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Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Minden kedves olvasónak
kellemes karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag, boldog
újévet kíván:
Ladánybene Község
Önkormányzatának Testülete,
valamint az Önkormányzat dolgozói!

Karácsonyi Megemlékezés
Ismét elmúlt egy év, elérkezett December hava, és ezzel együtt beköszöntött a hideg és zord időjárás,
kopasz fákkal, ködös reggelekkel, fogvacogtató nappalokkal és estékkel. Ezen okból kifolyólag
kevesen szeretik a telet, és sokan visszavágynak a nyár kellemes melegébe, zöldellő tájaiba, és
nosztalgiával tekintgetnek a nyári ruhadarabokra, amelyek ilyenkor a ruhásszekrény mélyén
gubbasztanak jobb időre várva. A nyár és meleg idő a kitárulkozás világa, a külső munkák,
kirándulások, kerti-partik, egyszóval a test világa. Ennek ellensúlyozásaképpen a tél, a hideg időjárás
inkább a bezárkózás, a gondolatok, a szellem, és a lélek világa. Mint ahogy a nappal a munkához, a
sürgés-forgáshoz kapcsolódik, addig az éjjel a nyugalomhoz, pihenéshez, a nap fáradalmainak
feldolgozásához kötődik. Ahogy szükségünk van nappalra és éjszakára, úgy van szükségünk
kitárulkozásra, és befelé fordulásra, nyárra, és télre. Ezeknek minden aspektusát átélve lehet
teljesebb az életünk. A befelé fordulás nem egyfajta szomorú melankólia, depresszív begubózás,
hanem éppen hogy egy lehetőség arra, hogy az ember szembenézve tetteivel meg tudjon békélni
önmagával, hozzátartozóival, ismerőseivel, és netalántán még ellenségeivel is.
Amikor megvizsgálja tetteit, indítékait, szándékait sokszor bizony láthatja, hogy sok probléma, baj,
gond éppen annyira az ő hibája is, mint másé, valamint látván belső problémáit tudhatja, hogy bizony
mások sem igen lehetnek ezzel másként. Amennyiben ez a felismerés megszületik az emberben, és
képes másra is úgy tekinteni mint aki ugyan úgy hibázik, haragszik, megsértve érzi magát mint ő
maga, akkor bizony könnyebben felkél a megbocsájtás, az együttérzés, a szeretet az emberben. Ezen
megbocsájtás által valósul meg a karácsony valódi lényege, ami nem az ajándékok, nem a
díszkivilágítás, nem a jó ételek, a szépen feldíszített fa, hanem az együttérzés, és a szeretet. Az
előbbiek nem a karácsony lényegéhez tartoznak, annak csupán kellékei, ami által még szebbé
tehetjük ezt az ünnepet, vagy amely formák segítségével még inkább kifejezhetjük az egymás iránt
megnyilvánuló szeretetünket, megbocsájtásunkat, együttérzésünket. Így ad helyet a tél legzordabb,
legködösebb, kívülről „szegény” világa az emberi belső fény feléledésével az év legdíszesebb, emberi
szív legmélyéig hatoló, legszentebb ünnepének a karácsonynak, amely jelentőségét Jézus mutatta be
élete során a leghívebben, kinek ekkor a világrajövetelét ünnepeljük. Jézus testesíti meg azt az elvet,
amiről a Karácsony szól, amiről szólnia kellene, ez pedig a szeretet, és a megbocsájtás, amelyet Jézus
mindig, és minden körülmények között követett. Még akkor is kínzóiért imádkozott együttérzéssel,
amikor keresztre feszítették. Belátva azt, hogy ehhez képest milyen kis problémák miatt haragszunk,
gyűlölködünk, irigykedünk, merítsünk példát Jézus életéből. Bátran nézzünk szembe érzelmeinkkel,
próbálgassuk a megbocsájtás nemes gesztusát, mert az igazi boldogság az együttérzés és a szeretet,
ami elengedhetetlen a lélek nyugalmához. Erre tanít bennünket sok más mellett Jézus, és általa a
karácsony, a szeretet ünnepe.
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Falukarácsonyi Ünnepség
Tájékoztatunk minden kedves
érdeklődőt, hogy idén is
megrendezésre kerül a már hagyománnyá
vált Falukarácsonyi rendezvényünk, ahova
minden ünnepelni vágyót nagy örömmel várunk.
Ünnepeljük együtt a szeretet ünnepét!
Helyszín: Ladánybene Község Központja (Piactér)
Időpont: December 16-a 16:30-tól

Programról röviden:
16:00-tól a Mikulás várja az óvodásokat
16:30-tól Falukarácsonyi műsor, gyertyagyújtás
17:00-tól Karácsonyi ünnepség, ahol zenével, és a
nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően
forralt borral, teával, kakaóval látjuk vendégül a falu
lakosságát, az ünnepelni vágyókat.
Ladánybene Község Önkormányzata
és a Ladánybene Községért Alapítvány szervezésében
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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat képviselő –testülete november 21-én tartotta soron következő
ülését, ahol minden képviselő és meghívott jelen volt.
Az ülésen tiszteletét tette dr. Kassai László r. ezredes, kapitányságvezető, valamint Tarnóczy László r.
alezredes, akik Ladánybene Község közrend és közbiztonsági helyzetéről tartottak tájékoztatót.
Tarnóczy László megköszönte az önkormányzat üzemanyag támogatását, valamint bejelentette, hogy
2012 Február 1-től egy rendőr költözik a szolgálati lakásba, akinek egy évre van szüksége ahhoz,
hogy az átképzéseit követően önállóan teljesíthessen rendőri szolgálatot. Dr. Kassai László elmondta,
hogy Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén közel 6000 bűncselekménnyel kell
számolni az évben. Növekedett a vagyonelleni bűncselekmények száma, a rendőri állomány létszáma
csökkent. Ennek némi ellensúlyozása képen decemberben a megyébe 34 rendőr kerül, amelyből a
kapitányság 3-4 rendőrt kaphat. Tarnóczy László megjegyezte, hogy téli időszakban örökös probléma
a falopás, ami sajnos idén is jellemző.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2007. (VI. 14.) rendeletével megalkotta a
helyi építési szabályokról szóló önkormányzati rendeletét.
A hatályba lépésétől eltelt időszakban a jogalkalmazási gyakorlat már szükségessé tette a rendelet
módosítását, amelynek átdolgozása ismételten szükségessé vált.
Az utóbbi időben a ladánybenei külterületi ingatlanok vonatkozásában telekalakítási kérelmek egy
része elutasításra került, mivel eltérő (szántó, illetve erdő) művelési ágú ingatlanokra vonatkozott a
tervezett telekegyesítés. Az érintett telekegyesítési engedély iránti kérelemmel érintett telkek a
telekalakítás után nem egyazon terület-felhasználási egységbe tartoznának, amelynek további
fenntartása nem lehet célja a helyi építési szabályzatnak. Ennek feloldása, valamint a Rákóczi utcában
és külterületi folytatásában a 22 m-es szabályozás szélesség ismételt tárgyalása és a „tervezett
belterületi határ” és „beépítésre szánt terület” fogalmak és a helyi rendezési tervben való
ábrázolásuk szükségessé teszik a rendezési terv, valamint a hozzákapcsolódó munkarészek ismételt
módosítását. Az érintett ingatlan tulajdonosokkal 2011. október 12-én egyeztető megbeszélést
tartottak, amelyben kérték a képviselő-testületi döntést, s vállalták a rendezési terv módosításának
rájuk eső költségeit.
A képviselő-testületi ülésen tájékoztatás hangzott el az önkormányzat 2011. I. – III. negyedéves
gazdálkodásáról. Az év során a szigorú takarékosság szem előtt tartása mellett folyt az önkormányzati
gazdálkodás. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása befejeződött, a műszaki átadás
megtörtént. A beruházás önerő részét az ÁFA megfizetése, azaz 6. 125 e Ft képezte. A beruházásra
fordítható pályázati összeg utófinanszírozott, amely még nem érkezett meg az önkormányzat
számlájára.
A költségvetési bevételek összességében 74,59 %-ra teljesültek, amely időarányosnak mondható. A
helyi adókból származó bevételek, valamint a gépjárműadóból származó bevételek időarányosak.
A képviselő-testület az ülésen tárgyalta a 2012. évi költségvetésről szóló koncepciót. Elhangzott, hogy
az eddig ismert általános információk és a költségvetési törvény-tervezetben szereplő normatív és
egyéb támogatási adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel a koncepció készítésének időszakában
folyik annak parlamenti vitája. 2012-ben legfontosabb cél az életben maradás. A törvényjavaslat
önkormányzati gazdálkodást meghatározó rendelkezéseit, a gazdálkodás pénzügyi feltételrendszerét
áttekintve megállapíthatjuk, hogy 2012-ben megkezdődik az évek óta húzódó önkormányzati
rendszer átalakítása, amely a 2013-as költségvetést, s az önkormányzati rendszert is átalakítja. A
feladat és hatásköri rendszer lényegi változására 2012-ben nem kerül sor, a gazdálkodás pénzügyi
rendszere változatlan marad.
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Csiribiri Óvoda hírei
Elérkezett az esztendő utolsó, mindenki számára talán legszebb hónapja,
a december. Ebben az időszakban fokozódik a család és egymás iránt
érzett összetartozás érzése, igyekszünk ajándékokkal kedveskedni
szeretteinknek.
Szívünk mellett óvodánk is lassan ünneplőbe öltözik. Játékos hittan
foglalkozások is segítik a gyermekek ünnepre hangolódását.
Advent első gyertyagyújtása emlékezetes marad óvodásaink számára, hiszen községünk főterén
együtt ünnepeltük ezt a jeles eseményt szülőkkel, más falubeliekkel. Kis műsorunkkal
igyekeztünk örömet szerezni a megjelenteknek. Várjuk a Falukarácsonyt, ahol december 16 – án
16 órától mi is ott leszünk az ünnepi forgatagban - hasonlóan az előző évhez.
Népszerű vendég járt óvodánkban december 6 - án, a Mikulás. Idén hintón érkezett és
személyesen adta át csillogó szemű apróságainknak a várva-várt ajándékot. A „bátrabbak”
verset mondtak, de a közös éneklésben és vigasságban minden kisgyermek részt vett. Vincze
Ervin és Sipos István segítségével igazi meglepetést tudtunk szerezni gyermekeinknek.
Az óvodai Karácsony is hamarosan itt lesz. Köszönjük intézményünk fenntartójának, hogy
lehetőségünk volt játékokat vásárolni a karácsonyfa alá, bővíthettük a picik számára
legfontosabb - egyben legfejlesztőbb tevékenység eszköztárát.
Év vége felé közeledvén ezúton szeretném megköszönni Mindenkinek az egész évben
nyújtott támogatást, segítséget, sok-sok munkát, amellyel gyarapították intézményünket.
Végezetül egy pályázat gyerekeknek!!!!!
Aki ezt a labirintust megoldja és behozza az oviba, apró jutalmat kap.

Munkatársaim nevében is békés,
meghitt Karácsonyt és
eredményekben gazdag
új esztendőt kívánok!
Vida Lászlóné

Szent karácsony éjjelén
Megszólal sok apró csengő.
Érces hangjuk lágyan zengő.
Azt zenélik minden ágon:
Karácsony van a Világon.
Szent karácsony éjjelén
táncot jár a gyertyafény.
Meghittség, és szeretet
melengeti szívedet.
Mentovics Éva

Az Iskola hírei
Novemberben az iskolai jótékonysági bál volt az első jelentősebb eseményünk. A szülők és a
pedagógusok közös tánccal készültek. Jó hangulatú próbák előzték meg a sikeres fellépést. Sokan
voltunk, jól éreztük magunkat és nagyon szép volt a bál bevétele is. Még mindig az iskola melletti
sportpálya létrehozására gyűjtünk. Köszönöm mindenkinek, aki részvételével, a belépőjegy
megvásárlásával, tombolatárggyal, munkájával támogatta rendezvényünket. Külön köszönet illeti
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Király Rita SZMK elnököt, aki évek óta szabadidejét nem kímélve, nagy lelkesedéssel fogja össze a
Szülői Szervezetet.
November 20-án avattuk fel az iskola udvarán megépített ivó kutat. Berente
Istvánné Márton Erzsébet, Ladánybene első díszpolgára és dr. Pappné Tóth Katalin zászlóanya ,
iskolánk volt pedagógusai, igazgatói halálakor mindkét család azt kérte, hogy a koszorúra, virágra
szánt pénzt az alapítvány számlájára fizessék be. Ebből az összegből jött létre ez a maradandó
létesítmény, amely a tanulókat és az utókort is emlékeztetni fogja a nagyszerű pedagógusokra, akik
minden tettükkel a gyerekeket szolgálták. Erzsike és Kati néni példaértékű munkájukkal igazi
lámpásként világítottak, a szellem, a tudás fényét sugározták községünkben. A tanítás, nevelés náluk
életforma volt, fáradhatatlanul munkálkodtak. Irányításukkal, tanításukkal nemzedékek sora szerezte
meg az alapismereteket, tanulta meg a betűvetést, a számolást, az olvasás tudományát, ismerte meg
szűkebb és tágabb világunkat, szép nyelvünket, gazdag kultúránkat. Ajtajuk mindig nyitva állt a
tanítványok és a szülők előtt, ha örömüket, gondjaikat meg akarták osztani velük. Ez a kút is őrzi a
nagyon tisztelt és szeretett tanár nénik emlékét örökre. Köszönjük családjaiknak a kezdeményezést,
és köszönöm Kisjuhászné Gábor Katalinnak, az alapítvány elnökének szervező munkáját valamint
köszönöm
mindazoknak,
akik
részt
vettek
avatási
ünnepségünkön.
A hónap folyamán részt vettek tanulóink Tengeri Attila dobos hangszeres bemutatóján, néhányan
megnézték a Kecskeméti Katona József színház előadásában a Víg Özvegy című operettet. Túl
vagyunk a szülői értekezleteken, gyengén teljesítő tanulóink megkapták az első negyedévi
figyelmeztetéseket. Szép sikerrel szerepeltek tanulóink a Kunadacson megszervezett versmondó
versenyen, ahol az első-második osztályos korcsoportban Farkas Karina 1., Kislőrinc Roland 2., Tóth
Bence 3. helyezést ért el. Harmadik-negyedik évfolyamon Békefalvi Borka és Hídvégi Bettina 3.,
ötödik-hatodik évfolyamon Gengeliczki Dávid 2., Csaja Georgina pedig 1. helyezett lett.
Büszkék vagyunk rájuk!

Az iskola dolgozói és tanulói nevében kívánok mindenkinek Békés, Boldog
Karácsonyt!
Mátyás Katalin
igazgató

Körzeti matematika verseny Ballószögön
Iskolánkban megtartottuk az ősz folyamán a
különböző
felsős
évfolyamok
matematika
háziversenyeit. Ezek eredményeként kialakult azon
tanulók névsora, akik képviselték Ballószögön
Ladánybenét a tanév első körzeti matematika
versenyén december elsején. A versenyen hét
általános
iskola
tanulói
vettek
részt,
évfolyamonként egy-egy képviselővel. A mieink
közül Krista Ádám ötödikes tanuló rögtön
aranyéremmel nyitott első felső tagozatos
versenyén, Csaja Georgina pedig bronzérmet
szerzett a hetedikesek mezőnyében. Ahhoz
azonban, hogy az iskolák versenyében holtversenyben második helyezést érjünk el, szükség volt
Gulyás Csilla hatodikos és Csaja Zsófia nyolcadikos tanulók jó szereplésére is.
Íme az iskolák sorrendje:
1.
2-3.
2-3.
4.
5.
6.

Jakabszállás
Ladánybene
Szentkirály
Helvécia-Fekete-erdő
Ballószög
Helvécia-Wéber Ede

1 arany, 1 ezüst, 1 bronz
1 arany, 1 bronz
1 arany, 1 bronz
1 arany
3 ezüst
1 ezüst
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7.

Ágasegyháza

1 bronz

Gratulálok minden résztvevőnek és remélem, hasonló sikereknek örülhetünk
januárban is a következő körzeti versenyen!
Mátyás Ferenc
szaktanár

Egyházi hírek
„Jézus hiába született meg Betlehemben, ha nem
születik meg naponta a szívedben.”
(Angelius Silesius: a Kerubi vándor)
Világ váltsága Krisztusunk, Atyának egyszülött
Fia,szent születésed mily csoda, megelőz minden
kezdetet.
Atyádnak fényessége vagy, e földön egyetlen remény,
a nagyvilág Hozzád kiált, hallgasd meg szolgáid szavát.
Ó, Üdvözítő ne feledd, hogy Szűz Anyától testedet,
magadra öltve közülünk, egy lettél egykor mivelünk.
Így tanúsítja ez a nap, mely minden évben visszatér,
az Atya küldött el közénk, a világ üdvösségeként.
Őt áldja ég, föld, tengerek,mindaz mi bennük
létezik,jöttöd szerzőjét áldva most, dicsérő dalban
zengenek.
Jézus magasztal énekünk, ki Szűztől születtél nekünk,
Atyádat és Szentlelkedet, örökre dicsérjük Veled. Amen

KEGYELEMMEL TELJES ÁLDOTT
SZENT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
Tibor atya és az Egyházközség
Dec.25.vasárnap - Urunk Születésének
ünnepe
Szentmise 10.00

Dec. 18. Öröm vasárnapja
A szentmisén a kecskeméti Szent Miklós
templom kis kórusa énekel, majd a szentmisét
követően karácsonyi kórusműveket
énekelnek.

Dec.26. hétfő – Szent István diakónus vértanú
ünnepe
Szentmise 10.00

Dec. 23. péntek
Gyóntatás a templomban: 16.00-18.00

Dec.31. szombat – Év végi hálaadás
Szentmise 17.00

Dec.24.szombat – Urunk születésének
ünnepe
Szentmise 23.00

2012.Január.01.vasárnap - Szűz Mária
Istenanya ünnepe
Az új esztendő első napja
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Közösségi Ház hírei
Novemberben a Közösségi Ház belső bútorzatának, berendezésének beszerzése, beállítása
befejeződött, így már valóban teljes felszereltséggel tudja szolgálni az azt kihasználni vágyók igényeit.
A könyvtár térben hat, míg a közösségi térben kettő számítógép áll a felhasználók rendelkezésére.
Beszerelésre került a plazma-tv, valamint a házimozi rendszer, és elhelyezésre került a többi technikai
berendezés is (dvd lejátszó, hifi, projector, stb). A konyha rész kialakítása is befejeződött, így
bekötésre került a mosogató, valamint az elektromos sütő is. Immár teljesen készen, 30 főre
elegendő fogadókapacitással rendelkezik a helyiség.
-Minden héten szombatonként 14:30-as kezdettel Néptánc oktatás kerül megrendezésre a
művelődési házban. A csoport erős hölgy túlsúllyal működik, a páros táncok megtanulása miatt
szükség lenne az erősebb nem nagyobb arányú részvételére is. Természetesen a hölgyek
jelentkezését továbbra is várjuk.

-December 8-án sakk klub indul a Közösségi
Házban 17:30-as kezdettel. Amennyiben
megfelelő számú érdeklődő lesz jelen,
megbeszélés
szerint
az
összejövetel
rendszeres
lenne,
előreláthatólag
csütörtökönként a fenti időpontban.
-December 13-án (kedden) 18:00 órai
kezdettel történelemmel,hagyományőrzéssel
kapcsolatos klub indul Sárik Attila vezetésével
a Közösségi Házban. Történeti szempontból a
fő téma a II. világháború lesz, de minden más
történelmi kor felé is nyitott a közösség. Az
összejövetelek heti rendszerességgel lesznek.
A Közösségi Ház elérhetőségei:
Tel.: 70/649-3243
email:ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com

Programok a Közösségi Házban
Novemberi történések
-November 8-án 10-én 15-én rovásírással és
magyar hagyományőrzéssel,néphagyománnyal
kapcsolatos előadássorozat Zsigó Viktor
vezetésével
-November 5-én 12-én és december 3-án
néptánc oktatás a művelődési házban Kulcsár
István vezetésével
-November 25-én irodalmi est Urbánszki
Lászlóval
Csi-Kung Tanfolyam!
A csi-kung egy 5000 éves hagyománnyal rendelkező
mozgáson alapuló kínai gyógyászati rendszer, amely
tudományosan bizonyítottan remek eszköz a
betegségek
megelőzésében,
a
gyógyulás
segítésében, valamint a mindennapi erőnlét
megőrzésében. Korhatár nélkül gyakorolható, a
finom mozgásrendszere miatt. Kellő számú
érdeklődő esetén indul a képzés, ami INGYENES!
Jelentkezni a Közösségi Ház elérhetőségein lehet.

Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag
Újévet Kívánunk!
Gondos Máté
IKSZT Vezető

Decemberi ajánló
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Karácsonyi készülődés
December
első
szombatján
került
megrendezésre a hagyományos karácsonyi
kézművesnap, ahol a gyerekek megvillanthatták
tehetségüket. Legtöbben adventi koszorút
készítettek a tanár nénik segítségével, de nagy
sikert aratott a mézeskalács díszítés is. Lehetett
gyöngyöt fűzni, origamizni, kis karácsonyi
csengő készíteni és gyertyát díszíteni. Az óvó
nénik is eljöttek, ők a gyerekeket színezni és
hajtogatni tanították. A diákönkormányzat
tagjai teát és zsíros kenyeret szolgáltak fel.
Köszönjük Berenténé Ilike néninek, hogy ismét
megszervezte a kézművesnapot, ahol
mindannyian nagyon jól éreztük magunkat!
Szalkai Dóra
6. osztályos tanuló

Nagy Adrienn: Karácsonyi csillagok
Csillagok, csillagok ragyogjatok fényesen,
Mutassatok szeretetet a karácsonyi égen.
Mutassátok fényetekkel a béke jelenét,
Hogy ne hallatsszon hangos szó, csak halk
remény.
Fény ragyogjon melegen minden ablakban,
Tűz lobogjon odabent minden katlanban.
Legyen ez az este azoké az embereké,
Kik munkájukkal egész évben fáradtak
családjukért.
Pihenjenek meg most a színes fa alatt,
Táplálja testüket a sok finom falat.
Lelküket a szent ünnep édes illata,
Szívüket szeretteik kedves, meleg szava.
Adjatok hát fényességet, békességet ma,
Hogy mindenki megálljon egy-egy kis pillanatra.
Ragyogjátok mindenkinek odafenn az égen:
Kellemes Karácsonyt és boldog újévet!
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