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Önkormányzati hírek 
 
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásokról 
szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján azok az önkormányzatok, akik hitelállománnyal nem 
rendelkeznek, illetve nem rendelkeztek 2014. március 6-ig támogatási kérelmet nyújthattak be a 
Belügyminisztériumhoz. 
Községi önkormányzatunk az előző években folytatott takarékos gazdálkodása eredményeként 
nem kényszerült hitelfelvételre. Ladánybene a támogatás igénybevételére, mint „a jól gazdálkodó 
önkormányzatok jutalma” pályázati igényt nyújthatott be. 
A miniszteri rendelet tételesen felsorolta azokat a célokat, amelyre támogatási kérelmet lehetett 
benyújtani, így: a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, vízrendezési és 
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, településrendezési tervek készítésére, olyan 
önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésre, energetikai korszerűsítésre, amely 
igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, vagy szociális, egészségügyi 
feladatellátást szolgál. 
A részünkre megállapított rövid határidőben mérlegeltük, melyek azok a kötelező önkormányzati 
feladatok, amelyek a lakosság széles körét érintik, komfortérzetét növelik. A fejlesztés 
megvalósításához szükséges árajánlatok bekérését követően a belterületi utak felújítását, 
szilárdburkolattal történő ellátását céloztuk meg. 
A belterületi utak közül három sűrűn lakott út – a Zrínyi M. út, a Dózsa Gy. út valamint az Arany J. út – 
földút, ahol a település lakosságának közel ¼-e él.  Az itt élő lakóknak évek óta jogos igénye, hogy a 
földutakat aszfaltburkolattal lássuk el, azonban kizárólag saját forrás igénybevételével ezt nem 
tudtuk megvalósítani. Az önkormányzati költségvetés minden évben tartalmazott a belterületi 
földutak karbantartására pénzügyi fedezetet, azonban mindig is tudtuk, hogy ez csak átmeneti 
megoldás. Az időjárás, a rendszeres igénybevétel folyamatosan tönkretette az utakat, néha már-már 
használhatatlanok voltak. 
A tervezett felújítás a Zrínyi utca 420 m, a Dózsa Gy. utca 360 m és az Arany J. utca 360 m hosszúságú 
szakaszát érinti.  
A felújítási munkálatok megkezdéséről, lefolytatásáról a lakosság részére részletes tájékoztatót 
kívánunk tartani! 
Az elmúlt évek falugyűlésein, az önkormányzati gazdálkodást bemutató tájékoztatókban mindig arról 
adtunk számot, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott, a fenntartásunk alatt lévő 
intézményeink működését feladatelmaradások nélkül biztosítani tudjuk.  
2006. szeptemberében még 10.129.516 Ft hitelállománnyal rendelkeztünk (3.375.150 
folyószámlahitellel, 5.000.000 Ft rövid lejáratú működési hitellel és 1.754.366 Ft munkabérhitellel), 
amelyet 9.872.717 Ft ki nem fizetett számlatartozás növelt. Összességében tehát 20.002.233 Ft 
összegű tartozást kellett az önkormányzatnak saját költségvetésében kigazdálkodnia. 
2007. év végére a lejárt határidejű tartozásokat kiegyenlítettük, s csupán 4.976.000 Ft hitelállomány 
maradt fenn.  
2008 - ban azonban minden hiteltartozásunkat kiegyenlítettünk, a hitelszámláinkat megszüntettük. 
2008 –tól minden év végére rendelkezett az önkormányzat jelentős pénzkészlettel, amely az 
önkormányzati zárszámadások szerint az alábbiak:  

Év    Pénzkészlet  
2008.    10.778.000 Ft 
2009.    37.136.000 Ft 
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2010.    10.370.000 Ft 
2011.      4.370.000 Ft 
2012.      5.077.000 Ft 
2013.      8.054.000 Ft 
 

Jelenleg az önkormányzat 10.500.000 Ft értékpapírban lekötött pénzeszközzel rendelkezik. 
Az önkormányzati megtakarítások kizárólag az önkormányzati intézmények fejlesztési 
beruházásaira kerültek felhasználásra. 
 Az elmúlt évek legnagyobb összegű önkormányzati beruházása a 2011. évben átadott IKSZT épülete, 
amely az épület külső- és belső felújítását, valamint eszközökkel történő ellátását jelentette. A 
beruházás összértéke 38.524.515 Ft volt, amelyből 30.334.264 Ft vissza nem térítendő állami 
támogatás, 8.190.251 Ft pedig az önkormányzat saját forrásából biztosított önerő. 
A pályázati támogatás jellemzője, hogy a beruházás utófinanszírozott volt, amely azt jelenti, hogy az 
önkormányzatnak saját forrásból a beruházás teljes összegét – 38.524.515 Ft-ot kellett kifizetnie, s 
ezt követően lehetett az állami támogatást visszaigényelni. A beruházáshoz az önkormányzat 
10.500.000 Ft támogatást megelőlegező hitelt vett fel, melyet még az igénybevétel évében 
visszafizetett.  
Többször lehet hallani, hogy a településen nincs tornaterem, s miért nem kezd az önkormányzat a 
tornaterem építéséhez. Az önkormányzat képviselő-testülete elismeri a tornaterem megépítésének 
jogos igényét, azonban az elmúlt évek pályázati lehetőségei nem biztosítottak támogatási forrást, 
amelyre az önkormányzatunk pályázhatott volna.  
Jelenleg rendelkezünk olyan önkormányzati ingatlannal, amelyen a beruházás megvalósítható, illetve 
rendelkezünk tornaterem építésére vonatkozó építési tervdokumentációval. A képviselő-testület 
fejlesztési elképzelései közt szerepel a tornaterem megépítése, azonban ez olyan mértékű beruházás, 
melyet saját forrásból, pályázati támogatás igénybevétele nélkül nem tud megvalósítani, sőt az 
adósságkonszolidációban részt nem vett állami támogatást sem lehet e fejlesztési célra felhasználni. 

 
FELHÍVÁS! 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás időpontja: 
2014. május 5 (hétfő) 8.00 – 16.00 óra 
2014. május 6. (kedd) 8.00 – 16.00 óra 

2014. május 7. (szerda) 8.00 – 16.00 óra 
 

Helyszíne: Ladánybenei Csiribiri Óvoda – 6045 Ladánybene, Rákóczi út 6. 
Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a gyermek 5 éves korától az óvodai nevelésben való részvétele 
kötelező! 
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. A felvételi döntésről 2014. május 30-ig kapnak értesítést 
a Szülők, az óvodában kifüggesztett névjegyzéken. Elutasítás esetén Ladánybene Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezéssel élni, a közléstől számított 15 napon 
belül. 
A beiratkozáshoz bemutatandó: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolványa, TAJ kártyája, továbbá 
- a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája, munkáltatói igazolás mindkét szülőtől vagy 

munkáltatói szándéknyilatkozat, amennyiben az édesanya később tud csak munkába állni pl.: 
szeptember – október környékén 

          Szádvári Erika 
              aljegyző 

 
GONDOLKODJUNK EGYÜTT! 

Felhívjuk a Kedves Lakosság figyelmét, hogy a megrendezésre kerülő 2014-es Falunap keretén belül 
ismételten kiosztásra kerül a Ladánybene Díszpolgára, valamint a „Ladánybene Községért” 
kitüntetett cím. Ennek folyományaképpen szeretnénk kérni a Tisztelt lakosságot, hogy mind a 
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Díszpolgár mind a „Ladánybene Községért” kitüntetett címre, a számukra legalkalmasabbnak ítélt 
személyekre való ajánlásaikkal, esetleg ötleteikkel szíveskedjenek felkeresni Ladánybene Község 
Önkormányzatát, illetve ajánlásaikat leadhatják a Közösségi Házban Gondos Máté részére is.  
Véleményükre, ötleteikre, megkeresésükre számítunk! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

Az 1% nem tűnik soknak, de sok kicsi sokra megy! 
Köszönjük támogatóinknak, hogy a korábbi években ezt Alapítványunk részére ajánlották fel.  

Kérjük, adója 1 %-ával idén is támogassa a Ladánybene Községért Alapítványt! 
Az így befolyó összegeket közösségi célok megvalósítására használjuk fel.  

A 2011. és 2012. évi felajánlásból hozzájárulunk a Művelődési Ház parkjának megújításához, a 
kandeláberek megvásárlásához.  

Adószámunk: 18343579-1-03 
Reméljük, a továbbiakban is számíthatunk támogatásukra! 

Köszönettel: 
                                                                                         Kisjuhászné Gábor Katalin 

                                                                                          Ladánybene Községért Alapítvány 

 
Csiribiri Óvoda hírei 

 
 Nagyon különleges élményben volt része a gyerekeknek  február végén.  Egy  napfényes délelőttön  
Baranyiné Teca  póni lovaglással  lepte  meg az ovisokat. Volt aki életében először  ült  lovon és 
nagyon nehezen, de legyőzte félelmét – felült az egyébként nagyon kedves, szelíd állat hátára. Egész 
délelőtt  egyenként  kipróbálhatták  a  lovaglást.  Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. 
A  nemzetközi  nőnap alkalmából  a fiúk  ajándékkal  kedveskedtek a lányoknak, akik nagyon  
boldogan vették át a tavasz első  virágait. 
Március  legfontosabb eseménye  Március  15.  megünneplése  volt.  Óvodásainkkal  minden  évben  
megemlékezünk  a  szabadságharc hőseiről.  Az  óvodában  már  korábban  elkezdtünk  a nemzeti  
ünnephez  kapcsolódó  verseket, énekeket tanulni, kokárdát készíteni, és más módon is az ünnepre 
hangolni a kicsiket. Ebben az évben szerencsére nagyon kellemes, tavaszias időben  helyezhettük  el  
mindhárom  csoporttal   közösen  kis  virágainkat  az emlékműnél.  Örömmel  szavaltuk a  katonás,  
lovas  verseket,  énekeltük  a „masírozós” dalokat.  Fekete - fehér  ünneplő  ruhában  jöttünk aznap 
óvodába, ezzel is kimutatva  hazánk  iránti  tiszteletünket, szeretetünket.  Néhány  nagycsoportos  
gyermek  részt  vett  a  falu  rendezvényén  is, ahol  énekkel, verssel  színesítették   az  iskolásokkal,  
nyugdíjasokkal  közös  műsort.                                                                                                 Vida Lászlóné                                                                                                    

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Obornyák János, Ladánybene Község Önkormányzat 
képviselő-testületének tagja, volt alpolgármestere, Ladánybene Községért Érem 
Kitüntetettje, 2014. március 28-án elhunyt. Obornyák János nem csupán az 
önkormányzati rendszer felállítása óta, hanem a tanácsi rendszerben is tagja volt a 
helyi képviselő-testületnek, melyben hosszú évek során mindig áldozatosan végezte 
munkáját, és segítette a település életét. Ladánybene Község Önkormányzata az 
elhunytat saját halottjának tekinti. 

                                           „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
                                           Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 
                                                                                  Juhász Gyula 
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

 
„Vesd bele magad!” Program – újra! 

 
Idén immár harmadik alkalommal veszünk 
részt az országos veteményezési programban.  
A gyerekek nagy izgalommal várták a vetőmag 
csomagokat és örömmel vitték haza. Van, aki 
már el is kezdte a kertészkedést! 
A program célja kettős. Egyrészt segítséget 
nyújtunk a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen 
tudják felnevelni, gondozni a növénykéiket. 
Mésrészről pedig egy figyelemfelkeltés a 
célból, hogy ahol rendelkezésre áll minimális 
méretű házikert, ott már lehet élelmiszert 
előállítani. A projekt várt eredménye egyrészt 
az, hogy minél több kisiskolással megértesse a 
helyben előállított termékek fontosságát, ezen 
belül pedig megérezzék a saját zöldség 
minőségbeli különbségét, s ez által az élvezeti 
értékeik is kifejlődjenek, újabb teret nyerjenek 
a viszonyítás mérlegén. Mindeközben a 
projekt rámutat arra, hogy az élelmiszer 
előállítás kis mennyiségben minimális 
befektetést jelent, annál több odafigyelést, de 
ennek meg is van a kézzel fogható eredménye. 
A program segít abban, hogy a gyerekek, a 
későbbi felnőtt vásárlók megértsék, 
megtanulják, hogy mit jelent a jó minőségű 
élelmiszer, hogyan lehet megismerni a jó 
minőséget. 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Virágos iskolánkért” projekt 

 
Évek óta hagyományosan tanulóinkkal 
közösen virágosítjuk az iskolát. Március 
közepén már megkezdtük a munkát! 
Árvácskát, primulát, jácintot ültettünk az 
ötödik osztályosokkal és a napközisekkel. Az 
ősszel ültetett krókuszok korán kidugták színes 
fejecskéjüket mindannyiunk nagy örömére! 
Továbbra is várjuk Tőletek, kedves gyerekek a 
virágokat, hogy iskolai környezetünk szép és 
barátságos legyen! 
 
                               
 
Az IPR program keretében új kerti padokkal 
bővült az iskolánk. A gyerekek nagy örömmel 
vették birtokba! 
 

        
 
Köszönjük Urbánszki László segítségét! 
 

 
 
Könyvtári foglalkozás a tavasz jegyében! 
 

      Berenténé Gönczi Ilona 
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Idén március 11-én rendeztük meg az alsó tagozatosok házi matematikaversenyét. A 

megmérettetésre 18 kisdiákunk jelentkezett, akiket a tanító nénik készítették fel. Közülük a legjobbak 
a következő tanulók lettek: Hürkecz Zsolt (1.o.), Gajdácsi Gergely (2.o.), Gajdácsi László (3.o.), Merk 

Richárd és Békefalvi Boglárka (4.o.). A versenyzőknek apró ajándékkal kedveskedtünk, amelyet az 
iskolai Szülői Szervezet is támogatott. Köszönjük és gratulálunk minden tanulónknak.  

 Március 19-én rendezték meg Orgoványon a körzeti iskolák alsó tagozatosainak 
matematikaversenyét. Ide már csak 3. és 4. osztályos tanulókat nevezhettünk be. Iskolánkat Boda 

Viktória, Gajdácsi László (3.o.) és Békefalvi Boglárka (4.o.) képviselte. A gyerekek a matematika 
szakkör tagjai, akik heti rendszerességgel oldottak meg a tanórán kívül is logikai feladatokat. 

 Orgoványon, 10 iskola 66 tanulója mérte össze tudását. A versenyzőknek 20 feladattal 60 perc alatt 
kellett megbirkózniuk. Munkájukat a körzeti versenyen siker koronázta. Gajdácsi László I. helyezést, 

Boda Viktória III. helyezést ért el, köszönhetően a közel egy éves kitartó, szorgalmas szakköri 
munkájuknak és felkészítő tanítójuknak, Szécsényiné Bóta Kamillának. Gratulálunk mindnyájuknak! 

További eredményes munkát kívánunk.  
            

       

  
 

                                                                                                                 Csizmadia Pálné 
           alsós munkaközösség vezető 

 
Egy szép napos pénteki  délután mi felsősök elmentünk a kecskeméti élményfürdőbe. Sokan 

közülünk először jártak ott. Igyekeztünk kipróbálni mindent. A csúszda volt a legjobb. Volt aki 15-ször 
is lecsúszott. Nagy élmény volt az ugrószirtről fejest ugrani a mély vízbe. Igaz, először féltünk egy 

kicsit, de ezt mindenki ügyesen leplezte. Népszerű volt a hullám medence és a  jakuzzi is. A diákok 
nagy része már tud úszni ezért a mély vízben is biztonságban voltunk. A nap végéré kellemesen 

elfáradtunk. Köszönjük ezt a szép délutánt Kati néninek, Kata néninek, Szilvi néninek, Feri bácsinak és 
Robi bácsinak. 

 
 

 A diákok nevében:  Reich Veronika és Káldi Nóra. 
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A következő időszak kiemelten fontos eseménye a leendő első osztályosok beíratása, ennek 
rendjéről szeretnénk tájékoztatni az érintetteket. 
 
A 2014/2015. tanév első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 
 2014. április 28. (hétfő)    800-1800 

 2014. április 29. (kedd)    800 -1800 
 2014. április 30. (szerda)  800-1800 

A tankötelessé vált gyermekeket a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola titkárságán van 
lehetősége a szülőknek beíratni.  
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
- a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- kedvezményre jogosító dokumentumok (betegséget igazoló, étkezési térítési díj 

csökkentésére jogosító) 
- a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény 

megállapításáról 
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 

Beiratkozáskor a szülőnek meg kell tennie a hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot. 
Szeretettel várunk minden kis diákot. 
 

Palakovics Csabáné iskolatitkár      és    Mátyás Katalin igazgató 

 

Margaréta Nyugdíjas klub hírei 
25 éves a Margaréta Nyugdíjas Klub 

 
2014. év elején  megtartottuk az első gyűlésünket, melyen áttekintettük az elmúlt évet, 
megbeszéltük az előttünk álló feladatokat. Március 15-én  koszorúzáson vettünk részt. Márciusban   
Solton  KI MIT TUD  vetélkedőn vettünk részt, III. helyezetet hoztuk el a humor kategóriában.  
Versenyzőnk  Dicső Zoltánné  Eta volt, szépen szerepelt. Nagyon sok helyre hívják meg a klubbot. 
Jelenleg készülünk:  Kiskunmajsa, Szolnok, Cserkeszőlő, fürdéssel egybekötött fellépések, Nyugdíjas 
találkozók.  
Márciusban voltunk fürödni Cserkeszőlőn, szép időnk volt. Kirándulásokat szervezünk Budapestre.  
Budai oldalra Vár és egyebek megtekintése, majd  délután  a  Fővárosi Nagycirkuszba.  
Velencére  készülünk, egy hosszabb kirándulással. Sajnos ebben az évben is meghalt egy klubtagunk. 
Többen közülünk már elmentek, de  emlékük szívünkben él. 
 

„   AMI  VOLT,  NE BÁND,  MI LESZ, NE VÁRD,  TEDD AMI VAN,   ÉS ÉLJ BOLDOGAN!”  
 

Szeretettel várunk új  klubtagokat  gyertek közénk, nagyon sok és változatos a programunk! 
Új terveink közé tartozik: Mozi délután, Kemencében sütés, egyebek  

Helye:  IKSZT Ház 
 

Az idősek hivatása:       Vigyázni kell a szépet! 
                                        Ápolni a szeretetet! 

                                         Félteni a gyerekeket! 
 

                                                                                                                       Üdvözlettel mindenkinek:   
                                                                                                                        Ladánybene  Nyugdíjas Klub tagjai  
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Egyházi hírek 
Etetjük a  hétfejű sárkányt... vagy a Föltámadás erejében élünk? 

 
„Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Rom5.8 Mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk 

testvéreinkért.”1Jn3.16 
Szent Charbel életével és csodáival tavaly ősszel ismerkedtem meg. Ő az a libanoni szent, akinek a 
halála után a testéből évtizedekig csodálatos olaj termelődött. Szarkofágját befalazták méter vastag 
fal mögé ám az ott töltött huszonhárom év alatt oly sok olajat adott ki a teste, hogy átitatta a 
kőkoporsót és a vastag kőfalat is. Halála után sok csoda történt a közbenjárására és történik ma is. 
Hat éve élek Ladánybenén és fáj a szívemnek látni annak lelki-szellemi, erkölcsi, hitéleti arculatát azt, 
hogy miként mennek tönkre egyéni és családi életek...stb. 
Elsőként a Karitász megszervezésével az irgalmasság testi cselekedeteinek a gyakorlásával 
igyekeztünk segítséget nyújtani és tesszük ezt továbbra is tőlünk telhetően a bajban lévők felé. 
Ősszel kaptam néhány fiolát a Szent Charbel testéből származó olajból és fölkentem ezzel az olajjal a 
templomba járó Híveket. Miután már nem csupán olvastunk a Szent közbenjáró imáinak erejéről, 
hanem néhányan mi magunk is átéltük a Szentlélek kiáradásának erejét, ekkor döntöttem el, hogy 
ezután minden szentmise végén ünnepélyesen felállva imádkozunk és szünet nélkül kérjük Szent 
Charbelt, hogy segítsen a Falunk helyzetének javulásában. 
 Ezután második lépcsőben, hónapokon át kértem és buzdítottam a Híveket, hogy gyakorolják az 
irgalmasság lelki cselekedeteit is és válasszanak egy-egy bajban lévő családot, akiért minden nap 
közbenjárnak imádsággal Isten szent színe előtt. Az imádság ui. olyan Isten által adott eszköz és 
lehetőség, amellyel minden szükséges erkölcsi és lelki jót el lehet érni, ha hiszünk benne és ha 
kitartunk benne. 
 Harmadik lépcsőként indítottunk el nagyböjt elején egy tizenegy főből álló csoportot, akik közül 
minden nap böjtöl, virraszt, imádkozik valaki a Falunkért. 
Ismert, hogy egy-egy népmese mindig az életből veszi az igazságait. Történetesen egy hétfejű sárkány 
beül a falu fölött lévő barlangba és a falunak rendszeresen hajadon lányokat kell áldoznia a sárkány 
mohó étvágyának. Mígnem aztán megérkezik a Lovag, aki egy szál karddal megoldja a problémát és 
véget vet a sanyargatásnak. Szívesen olvassuk újra és újra ezt a jól végződő mesét, de vajon egyszer is 
belegondoltunk-e abba, hogy lovag nélkül is meg lehetett volna oldani a problémát és nem lett volna 
szükségszerű a hajadonok föláldozása? 
Egyáltalán miért hagyta a falu, hogy a sárkány beköltözzön, miért nézte tétlenül ártatlanok halálát a 
sárkány barlangjában? Régen, ha egy faluba toportyán keveredett, akkor közös érdek volt, hogy 
mindenki kaszára, kapára kapott, hogy a kártevő  farkast kiűzzék a faluból. 
Isten ma is küld lánglelkű lovagokat. Ferenc pápa éppen így forgatja az Ige kardját és szavát a világ 
érdekében. Hozzánk azonban valószínűleg nem fog ellátogatni Őszentsége, tehát nekünk kell 
kezünkbe vennünk a közös sorsunk alakítását.  
Ha már egyszer elődeink elnézték, hogy a hétfejű sárkány beköltözzön a Falunkba és ma is szedje 
áldozatait, akkor ezt most nekünk kell kijavítanunk és jóvátennünk. A mi felelősségünk, hogy milyen 
jövőt hagyunk a gyermekeinkre, unokáinkra: olyat-e ahol a kábítószer, az alkohol, a házasságtörések, 
hazugságok, lopások, kártokozó rombolások, átkok....hétfejű sárkányai hétszeresen és hetedíziglen 
teszik tönkre egyének és családok életét, vagy lelkében, hitében, erkölcsi tisztaságában erős, 
szeretetben élhető világot? 
   Ezért Mindenkit nagyon kérek, akinek a szívében egy csöppnyi jóság és hit létezik, csatlakozzanak 

a felhívásomhoz és minden nap legalább egy imát imádkozzanak el vágyakozó szívvel 
Ladánybenéért!  

A falunkat behálózó biztonsági kamerák mellett legyen minél több éber szív, akik imáikkal, 
áldozataikkal is őrködnek Falunk felett, hogy vissza tudjuk tartani a bajt és változtassunk a 
helyzetünkön. 
A Titanic elsüllyedésének történetében a másik borzasztó katasztrófa az volt, amikor a gazdagok a 
mentőcsónakok biztonságában ülve elnézték ezrek halálát a tengerben, pedig még lett volna hely a 
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csónakokban. Mi sem ülhetünk tétlenül kamerákkal kénytelen védett kényelmes életünk és hitünk 
biztonságos mentőcsónakjában! Nem nézhetjük 
tétlenül és közömbösen, hogyan ragad el a 
hétfejű sárkány másokat a mélybe a gyors vagy 
lassú halálba....mert ma az enyémmel, holnap 
pedig a te gyerekeddel történik meg a baj. 
Az ima, a böjt, a virrasztás olyan fegyverek, 
melyek hatékonyabbak a toportyánt űző 
kaszánál és kapánál.  
Március idusának hevével, húsvét szabadító 
örömhírével, nosza harcra fel Ladánybene Népe 
és ki-ki válasszon ebből az arzenálból 
fegyvernemet magának! 
 Közösségünket kölcsönbe kaptuk unokáinktól, akik számon fogják kérni rajtunk, hogy milyen szellemi 
környezetszennyezéssel adjuk át nekik életterüket.  
„Mit mondunk tehát? Megmaradunk-e a bűnben, lelki halálban...? 
 Semmi esetre sem! Eltemettek tehát Krisztussal együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az 
Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halottak közül, éppúgy mi is új életben járjunk.Ne 
uralkodjék tehát a bűn halandó testetekben, ne engedelmeskedjetek kívánságainak, de ne is adjátok 
oda tagjaitokat a bűnnek a gonoszság fegyvereiként, hanem mint akik a halottak közül életre 
keltetek, adjátok magatokat Istennek, s tagjaitokat is, mint az igazság fegyvereit, adjátok Istennek!  
Mert a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hisz nem vagytok már a törvény alatt, hanem a kegyelem 
alatt.” Rómaiakhoz írt levél 6.1.  
Áldott és kegyelemmel teljes Húsvéti ünnepeket kívánunk! 
Boldog föltámadást Ladánybenének! 
 
 

                                                                                               Rk.Plébánia 
Rk.Karitász 

és Tibor atya 

 
 
 

Karitász Ruhavásár 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának és a lakossági felajánlásoknak 
köszönhetően sok ruhaadomány érkezett és érkezik a helyi Karitász csoporthoz, melyből 

2014.április 12-én szombaton 
7.30 és 11.00 óra között 

nagyböjti, jótékony célú vásárt tartunk az IKSZT-Községi Könyvtár udvarán. 
Szeretettel várunk Mindenkit, azokat is, akik szeretnek válogatni a ruhák között és vásárlásukkal 
támogatják a karitász segítő munkáját. A Karitász csoport a vásár bevételét élelmiszer vásárlásra 
fordítja. Az élelmiszercsomagokat a húsvéti ünnepekre szeretnénk eljuttatni a rászoruló családokhoz, 
hogy mindenkinek örömteli legyen az ünnep. 

Reméljük, hogy napsütéses szép idő lesz és sokan eljönnek. 
Szeretettel várunk Mindenkit! 

 
Nagyböjti élelmiszer gyűjtés 

„A rászorulók felé történő adakozás természetes válasz Jézus felénk irányuló szeretetére” 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a nagyböjtben tartós élelmiszer gyűjtést hirdetett a 
rászoruló családok megsegítésére. 

SZENTMISÉK ÜNNEPI RENDJE 
NAGYCSÜTÖRTÖK                                   18.00 
NAGYPÉNTEK -KERESZTÚT                    17.30 
AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE   18.00 
NAGYSZOMBAT HÚSVÉT ÉJJELI MISE   20.00 
HÚSVÉT VASÁRNAP                                 10.00 

 



Benei Hírmondó (XII. évfolyam II. szám 2014. március) 

 

9 

A felhíváshoz a Plébánia és a helyi Karitasz Csoport is csatlakozott, hisz községünkben is egyre több 
család küzd anyagi gondokkal. Kérjük a Lakosság, a Civil szervezetek, és a Vállalkozók megértő és 
segítő közreműködését. Aki úgy érzi, hogy szívesen segítene, de neki is nagyon be kell osztania a 
pénzt, felajánlhat az ünnepre egy tányér süteményt, egy tál ételt, egy üveg befőttet, krumplit, tojást 
a spájzból és a Karitász eljuttatja a leginkább rászorulóknak. Az élelmiszergyűjtés mellett ruhákat, 
játékokat, könyveket is elfogadunk. Bármit, ami az otthonokban feleslegessé vált, de egy másik 
családnál még nagyon értékes segítség lehet. Örüljünk, hogy segítők lehetünk!!!!!! 
Aki segíteni szeretne, keresse Tibor atyát, Sztancsné Kulcsár Évát a karitász csoport vezetőjét, vagy a 
Karitász csoport tagjait.A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg köztünk. 

 
                                                                                                     Köszönettel 

Római Katolikus Plébánia és Karitász csoport 
 

Közösségi Ház hírei 

Ladánybenei Értékmentők csoport alakul! 
LADÁNYBENEI ÉRTÉKMENTŐK néven szeretnénk életre hívni egy új kezdeményezést, amelynek 

keretén belül Ladánybene környezeti és kulturális értékeinek megismerése, rendszerezése, 

gyűjtése, megőrzése, valamint lehetőség szerint ezek közkinccsé tétele történhetne meg. 

Amennyiben történelem, művészet, természet szerető ember vagy, szeretsz kutatni, túrázni, esetleg 

elkötelezett vagy közös emberi értékeink megmentésében, ne habozz, csatlakozz. 

 

Az értékmentők tevékenységi körének rövid leírása: 

I.Természetvédelem, Környezeti  értékek 

1.Helyi  természetvédelmi területek megismerése, állapotuk rendszeres ellenőrzése 

2.Védett helyi növény és állatfajok élőhelyének felkutatása, ezek védelme 

3. helyi különlegességek összegyűjtése (legnagyobb fa, régi tölgyesek maradványai, stb…) 

4.Ladánybene flórájának és faunájának megismerése 

 

II.Kultúra 

1.Régi épületek, keresztek, emlékművek, történelmi helyszínek felmérése, lokalizálása 

2.Tárgyak, írások, fényképek, levelek gyűjtése, másolása a falu múltjából 

3.Kortárs művészek, írók, hagyományőrzők, zenészek, hagyományos szakmákat művelők, 

kézművesek, speciális tudással rendelkező helybéli lakosok felkeresése, nyilvántartásba vétele, 

valamint régiek hagyatékának felkutatása 

4.Ladánybenei hagyományok, népszokások, elfeledett ünnepek felkarolása, támogatása 

 

Szeretnénk felkérni minden érdeklődőt, hogy amennyiben környezetében, otthonában, 

ismeretségi körében olyan értékről, érdekességről van tudomása, amely a fentiek fényében az 

értékmentők számára érdekes lehet, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot személyesen, vagy a 

lentebbi elérhetőségek valamelyikén! 

 

 Gondos Máté 

Tel.: 06 70 649-3243                            

Email.: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com  
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