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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 13-án tartotta az év első testületi 
ülését. 
Az előző évekhez hasonlóan az év első ülésen meghatározásra került a képviselő-testület ez évi 
munkarendje. A lakosságot leginkább érintő kérdés a falugyűlés időpontjának meghatározása, 
melynek időpontját a képviselők 2015. március 27. napjában (péntek) 17.00 órában határozták meg. 
Az ülés napirendjeként megvitatásra került a 2015. évi rendezvényterv is, amely szerint az 
önkormányzat az intézmények és a nyugdíjas klub ünnepi műsorával március 15. napján ünnepi 
megemlékezést tart a polgármesteri hivatal előtti emlékműnél. Ebben az évben is megrendezésre 
kerül május 1-jén a Majális a község labdarúgópályáján.  
Hasonlóan az előző évekhez, most is családias sportprogramokkal, főzéssel egybekötött rendezvényt 
kívánunk szervezni. A Falunap megtartását is részletesen megtárgyalta a képviselő-testület, amely 
szerint ebben az évben is megrendezésre kerül, és csak egynapos lesz. 
 A képviselők úgy vélték, hogy a rendezvényt célszerű mindig abban az évben tartani, amikor az 
erdélyi testvértelepülés Ladánybenére látogat. Gasztronómiájuk, kulturális programjuk színesebbé 
teszi falunapi rendezvényünket. Ezt követően minden második évben kerül megrendezésre a 
Falunap, ami a Lecsófesztiválra is vonatkozik. Ebben az évben tehát Lecsófesztivál nem lesz, hanem 
csak jövőre, s a rendezvény időpontja augusztus végére változik. Az Adventi gyertyagyújtások, 
valamint a Falukarácsony – hasonlóan az előző évekhez – is megrendezésre kerül. 
A települési folyékony hulladék kezelésének állami szabályozása szigorodott, amely településünket 
is érinti. Ladánybene nem rendelkezik szennyvíz csatornahálózattal. A csatornahálózatra nem 
rákötött háztartások évente legalább egy alkalommal kötelesek a szennyvíz begyűjtésére és 
ártalmatlanító telepre szállításra. A település önkormányzatának szerződést kell kötnie egy hatósági 
engedélyekkel rendelkező közszolgáltatóval – vállalkozóval – aki a községből a szennyvizet a BÁCSVÍZ 
Zrt. kecskeméti telephelyére szállítja.  
Jelenleg ideiglenes szerződéssel rendelkezünk, akinek elérhetősége: KUSZAKA 2004. Bt. – Matics 
Attila: 06-20-3190817. A vállalkozó személye a pályázati eljárás következtében március 1. napjától 
változhat. 
A következő időszakban a képviselők feladata jelen költségvetési év kiadásainak, bevételeinek 
meghatározása. Ladánybene 2014. évi gazdálkodását eredményesen zárta. A művelődési ház 
pályázati eljárásához igénybe vett támogatást megelőlegező hitel saját költségvetésünk terhére 
maradéktalanul visszafizetésre került.  
Ezen felül, 14 millió Ft megtakarítást is elkönyvelhetünk. E tényből látható, hogy a szigorú 
takarékosság, az átgondolt, megalapozott döntések nem veszélyeztetik a település költségvetését. A 
médiában gyakori téma az önkormányzati adóztatás kérdése, az új adók bevezetésének lehetősége. 
Ladánybene jelenlegi gazdasági helyzete nem indokolja az új adók bevezetését, a lakosság és a 
vállalkozók új adókkal történő megterhelését. 
  
                              Szádvári Erika 
                                 aljegyző 

Köszönetnyilvánítás 
 

Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a december 19-én megrendezett Falukarácsonyi 

ünnepségünk megrendezésében ételadományaikkal, felajánlásaikkal, valamint sok más módon is 

segítségünkre voltak. 
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Köszönjük: Kollár Attilának és feleségének a sült kolbász, hurka és kakó felajánlását. Köszönjük Szabó 

Jánosnak a kakaóhoz való házi tej felajánlását, Baranyi Lajosnak a fánk felajánlását. Gengeliczki 

Mihálynak és Gáspár Zoltánnak a forralt bor elkészítését, és bor felajánlását. Továbbá köszönjük bor 

felajánlását Varga Zoltánnak és Drabant Jánosnak, a tea felajánlását pedig Makai Istvánnak. 

Köszönjük kétkezi segítségét Kanyikné Jucinak, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak. 

Köszönjük a nagyszerű adventi koszorú elkészítését Drabantné Stefán Ildikónak és családjának. 

Köszönjük a moha felajánlást Králikné Irénkének, a betlehemi jászol feldíszítését az óvoda 

dolgozóinak. Köszönjük a felajánlott karácsonyfát Puha Ferencnek, Balogh Sándornak pedig a fa 

felállításában adott segítségét. 

Köszönjük a műsorban fellépő, Bene Vitéz Általános Iskola diákjainak, tanárainak a részvételét, 

valamint Kállai Anett Laurának a fuvola játékát, Kiss Melindának és Pinczel Anettnak pedig az énekes 

gitáros előadását, továbbá Földi Tibor atyának a szívet melengető beszédét. Mindenki más segítségét 

is akinek itt a neve nem került felsorolásra szeretettel köszönjük! 

 
A Ladánybenei Polgárőr Egyesület hírei 

 

Ismét eltelt egy év, eljött az elemzés, értékelés ideje. Sok minden történt az elmúlt időszakban, sok 
szolgálat, rendezvény, választások, munkaóra... 
Azonban minket, tagjainkat is elértek a gazdasági nehézségek, egyesületünk tagjai is egyre több 
munkát vállalnak - mint mindenki más - családjuk, életszínvonaluk fenntartása érdekében. Így a 
szolgálatok szervezése - a szűkülő létszám miatt - nem túl egyszerű feladat. Ennek ellenére nem volt 
olyan megkeresés a 2014-es évben sem, melynek ne tettünk volna eleget. A Falunapi 
rendezvénysorozat idején volt olyan tag, aki 42(!) óra szolgálatot látott el. 
Fentiek alapján a következő időszakban szívesen várjuk azon ladánybenei lakosok jelentkezését 
tagjaink körébe, akik szívesen áldoznak havonta néhány órát szabadidejükből, községünkért. 
Jelentkezési feltételek: 
- betöltött 18. életév 
- büntetlen előélet 
- elkötelezettség a település biztonságáért 
Várjuk a jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Polgárőrség ügyeleti telefonszámán ( 
20/33-43-050 ) 
Terveink szerint a közeli jövőben a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége segítségével 
polgárőr képzést és vizsgát fogunk szervezni. Ezután kapják meg új tagjaink szolgálati igazolványukat. 
Továbbra is rész kívánunk vállalni az Önkormányzati rendezvények biztosításában, de várjuk a 
lakossági megkereséseket is. 
Terveink között szerepel a teljesség igénye nélkül, technika fejlesztés, egységes szolgálati ruha 
beszerzése ( folyamatban ), valamint vizsgáljuk a lehetőségét lovas tagozat létrehozásának is. 
Egyeztetéseket folytatunk a Polgármester úrral a szolgálati gépkocsi esetleges cseréjéről is, mert a 
jelenlegi fenntartása már gazdaságtalan. 
Végül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vesz vagy vett a munkánkban. Azoknak 
is, akik egyéb tevékenységük, munkájuk végett nem tudnak részt venni a további feladatok 
ellátásában. Azon tagjainknak is, akik folyamatosan rendelkezésre állnak, töretlen lelkesedéssel - a 
nehézségek ellenére is - immár közel 20 éve. Külön köszönet az elnökség tagjainak, akik személy 
szerint nekem is nagyon sokat segítenek. 
Bízom benne, hogy 2015-ben is - már újabb tagokkal erősödve - folytatni tudjuk a munkát, a település 
lakóinak megelégedésére. 

                                                                                                              Fehér Gábor 
                                                                                                              egyesületi elnök 
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Kedves Ladánybeneiek! 

 

A jó közbiztonság megőrzése, és lehetőleg minél magasabb színvonalon történő ellátása 
mindannyiunk érdeke. Ezért is támogatta Önkormányzatunk a korábbi években, és ezért támogatja 
idén és a jövőben is a Ladánybenei Polgárőr Egyesületet. A jó közbiztonság megszámlálható 
mérőszámai azonban kissé félrevezetőek lehetnek. Hiszen nemcsak az jelenti a jó közbiztonságot, ha 
10 bűnesetből legalább kilencet felderítettek, hanem az is, ha kevesebb bűncselekmény történik a 
településen. A bűnüldözés, és a már megtörtént bűncselekmények felderítése a Rendőrség feladata, 
de a bűnmegelőzésben és a visszatartásban nagyon nagy szerepe van a Polgárőrségnek. Ahhoz 
azonban, hogy a bűnmegelőzési feladatokat a Polgárőrség el tudja látni, szükség van minél több „a 
település biztonságáért” elkötelezett honpolgárra. Az anyagi támogatást a Polgárőrség 
működtetéséhez az Önkormányzat továbbra is biztosítja, de a jó működéshez, működtetéshez bizony 
szükség van Önökre is, akik információikkal, munkájukkal, tagságukkal segítik a Polgárőrség munkáját 
és ezzel elősegítik a biztonságosabb Ladánybene létrejöttét. 
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában eddig is támogatta a Polgárőr egyesület működését, 
és biztatnám arra mindnyájukat, hogy ezt a későbbiekben is így tegyék, mert bizony ezeket a 
feladatainkat is közösen, együtt kell megoldanunk – Alkossunk egy Falut! 

 
                        Kardos Attila 
                        polgármester 

 
Bene Vitéz Általános Iskola hírei 

 

Januárban az iskolában a legfőbb esemény a tanév első félévének  lezárása volt. Mikor visszajöttünk a 
téli szünetről, a gyerekek egy rövid ismétlés után valamennyi tantárgyból felmérést írtak. A félév 
szorgalmi időszaka január 16-án lezárult. Ezt követően elkészültek a tanulmányi eredményeket 
tükröző bizonyítványok. Iskolánknak jelenleg 144 tanulója van. Közülük 25-en kitűnő vagy jeles 
eredményt értek el. Rájuk méltán lehetünk büszkék mi is és szüleik is. Teljesítményük mögött példás 
szorgalom és szülői odafigyelés áll. Nagyon bízom benne, hogy a tanév végén még több diák ér el 
ilyen jó eredményt.  
A nyolcadik osztályosok számára minden évben nagyon fontos ez az időszak. Ők elsősorban a 
központi írásbelik megírására készültek. Nagy mértékben ennek eredményén múlik, hogy felvételt 
nyernek-e a vágyott középiskolába. Az itt nyújtott eredmények birtokában tudják a szülők és a 
tanulók kiválasztani azokat az intézményeket, tagozatokat, szakmákat ahova benyújtják jelentkezési 
lapjukat. Ez a döntés egész életükre meghatározó lehet, épp ezért hosszú időn keresztül nagy 
körültekintéssel igyekszünk ezt előkészíteni.  
A második félévet tanulmányi versenyekkel kezdjük. Február elején matematikából és szépírásból 
képviseltetjük iskolánkat körzeti tanulmányi versenyeken. Ezúton is kívánok a szereplőknek  
eredményes felkészülést és sok sikert.  
Hamarosan véget ér a farsangi ünnepkör. Iskolánk február 7-én rendezi meg a jelmezes farsangi 
bálját, melynek helyszíne a Művelődési Ház lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!  

 
 

Magyar kultúra napja az iskolában 
 

Minden évben megemlékezünk január 22-én nemzeti jelképünk, a Himnusz születésnapjáról. Ez a nap 
a magyar kultúra napja. Az iskolások az „Együtt szaval a nemzet” program keretében délelőtt közös 
versmondással idézték fel nemzeti jelképeinket: a Himnusz első versszaka és a Szózat teljes szövege 
hangzott el, a közös szavalást Jordán Tamás színművész irányította. 
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Délután a felső tagozatosok a már hagyománnyá vált játékos vetélkedőn vettek részt szép számmal: 
hat csapatban 35 tanulónk mérte össze anyanyelvi képességeit, ismereteit a magyar kultúráról. A 
feladatok között szerepelt rajzfilmzenék felismerése, műveltségi teszt kitöltése, ismert gyermekdalok 
jogásznyelvre átírt szövegének felismerése, betűrejtvény és jelenetek készítése, előadása szólások 
felhasználásával. A jó hangulatú vetélkedés kitöltötte a délutánt, végül a Szülői Szervezet 
támogatásának köszönhetően minden csapat kapott ajándékot, ismételten köszönjük, hogy 
támogatták a programot. Köszönetet mondok kollégáimnak is, akik segítségemre voltak a 
lebonyolításban: Berenténé Gönczi Ilonának és Mátyás Ferencnek.  
Reméljük, jövőre is ekkora érdeklődés mellett ünnepelhetjük meg a magyar kultúra napját. 

 
Kisjuhászné Gábor Katalin 

                                                                                                                                         szervező 

 
Egyházi hírek 

 

A JÓSÁG BENÉJE! 
Ez egy új közösségi összefogás, amely segíti a 
már ismert „Alkossunk egy falut” programot. 
Legyünk a jóság benéje, Ladánybenéje! 
Tutto bene Ladánybene?  
Minden rendben Ladánybene? Valóban 
elmondhatjuk azt, hogy arról ismerjük 
önmagunkat, hogy a jóság a lényegalkotó 
erénye egyéni természetünknek és ebből 
adódóan a közösségünknek? 
 

A név kötelez!  
Akik valamikor nevet adtak a településünknek, nem is sejtették, hogy jön majd egy plébános, aki pont 
erre fog hivatkozni: a név kötelez.  Az áldás szavunk latinul így hangzik: bene-dictio. A két szó 
összetételéből álló kifejezés azt jelenti szó szerint, hogy jót mondani. Áldottnak lenni tehát azt is 
jelenti, hogy valaki azért mond jót rólam, mert jól bántam, mert jót tettem vele. A latin „bene” szó 
jelentése: jól. Olaszul pedig a „tutto bene” azt jelenti, hogy minden rendben, jól mennek a dolgok. 
Falucskánk neve tehát tartalmazza a bene szót, ami a jóságra utal és kötelez! 
Vizsgáljuk meg!  
Valóban elmondhatjuk, hogy mindannyian áldottak vagyunk, mert mindnyájunkról csupa jót 
beszélnek, mert annyi jót tettünk oly sok embertársunkkal? Elmondhatjuk-e, hogy mindenki jól van, 
mert mindig jól mennek a dolgok az emberek háza portáján?  
Én azt látom, hogy nem, mert látok éhezőket, látok nélkülözőket, látok síró arcokat, megtört 
szíveket…. Én nem azt látom, hogy mi juttatta oda, ahol van, nem azt kérdezem vádlón, számon 
kérően, hogy miért olyan az élete amilyen, hanem a szükséget látom! Ahogyan Isten sem az érdemet 
nézte, hogy ki érdemli meg a megváltást, hanem személyválogatás nélkül elszenvedte véresen annak 
brutalitását a kereszten. Mindenkiért! Értünk, értem, érted! Mert nem az érdemet nézte, hanem a 
szükségünket, a nyomoromat, a halálra szánt életed.  
Ne felejtsük el, hogy nem lehet mindent hárítanom és a szociális ellátó rendszerekre terhelnem, mert 
nekem az egyénnek is meg van a saját felelősségem a jó cselekvésében mind a bajban lévő másik 
ember, mind a közjó felé.  
„A JÖVŐ A KEZÜNKBEN” 
Közös erővel tudnánk változtatni a helyzeten, ha megvalósítjuk a „Jóság Benéje” programot. Ha 
megnézem a közösségünket, akkor azt látom, hogy a többség normál polgári szinten él, egy kisebb 
réteg nagyon jól él és egy még kisebb réteg luxusban él. Örömhír tehát fölfedezni számunkra, hogy 
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kisebbségben vannak azok, akiknek nagyon nehéz az élet. Ez valóban jó hír, valóban örömhír, mert ez 
azt jelenti, hogy a baj könnyen orvosolható.  
Orvosolható lenne Bene, ha mindenki jó lenne benne, ha a jóság ott élne benne a beneiek szívében. 
Ha ez a három közösségi réteg összefog és gyakorolja a szívbéli jóság nemes, egyszerre emberi és 
isteni erényét, akkor a nagy baj ui. könnyen, gyorsan és tartósan enyhíthető. Nem a szegénység 
felszámolása a cél, mert azt nem tudjuk megtenni, hanem az, hogy ne legyen olyan benei polgár, 
akinek nincs cipője, fagyoskodik télen, nincs reggelije…stb. 
 
 
Bene, bene, bene! Kérem, kérem, kérem! 
A jóság Benéje programban, mint a falu Lelkipásztora a következőt kérem. Aki teheti, mert él bent a 
szívében egy pici jóság, aki teheti, mert bátornak érzi magát a szeretetre, aki teheti, mert anyagilag 
megteheti, aki teheti….az vállaljon fel egy családot vagy egy személyt, akit havonta, rendszeresen 
valami módon segít, támogat. A segítés az anyagi támogatáson kívül ezerféle módon 
megnyilvánulhat. 
Nekem mindegy, hogy ki milyen ideológiai alapon teszi ezt. Legyen úttörő öregfiú, mert az úttörő 
mindig segít ahol tud, legyen a humanizmus kedvelője vagy legyen hívő, aki a bajban lévőben az 
Istent látja és azért segít….mindegy csak gyakorolja a jóság erényét és segítsen. Magam és néhányan 
már elkezdtük a programot. 
 
Hívom, szólítom és kérem! 
Szólítom és kérem a Polgárokat, szólítom és kérem a Civil Szervezeteket, szólítom és kérem a Szülői 
Munkaközösséget, szólítom és kérem a vállalkozókat, a gazdálkodókat, szólítom és kérem a 
tehetősebbeket, akiknek nagyobb a felelősségük, mert nagyobb a lehetőségük és ezért többet 
tehetnek és szólítok és kérek Mindenkit! Fogjunk össze és változtassunk a helyzeten, alkossunk egy 
falut, a jóság, a jószívűség Ladánybenéjét! Nem az alkoholistát, nem a dohányost támogatjuk a 
programban, hanem a jóság erényét bölcsen gyakorolva enyhítjük a bajt, a kiáltó szükséget, a 
szenvedést.  
 
Több éves program. 
A program több éves program. Aki szeretne csatlakozni kérem, hogy nálam vagy a Karitász vezetőnél 
Évánál jelentkezzen, hogy a segítés mikéntjét közösen tudjuk megszervezni, az igényeket és a 
felajánlásokat tudjuk összehangolni. Legközelebb itt a falu újságban fogom hirdetni az első 
megbeszélés és találkozó időpontját. 
 
LÉGY A JÓSÁG BENÉJE, LADÁNYBENÉJE!  
 HAJRÁ BENE! LADÁNYBENE! 
"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit 
sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, 
figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék.  
TI PEDIG NE FÁRADJATOK BELE A JÓTETTEKBE. 2Tessz3,10 
„Védjük meg a szegényeket és ne magunkat védjük meg a szegényektől.  
Istenhez hasonlóan a valóban szegény ember nem az, aki nincstelen, hanem az, aki önmagát 
elajándékozza.” Ferenc pápa 
 
Ezzel a buzdítással és a reménnyel, hogy a jóság jó visszhangra talál a jóságos szívekben küldöm nagy 
szeretettel áldásomat, minden benei Polgárnak. 
 Légy áldott Ladánybene! Légy áldott, mert sokan sok jót mondhatnak el rólad, mert sok jót tettél 
embertársaddal! 
 
                                                                                                                                                         Áldással!         
                                                                                                                                                        Tibor atya 
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Meghívó 
 

Ladánybene Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves 
Családját a 2015.február 14-én (szombaton) a  

ladánybenei Művelődési Házban  
megrendezésre kerülő  

Polgármesteri Bálra 
Fellép: Két Szoknya Egy Nadrág Társulat 

Zenél: Trend Band Tánczenekar 
Jegyár: 5000 ft (elővételben kapható a Polgármesteri Hivatalban) 

 
Kérjük, hogy a részvételi szándékot és az asztalfoglalásra vonatkozó igényt 

legkésőbb 2015.február 6-ig szíveskedjenek jelezni a Polgármesteri Hivatalban 
személyesen, vagy a 76/555-284-es telefonszámon. 

Tombolaajándékot köszönettel elfogadunk. 
Támogatói jegy is vásárolható! 

 
A befolyt összeg a Művelődési ház technikai eszközeinek beszerzésére kerül 

felhasználásra! 
 

Műsor: 
18.00-Vendégfogadás  

19.00-Polgármesteri köszöntő és vacsora  
21.00-Két Szoknya Egy Nadrág Társulat fellépése  

22.00-Nyitótánc a Talentum tánciskola részvételével  
24.00-Tombola 
Tánc hajnalig 

 

Menü: 
-Tárkonyos őzraguleves eperlevél tésztával 

-Vörösboros marhapörkölt burgonya körettel 
-Sültes tál:Vaddisznó sült barna mártással, bébi répával és steak   

 burgonyával,Mézes csirkecomb jázmin rizzsel,Rántott karfiol házi morzsával 
-Káposztával töltött paprika,Csemege uborka 

-Somlói galuska 


