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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 27-én tartotta soron következő 
ülését. 
Az ülésen a képviselők rendeletet alkottak a település belterületén lévő földes utcák kiépítésére 
fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről. Ladánybene Község Önkormányzata a 
belterületi utcák mart aszfalttal történő stabilizálásának kivitelezési munkálataira az 
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása jogcímen 20.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen összeg kiegészítésére a képviselő-testület az 
előző ülésen a lakossággal útépítési együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte. Az 
érintett lakosság részére Ladánybene község polgármestere – amelyre a kivitelező képviselője is 
meghívást kapott - lakossági tájékoztatót tartott. Az érintett ingatlantulajdonosok több mint 2/3-a 
egyetértett az útépítéssel, aláírta az együttműködési megállapodást. Ezen oknál fogva az útépítés az 
érintett utcákban megvalósul. 
A lakossági igényeket, valamint a kivitelezővel lefolytatott megbeszélést követően az önkormányzat 
úgy döntött, hogy a kivitelezési munkálatokat 2014. június 2. napján megkezdi az alábbi ütemterv 
szerint: 
Zrínyi Miklós utca   2014. június 3 – 13. 
Dózsa György utca   2014. június 14 – 23. 
Arany János utca   2014. június 23 – július 2. 
 
A kivitelező a munkálatokat hétköznap 7.00 órától 19.00 óráig, szombaton 7.00 órától 15.00 óráig 
végzi. 
 
A munkálatok, a munkaterület átadás-átvételét követően a tervdokumentációban foglaltak szerint 
történik. A földtükör kialakítása után két pályaszerkezeti réteg kerül kialakításra, a teherbírási 
előírások szigorú betartásával. A földmű és pályaszerkezet építésével párhuzamosan történik az 
árokképzés, rézsűrendezés, padka kialakítás. Az utcák tervezett burkolatszélessége 4 méter, 
oldalesésük egyirányú, 2,5 %-os, melyeknek mindkét oldalán 1 – 1,5 – 2 méter széles, 5 %-os 
oldalesésű földpadka kerül kialakításra. A csapadékvíz elvezetését a terv szerint kialakított 
szikkasztóárok biztosítja. 
 
A képviselő-testület az ülésen Vida Lászlóné részére intézményvezetői megbízást adott a 
Ladánybenei Csiribiri Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására. 
 
Az ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak Kovács István r. alezredestől a község közrend- és 
közbiztonságának 2013. évi alakulásáról. Elhangzott, hogy Kovács István 2013. november 1-től vette 
át a Lajosmizsei Rendőrőrs vezetését. Kovács István hangsúlyozta, hogy fontos az állampolgári 
odafigyelés, gondoskodás, mellyel az áldozattá válás esélyét lehetne csökkenteni. A megfelelő 
biztonsági rendszerek (zárak, riasztók, nyílászárók) használatával, az idegenekkel szembeni 
óvatossággal, valamint a lakosok egymás iránti felelősség vállalásával a bűncselekmények egy része 
megelőzhető lenne. Az oda nem figyelés, hanyagság és közönyösség megfelelő táptalajt nyújt a 
bűnözői elemek tevékenységének, melyet azok az értékelt időszakokban kis is használják.  
Ladánybene illetékességi területén 2011. évben 33, 2012. évben 45, míg 2013. évben 39 esetben vált 
ismerté bűncselekmény elkövetése.  
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Az adatokat és körülményeket vizsgálva megállapítható, hogy a községet közepes bűnügyi 
fertőzöttség jellemzi. A rendőrség célja ezen állapot stabilizálása, javítása. Ehhez a tevékenységhez a 
kecskeméti Rendőrkapitányság vezetése a rendelkezésre álló anyagi, technikai és személyi 
feltételeket biztosítja.  
 
A képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalban 
2014. június 25 – 30. (szerda – hétfő) közötti időszakban közigazgatási szünet lesz.  
A községi önkormányzat kivitelezésében jelenleg egy nagy beruházás zajlik, a művelődési ház belső – 
és külső felújítása, valamint a művelődési ház előtti park kiépítése. A művelődési ház belső felújítási 
munkálataira, valamint a park kialakítására az önkormányzat 17.608.572 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. A park pályázati támogatása a térkövezésre vonatkozik, a beruházás többi részét az 
önkormányzat saját költségvetési forrás felhasználásából biztosítja. A parkban 5 db kandelláber 
került elhelyezésre, melyből 3 az önkormányzati pénzeszközből, 2 pedig Ladánybene Községért 
Alapítvány pénzügyi támogatásából került megvásárlásra. 
Az épület, valamint a park az ez évben megrendezésre kerülő Falunap keretében kerül átadásra. 
 
                    Szádvári Erika 
                        aljegyző 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

Májusban a majális volt az első programunk.  A gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon jól érezték 
magukat ezen a vidám napon. A legnagyobb sikere a légvárnak volt, ahol egész nap fáradhatatlanul 
ugráltak, csúszdáztak ovisaink.  
Óvodánkban évtizedes hagyomány, hogy májusban a csoportok autóbuszos kirándulásra mennek. 
Ebben az évben is „szétnéztünk a nagyvilágban”. 
A legkisebbek a Fővárosi Állatkertbe látogattak, hiszen számukra mindig nagy öröm az állatokkal való 
találkozás. A játszóházi délután gyorsan eltelt, fáradtan, de élményekkel gazdagon tértek haza.  
A középső és nagycsoport idén közösen utazott Nőtincsre a Seholsziget  Élményparkba. Az eső 
szerencsére nem okozott problémát, így eredeti tervünk szerint ott töltöttük az egész napot. Remek 
kirándulóhelyre leltünk, változatos és nagyon gyermekbarát programokban  volt  részünk.  
A nagycsoportosok – közeledvén az év végéhez – többször  is ellátogattak az iskolába, ismerkedtek az  
udvarral, a tantermekkel, a tanító nénivel.  Csizmadiáné Márti néni és Berenténé Ilike néni  is részt 
vett a májusi  szülői  értekezletünkön, tájékoztatta a szülőket az  iskolakezdéssel kapcsolatos 
tudnivalókról, beiratkozásról, stb.  
A nevelési év egyik legfontosabb eseménye  a ballagással egybekötött ünnepélyes évzáró volt, 
melyet vidám „bolondballagás” előzött meg  pénteken.  
A nagycsoportosok május 31-én délután együtt uzsonnáztak a középsősökkel az óvodában, majd a 
Hajnalka Vendéglő vendégsátrában versekkel, énekekkel búcsúztak kedves óvodájuktól,  az óvoda 
dolgozóitól,  egymástól. Köszönjük Makai Istvánnak, hogy a helyszínt díjtalanul biztosította 
számunkra.  
Utolsó közös programunk  a  gyermeknap  volt.  A focipályán  minden ovis  újra ugrálhatott, 
játszhatott,  különböző vetélkedőkön vehetett részt.  Simkó Csaba  postagalambokat  röptetett  a  
gyerekek nagy örömére,  Pintér Tamás  pedig  rendőrkutya  bemutatót tartott.  Sipos István idén is 
elvitte lovas kocsizni az ovisokat. Vida László  egész nap friss pattogatott kukoricával  látta  el  a 
gyerekeket.  A palacsinta sütő versenyre most apukák is beneveztek. Nagyon köszönjük  Mindenkinek 
a sok segítséget, a szép gyermeknapi  élményeket.  Júniusban  és  augusztusban  vidám, kötetlen 
nyári élet várja a gyerekeket  -  csak  júliusban  lesz  óvodánk  zárva.     
  
Mindenkinek  kellemes  nyarat,  jó  pihenést  kívánok ! 

                                                                                                                Vida Lászlóné 
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 
Hamarosan véget ér a tanév. A diákok megírták az utolsó témazárókat, év végi felméréseket. Már a 
levegőben ott van a nyári szünet előszele. A közelmúltban valamennyi osztály hosszabb- rövidebb 
tanulmányi kiránduláson vett részt. A programok költségéhez hozzájárult Ladánybene  Község 
Önkormányzata, támogatásukat köszönöm a diákok és a szülők nevében is.  További jelentős anyagi 
támogatást tudtunk nyújtani az IPR, az Erzsébet program és a Határtalanul  program pályázatainak 
köszönhetően. Ezúton is köszönöm kollégáimnak azt az áldozatos pályázatírói és szervezői munkát,  
amellyel lehetővé tették ezeket a csodálatos, életre szóló élményekkel teli kirándulásokat, melyek 
révén az ötödikesek 3 napot töltöttek a Balaton mellett, a hetedikesek pedig négy napon keresztül 
ismerkedtek Erdély csodálatos világával. Június végén újabb 40 tanulónk táborozhat  4 pedagógus 
kíséretében egy héten keresztül  jelképes összegért a   magyar tenger  mellett. 
Június 4-én iskolai keretek között megemlékeztünk a Nemzeti Összetartozás napjáról. Nem lehet elég 
gyakran felhívni a figyelmet arra, hogy a határokon túl élő magyarok is a magyar nemzethez 
tartoznak, ők is őrzik és ápolják nyelvünket, kultúránkat. Mi is felelősséggel tartozunk értük. 

Június hónap legfontosabb eseménye a ballagás és a tanévzáró ünnepély. Ebben az évben  18 diák 
vesz tőlünk búcsút. Név szerint:   

 
      Baranyi Fanni 

      Czerovszki Dániel 
      Gengeliczki Dávid József 

      Gulyás Csilla 
      Guttyán Patrik 
      Herczeg Endre 

      Herczeg Nikolett 
      Káldi Nóra 

      Kapiás Kornél 

      Kovács Máté 
      Marosvölgyi Evelin 

      Németh Klaudia Tímea 
      Orbán Dávid 

      Reich Veronika 
      Simon Zoltán 

      Szagri Péter Pál 
      Szalkai Dóra 

      Tóth Tibor 
  

Valamennyien  felvételt nyertek az általuk választott középiskolák egyikébe, szeptembertől ott 
folytatják tanulmányaikat. Az itt töltött 8 év alatt igyekeztünk őket olyan tudással, képességekkel és 
készségekkel  felvértezni, amely biztosítéka a sikeres továbbtanulásnak.   
Kívánok valamennyi diáknak, pedagógusnak és  dolgozónak élményekben és pihenésben gazdag nyári 
szünidőt, sok napsütést és kellemes nyaralást. 
                                        Mátyás Katalin 
                                                          igazgató 
 
 

Történelmi emlékverseny 
 

Április 24-én Kunszentmiklóson a XII. Galambos Sándor Történelmi Emlékversenyen vett részt négy 
felsős tanulónk:                Németh Adrienn ( 7. o.) 
                                            Krista Ádám ( 7. o.) 
                                            Gengeliczki Dávid ( 8.o.) 
                                            Szagri Péter Pál ( 8.o.) 
Az idei verseny a „Millenniumtól Trianonig”  címet viselte. 
Korhű csapatnévvel ( „Századfordítók” ) és rövid bemutatkozó műsorral kellett készülni, illetve az 
előre megadott forrásokat alaposan áttanulmányozni. A feladatok igen változatosak voltak       
(vaktérkép, totó, hibás szöveg javítása, idézet és képfelismerés, versírás megadott szavak alapján 
stb.). Megoldásukhoz minden esetben gyorsaságra és biztos, részletes tudásra volt szükség. A 
megmérettetésen 6 iskola 9 csapata indult. Bár iskolánk először szerepelt, végül az előkelő 3. 
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helyezést sikerült elérni. Diákjaink jutalma az elismerő oklevél mellett  1-1 értékes, az érintett 
korszakról szóló könyv volt.  
Gratulálunk Nekik!                    

                                                                                                                      Gajdácsiné Drabant Gabriella 
                                                                                                                      történelem tanár 

 
 

Az Erdélyi-szigethegység magyar szigetei 
 

Iskolánk ismét részt vett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul!  pályázatán. 
 A 7. osztály (21 fő) 547.600 Ft-ot nyert. Így nyílt lehetőségünk 4 napos határon túli osztálykirándulást 
szervezni.   
Fő célunk az volt, hogy megismerjük a szórványban élő magyarok életét, a térség természeti, 

történelmi, irodalmi és néprajzi kincseit. 
A kirándulás előtt a tavalyi nyertes 8. osztállyal közös vetélkedőt 
rendeztünk, majd előkészítő órákon folytattuk a ráhangolódást. 
Berenténé Gönczi Ilike nénivel technika órán csoportmunkában 
koszorúkat és ajándékokat készítettünk. Közben sokat 
beszélgettünk az erdélyi hagyományokról. Énekórán Jakabné 
Galovics Eszter nénivel megtanultuk a Székely Himnuszt és a 
Körösfői kertek alatt című népdalt. Irodalom órán Kisjuhászné 

Gábor Kati nénivel Arany János és Ady Endre életét és munkásságát ismerhettük meg. Foltin Marika 
nénivel Erdéllyel kapcsolatos rajzokat készítettünk. Történelem órán Gajdácsiné Drabant Gabi nénivel 
Szent László és Hunyadi Mátyás királyainkról tanultakat elevenítettük fel, és egészítettük ki új 
ismeretekkel. Emellett verseket tanultunk, és rövid megemlékező műsorral készültünk a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából.  
Aztán végre elérkezett a várva várt nap, 2014. június 1. vasárnap! 
Hajnali 5 órakor nagy izgalommal útnak indultunk a messzi Nagyszalontára. A határon némi várakozás 
és ellenőrzés után engedtek át minket. Közel 4 óra elteltével megérkeztünk Arany János szülőhelyére, 
Nagyszalontára. Kicsit aggódtunk az eső miatt, de mire megékeztünk, az is elállt.  Első próbálkozásunk 
a Csonka torony megtekintésére nem sikerült. Míg a torony zárva volt , Arany János szobrához vittük 
el első koszorúnkat és felidéztük a költő életét egy rövid műsor keretében. Egy másik 
kirándulócsoport által közönségünk is akadt, akikkel végül közösen énekeltük el a Székely Himnuszt. 
Némi várakozás után végre megérkezett a múzeum igazgatója. Az előadás megérte a hosszú 
álldogálást, mert nem volt szokványosnak mondható. Bevont minket az ismertetésbe, azzal , hogy mi 
személyesíthettük meg a szereplőket. Így lett Ádámból Arany János Bálintból pedig a forradalmár 
barát, Petőfi Sándor. Mivel minden környező településen aznap volt a konfirmáció, ez kicsit 
felborította a programunkat. Szerencsére így is találkozhattunk néhány helyi diákkal, akikkel 
pillanatok alatt nagyon összebarátkoztunk.  
Közösen látogattunk el a kiskóhi medvebarlangba. Ez tulajdonképpen egy nagyon látványos 
cseppkőbarlang, a nevét pedig a benne talált medve csontvázakról kapta. A cseppkövek 
megcsodálása után a bátrabbak a helyi árusokkal próbálhatták ki az alkudozás tudományát. Még 
megnéztünk egy helyi néprajzi magángyűjteményt, majd megérkeztünk első szállásunkra, 
Magyarremetére, a  Turul Panzióba, ahol kis 4 személyes faházakban töltöttük az éjszakát. Az éjszakai 
nem alvás után kicsit nyűgösen keltünk fel, pedig a második nap nagy feladat elé állított minket. 
Hosszú órákon keresztül buszoztunk az Aranyos-völgyének  igen meredek szerpentinjein. A látvány 
azonban megérte a fáradságot. A meredek sziklafalak, a hatalmas hegyek, erdőségek, és az utat 
végigkísérő Aranyos patak mesés látványt nyújtottak. Kicsit elzsibbadt lábainkat aztán Tordán 
nyújthattuk ki végre. Utunk a Sóbányához vezetett. Előbb magyar tolmács segítségével 
megismerkedtünk a bánya történetével, a visszhangteremben megtapasztalhattuk, hogy a kiáltás 
akár tizenötször is képes megismétlődni, majd szabadprogram következett. Lifttel lehetett lemenni a 
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lélegzetelállítóan  (kb. 92 méter!) mély terembe ( a bátrabbak a lépcsővel is próbálkozhattak az alsó 
13 szinten). Lent csónakázhattunk, vagy egy szinttel feljebb billiárdozhattunk, vagy akár felülhettünk 
az óriáskerékre is. Mindemellett élvezhettük a só jótékony hatását. Még Alexa is visszanyerte a 
hangját… Következő úti célunk a Tordai hasadék volt. Az elénk táruló látvány lenyűgöző volt. A két 
hegy közötti patak mentén sétáltunk végig, helyenként kötélbe kapaszkodva, mert olyan keskeny volt 
az ösvény, alattunk meg a mélység …Jól elfáradtunk, esteledett, alig vártuk, hogy Kolozsvárra érjünk a 
szállásunkra, vacsorázzunk és végre kipihenhessük magunkat. Reggel, bár korán kellett kelnünk, már 
nagyon vártuk a kolozsvári városnézést. Egy kis útbaigazítás után eljutottunk Mátyás király szobrához. 
Ott előadtunk egy 15 perces műsort. Közönségünk soraiban volt három dunaújvárosi biciklis turista. 
Csatlakoztak hozzánk, és végül közösen énekeltük el a Kézfogás című dalt. Ezt követően 
megtekintettük a Szent Mihály templomot, majd Mátyás király szülőházához indultunk. Közben kicsit 
megéheztünk. Éhségünket finom friss pereccel és különféle ízesítésű buktával csillapítottuk. Újult 
lendülettel keresetük fel a Kolozsvári-testvérek Sárkányölő Szent György szobrát. Ebéd után 
felsétáltunk a Házsongárdi temetőhöz.  
Hosszú keresgélés után megtaláltuk Apáczai Csere János sírtját. Tiszteletünk jeléül rendbe tettük a sír 
környékét, és egy osztálytársunk elszavalta  a Tavasz a házsongárdi temetőben című verset. Némi 
újabb buszozás után Körösfőre értünk. Itt mindenki kedvére vásárolhatott ajándéktárgyat, 
népművészeti terméket. Óriási szerencsénkre éppen akkor ért véget az istentisztelet a templomban, 
így a harangozó beengedett minket, és mondott pár szót a templom történetéről. A mennyezetet 
borító kézzel festett fakazetták látványtól megnémulva, síri csendben hallgattuk a bácsit. Talán utunk 
legkülönlegesebb látványában volt részünk. Következő állomásunkon, Bánffyhunyadon a református 
templom mellett megkoszorúztuk a Magyar Hősök emlékkövét, majd továbbindultunk 
Kalotaszentkirályra. Szálláshelyünk, a Püspök Panzió látványa újabb ámulatba ejtett minket. Nagyon 
kedvesen fogadtak minket, a szobák mind szépek és kényelmesek voltak különösen a két festett 

bútoros szoba. Nagyon finom háromfogásos 
meleg vacsorát kaptunk, és még utána jött a 
meglepetés. Meghívtak, hogy vegyünk részt egy 
másik diákcsoport számára rendezett 
kalotaszegi népviseletet és táncokat bemutató 
műsoron. Igazi megkoronázása volt ez a 
napnak. Másnap vendéglátónk elkísért minket 
a hársfához, ahol Ady hűsölt Csinszkával, és 
felidéztük A Kalota partján című vers 
emlékezetes sorait. Adyra emlékezve 
megálltunk Csucsán a Bocza- kastélynál. 
Megtekintettük a kastély melletti kis házban 
berendezett kiállítást, és parkban ülve 
felolvastunk Csinszkához írott verset. 

Rövid pihenőre, vásárlásra megálltunk a Királyhágónál, majd megérkeztük utolsó állomásunkra, 
Nagyváradra. Megkoszorúztuk Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobrát, majd elsétáltunk a Püspöki 
Palotához. Megszámoltuk a Kanonok-sor  oszlopait (56) .Felidéztük Ady Egy kis séta című cikkét, 
melyben nem túl hízelgően írt  a Kanonok-sor lakóiról, és melyért aztán néhány napi elzárásra is 
ítélték. Megkoszorúztuk a Székesegyház előtt álló Szent László szobrot, majd megtekintettük magát a 
Székesegyházat és annak kincstárát, valamint a Szent László-hermát. Hosszú sétát tettünk a városban, 
megcsodáltuk a Sas palotát és többi gyönyörű szecessziós stílusú épületet, majd programunk záró 
pontjaként az egyik parkban megtartottuk a trianoni békeszerződés aláírásáról megemlékező 
műsorunkat. 
Sok-sok élménnyel, benyomással telve tértünk haza a 4 nagyon mozgalmas nap után.  
                         

                                                                                                                                              A 7. osztályosok 
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Iskolai gyereknap 
 
Június 6-án tartottuk meg az iskolai gyereknapot, melynek egyik szervezője minden évben a 6. 
osztály. A mi feladatunk volt a különféle eszközök szállítása, részben felügyelete. Ebben nagy 
segítséget kaptunk Takács Istvánnéktól, a hangosítás összeállításában, működtetésében pedig Kiss 
Róberttől és Mátyás Ferenctől.  
Osztályunk többféle játékos feladattal készült, volt szívószállal pattogatott kukorica gyűjtése, joghurt- 
és lepényevés, pingponglabda fújás, kekszevés. Népszerűek voltak Nagyné Domonyik Mária logikai- 
ügyességi játékai is, valamint a hagyományos kötélhúzás, hulahop karikázás, gólyalábazás. Gondos 
Máté IKSZT vezető és Berente Tamás könyvtáros játékos akadályversenyt szervezett többféle 
feladattal a kisebbeknek, nagyobbaknak, ahol különböző díjakat is lehetett nyerni. Pályázati forrásból 
csúszdás ugrálóvárral és szumó játékkal is bővültek a programok, ezt mind a kisebbek, mind a 
nagyobbak lelkesen próbálták ki. A gyerekek osztályonként méta- és focimeccseken vehettek részt, 
ezeket Kovács Szilvia és Kiss Róbert testnevelő tanárok szervezték és bonyolították le. Végül felnőtt-
gyerek méta is volt.   
Az ebédről az iskola Szülői Szervezete gondoskodott: négy nagy bográcsban rotyogott a paprikás 
krumpli, és sok szülő segített főzni. Emellett szintén a Szülői Szervezet biztosította a játékos 
feladatokhoz, meccsekhez az édességet, ebéd után pedig mindenki jégkrémet kapott.  
Köszönetet szeretnék mondani a már felsorolt segítőknek, valamint minden kollégámnak a gyerekek 
felügyeletéért, a szülőknek és az iskola további dolgozóinak a közreműködésükért. A rendezvény jól 
sikerült, mindenki jól érezte magát, a gyerekek vidáman, boldogan játszottak, és éhesen, kifáradva 
várták a finom ebédet. A siker is közös, összefogással valósult meg mindez. Remélem, a 
későbbiekben is ehhez hasonlóan jó hangulatú rendezvényeken vehetünk részt. 
Június végén 40 gyerekkel és négy kísérővel hatnapos Erzsébet-táborba utazunk a Balaton déli 
partjára, Fonyódligetre. Ehhez Ladánybene Község Önkormányzata 90.000.- Ft-tal járult hozzá, ez 
fedezte a befizetendő önrészt. Köszönjük a támogatásukat! 
 

                                                                                                                               Kisjuhászné Gábor Katalin 
6. oszt. osztályfőnöke, szervező 

 

Egyházi hírek 

GYERMEKNAP 

Június 14-én szombaton palacsintás, játékos vetélkedőkkel tarkított gyermeknap lesz a plébánián 
reggel kilenc órától du. egy óráig. A gyermekeket a szüleikkel együtt szeretettel várjuk, hiszen mind a 
palacsinta pusztításban, mind a vetélkedőkben a szülők is részt vehetnek. 

NAPKÖZI ELMARAD 

Sajnálattal közlöm, hogy idén nyáron a tervezett napközi mégis elmarad. Meggyengült 
immunrendszerem miatt öt hónapig volt arcüreg és fülgyulladásom, a kezelések és a betegség pedig 
alaposan elfárasztott. Ezért a nyári időszakot erőgyűjtésre és gyógyulásra kívánom felhasználni. 
Jövőre újra megpróbáljuk megtartani a napközis tábort. Mindenkinek tartalmas nyarat és jó pihenést 
kívánok. 
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JÁTÉKOS NAPOK SZOMBATON 

Amikor itthon vagyok, akkor a szünidőben is lehet jönni játszani a megszokott időpontokban. Délelőtt 
9-12 és este 18-21 óra között. 

ELSŐ ÁLDOZÁS és SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

Alábbiakban olvasható az Érseki Hivatal közleménye. Ezen kívül tájékoztatom a Szülőket, hogy ősztől 
indul a negyedik osztályosok számára az elsőáldozási előkészítő, heti két órában, melyeken részt 
venni kötelező. Egy iskolai óra lesz és egy óra szombat reggel nyolc órakor a plébánián.  

A gyermekek felkészítése mellett az elsőáldozásra készülő tanulók Szüleivel a tanév során havonta 
egy alkalommal fogok találkozni, hogy megfelelően felkészülve tudják kísérni a gyermekeket életük 
ezen egyik legfontosabb útszakaszán. A szülői értekezletek minden hónap első szombatján lesznek az 
esti szentmise után fél hét órától. Első alkalommal szeptember első szombatján találkozunk. 

Érseki Hivatal 

Kalocsa, 2014. május 8. 

Elsőáldozás hitoktatás közlemény 

   A 2013/14. évtől kezdve az iskolai oktatásnak is része a katolikus hit- és erkölcstan. A megkeresztelt 
gyermekek katolikus nevelését a szülők a keresztelés szertartásában Isten előtt vállalták. Ez 
kötelezettséget jelent, hogy amennyiben van lehetőség a hitoktatáson való részvételre, úgy a 
katolikus szülő elvezeti gyermekét erre az útra.   

   Az a megkeresztelt gyermek: 

- aki kellően felkészült, 
-  rendszeresen jár hittanra,  
- és rendszeresen jár a vasárnapi szentmisére, elsőáldozáshoz járulhat.  

Az elsőáldozás nem a gyermeki kereszténység záró ünnepe, hanem a felnőtt kereszténnyé fejlődés 
útjának egy állomása. Ünnep, de nem végállomás. A hittan tanulásának folytonosnak kell lennie 
ahhoz, hogy a gyermek elérje a felelős felnőtt kereszténységet majdan a bérmálás szentségében. 
Azok a szülők, akiknek gyermeke adott évben lenne elsőáldozó, de már most eldöntötték, hogy 
jövőre nem járatják gyermeküket hittanra, csupán polgári erkölcstanra, arról tesznek tanúságot, hogy 
ígéretüket nem veszik komolyan. A döntést minden évben május 20-ig kell meghozniuk, akkorra 
ugyanis az iskola felé jelezni kell, hogy jövőre hittanra, vagy erkölcstanra fog járni gyermekük. 

Aki hittanra fog járni, az lehet elsőáldozó, aki viszont nem, annak elsőáldozása elhalasztható. 

Hasonló elv vonatkozik a bérmálásra is. Azok a diákok, akik az első áldozás után, már nem járnak 
hittanra és szentmisére, szintén nem felelnek meg a bérmálás, mint a nagykorúság szentsége 
követelményeinek, ezért bérmálásuk elhalasztható. 
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Zarándokút 
 

A Katolikus Plébánia és Karitász Csoport 
zarándokútra hívja Mindazokat, akik 

szívesen ellátogatnának 
 Mohácsra, Pécsre, Máriagyűdre  

2014. július 12-én szombaton. 
 

Indulás: reggel 5.30 órakor a Templom elől. 
Érkezés: 22.00 óra körül. 

 

Részvételi díj: 2.500 Ft/fő 
 

Utazás: Jobbágy István sofőrrel és elegendő 

résztvevő esetén az 50 fős autóbusszal. 
Várjuk szeretettel a további jelentkezéseket.  

Eddig már 33 fő  jelentkezett. 
 

Jelentkezni lehet: Sztancsné Kulcsár Évánál  
és Simkóné Jámbor Mariannánál. 

 
Az útiköltség fizetése: június végén. 

 
 
 


