 
megteszi, megvakul. Fecskehajtó napnak is nevezik, mert a jó idő ekkorra 
hazahajtja a vándormadarakat. 
Egyéb időjóslás is tartozik még március 25-höz: 
Pl. ha ezen a napon megszólalnak a békák, akkor még 40 napig hideg lesz. 
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Hirdetések 

 

 

Szeretne olcsón vásárolni? 
Jöjjön el! Nézzen szét! 

 
Ladánybene Mester u. 11. sz. alatt 

 
Élelmiszerbolt nyitva:  

Hétfőtől – Szombatig 6
00  

- 20
00

  - ig 
Vasárnap:     7

00
 - 12

00
  - ig 

 
Minden héten többször friss zöldáruval, gyümölccsel, 

tálcás sertés hússal, kedvező árakkal várjuk kedves régi 
és új vásárlóinkat. 

 
Ugyanitt: játék, ajándéktárgy, bazár, bizsu kapható. 

 
Német minőségi szerszámok, kézifűrész, fűrészlap, 

kalapács, villáskulcs, csavarhúzó stb. érkezett! 
 

Ruhás boltunkban folyamatosan minden héten új 
akciókkal várjuk Önöket. 

                                Pólók: 500 Ft 
                                Pulóverek: 500-2000 Ft 

 Nadrágok: 500-2000 Ft 
Kabátok: 500-3500 Ft 

 

Minden darab vadonatúj!!! 
 

Nálunk gázpalackját is minden nap kicserélheti! 
 

Állatairól is mi gondoskodunk: Táp- termény takarmány 
árukészlettel is szívesen állunk az Önök rendelkezésére. 

 

Mindenkit szeretettel Várunk! 
 

                                Tamás    és     Hajni 
 
 
 

 
Eltartási szerződés 

 
Eltartási szerződést kötnék idős nénivel vagy bácsival, 

esetleg házaspárral. 
Idősgondozásban gyakorlott középkorú nő vagyok. 

Telefon: 06 30 536-7049 
Hívjon bizalommal és megegyezünk! 

 

Üdvözlettel: Mészárosné Erzsike 
 
 

 

 

 
FALUGYŰLÉS   2011. 

 
Tájékoztató 

 

   Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy idén  a falugyűlésre március 11-én 17 órakor 
kerül sor  a Ladánybenei Művelődési Házban. 
 
   Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 

 

 

 

Március 15-i megemlékezés 

Március 15-én 9 órakor a községi emlékműnél az 1848/49-es szabadságharc és 

forradalom kirobbanásának 163. évfordulójáról emlékeznek meg a nyugdíjasklub 

tagjai  és az általános iskola diákjai. Szeretettel várjuk a község lakosságát. 

                       Ladánybene Község Képviselő Testülete 


