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Önkormányzati hírek 

 

2015. májusában a képviselő-testület úgy döntött, hogy minden ladánybenei lakost, aki betöltötte a 

90., illetve 95. életévet egyszeri juttatásként 50.000, valamint 95.000 Ft-os támogatásban részesít. 

 E döntés kiegészítéseként a képviselők ez év március 22-i képviselő-testületi ülésen döntöttek arról, 

hogy támogatásban nemcsak az időseket, hanem a legfiatalabb ladánybenei lakosokat is támogatja. 

Ez évtől kezdődően a ladánybenei lakosok gyermekeként született újszülöttek ún. 

„kelengyetámogatásban” részesülnek, amely gyermekenként egyszeri 50.000 Ft-os támogatást 

jelent. A támogatás nem jár automatikusan, az ez irányú kérelmet a polgármesteri hivatalban lehet 

előterjeszteni, melyhez jövedelemigazolást, lakcímet igazoló dokumentumot, valamint a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell becsatolni. A kérelem a gyermek születését követő 3 

hónapon belül nyújtható be, amely polgármesteri döntést követően a polgármesteri hivatalban 

készpénzben vehető fel. 

Ugyancsak a márciusi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy gyermekétkeztetési támogatást 

biztosít azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő családok részére, ahol az 

egy főre jutó jövedelem összege meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, de 

nem éri el annak 200 %-át, egyedülálló szülő esetén meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 140 %-át, de nem éri el annak 250 %-át. A gyermekétkeztetési támogatás a ladánybenei 

intézményben fizetendő térítési díjból kerül levonásra, amelynek mértéke 50 %. E támogatási forma 

igénylése is a polgármesteri hivatalban, kérelemre történik. 

 

Az elmúlt héten valószínű, hogy többen is tapasztalták, hogy a tanyákat felmérik, azokról adatlapokat 

töltenek ki: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos 

energiával történő ellátását megalapozó felmérését.  

  

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. 

(V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt 

célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő 

ellátása megvalósuljon.  

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a 

felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy 

kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a tanyák 

állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor. Kérjük a tanyák 

lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező kormányhivatali dolgozók munkáját azzal, hogy 

együttműködnek a felmérések során. 
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Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmét a csalók esetleges tevékenységének kivédésére. A 

kormányhivatali munkatársak minden esetben igazolják magukat fényképes igazolvánnyal és 

megbízólevéllel. Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik területére, ne 

válaszoljanak a kérdéseire. 

Szádvári Erika 

aljegyző 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

A tavasz minden évben bővelkedik ünnepekben, rendezvényekben.  Nagycsoportosaink részt vettek 

az 1848-as szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsoron,  ahol  rövid kis műsorral szerepeltek. 

A húsvétot nagyon várták a gyerekek.  A nyuszi nem csak a megújulást, a jó időt hozta számunkra, 

hanem kicsi ajándékaival is vidámabbá tette az ünnepet.  Persze  nem maradt  el  a  locsolkodás 

sem… Szakmai  napra is  sor  került  intézményünkben,  szomszédos települések óvónői látogattak el 

óvodánkba. A pedagógus minősítési rendszerrel kapcsolatban vettek részt továbbképzésen, melynek 

előadója Dr. Danyi Gyula főigazgató úr volt.   

Következő hónaptól abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy  2 logopédus fogja segíteni 

beszédhibás gyermekeinket. Nagy lépés ez, mert így a nagycsoportosok mellett a kisebbek is időben 

részt vehetnek a fejlesztő foglalkozásokon. Szülői kérésnek tettünk eleget, amikor megszerveztük a 

német nyelvvel történő ismerkedést  az óvodában.  Sántáné Dajka Judit óvónő és német szakos 

tanítónő már meg is tartotta  az első játékos foglalkozást.  A  foci edzések a jó idő beköszöntével az 

udvaron folytatódnak,  a  zumba  órák  sikere  is  töretlen.  A  mozgásfejlesztő foglalkozások továbbra  

is  rendszeresek.   

 

Vida Lászlóné 

 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
Játékos sportvetélkedő Jakabszálláson 

 

Az idei tanévben is megrendezték 2016. február 26-án (pénteken) a játékos sportvetélkedőt, melynek 

állandó helyszínt ad a Jakabszállási Általános Iskola. Természetesen most is jelentkeztünk, annak 

ellenére, hogy a többi jelentkező iskolával szemben nem rendelkezünk tornateremmel, ami sajnos a 

felkészülésben igen nagy hátrányt jelent. A versenyre négy magát kisiskolának nevező intézmény 

jelentkezett: Jakabszállás, Kerekegyháza, Fülöpjakab és Ladánybene. A versenyt természetesen 

felkészítő órák előzték meg, amely plusz terhelést jelentett a résztvevő diákok számára. 

 Sajnos most sem volt egyszerű összehozni a magas óraszámok, a gyerekek leterheltsége és a 

tanterem hiánya miatt. Ezúton is köszönet a résztvevő diákoknak, szülőknek a rugalmas 

hozzáállásukért, a változatos felkészítő órák időpontjaiért.  A versenyre történő utazásban is a szülők 

segítségét kértük, kik hangos szurkolással tudták bíztatni a verseny helyszínén saját gyermekeiket! A 

versenyen 6 különböző váltóversenyben mérték össze erejüket, ahol gyerekeink elszántan 

küzdődtek, és végig versenyben voltak a többi intézmény diákjaival. Így a megérdemelt harmadik 

helyezést hozták el. Gratulálunk! 

A csapat tagjai: Dorogi Kornél (1.o),  Sipos Adrienn (2.o), Terjék Beáta (2.o), Vincze Máté (2.o), Sipos 

Dorina (3.o), Erős Máté (3.o), Tóth Soma (3.o), Somlai Martin (3.o), Kislőrincz Evelin (4.o), Hardi 

Laura(4.o), Gáspár Enikő (4.o), Nagy Réka (4.o), Szatmári Petra (4.o), Vas Tas (4.o).  
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Szállításban besegítő szülők, egyben lelkes szurkolók: Tóth anyuka, Hardi anyuka, Kislőrincz apuka és 

Vas apuka. Még egyszer köszönet a szülőknek, hogy ezen a versenyen is részt tudtunk venni! 

      

 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szép volt gyerekek!!!     
 Kovács Szilvia 

 

  Egyházi hírek 

FORDULAT A BETEGSÉGEMBEN 

 

Az első szövettan után néhány héttel váratlanul új szövettan érkezett. Annyira váratlan volt, hogy 

erről még az engem műtő orvosom sem tudott. Nos, ez a második vizsgálat már nem jó hírt hozott, 

mert a ciszta falában rosszindulatú sejteket is találtak. Ezzel együtt tehát új diagnózist kaptam: 

műtötték rosszindulatú agydaganattal. Azonnal elkezdődött a gyógykezelésem és napi szinten kapom 

a kemo és a sugárterápiát. Jelenleg a harminc kezelés felénél tartok. 

23 év alatt ez a 3. rosszindulatú daganatos betegségem. 23 évvel ezelőtt volt egy tüdő daganatom, 

abból egyetlen szentáldozás gyógyított meg egyetlen pillanat alatt Kis Szent Teréz templomában 

Lisieuxban Öt évvel ezelőtt volt egy hólyagdaganatom, ami nem tüdő áttét volt. Abból azóta teljesen 

tünetmentes  vagyok,mert meggyógyított Margharita nővér áldásának és imájának köszönhetően a 

kiáradó Szentlélek. Mostani betegségem sem áttét, hanem annak köszönhető, hogy tavaly nyáron a 
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kánikulában bevertem a fejem a diófa lombsátra alatt és a 

bevérzés helyén indult el ez a folyamat. Istennek legyen hála, 

jelenleg még töretlen testi és lelki jó erőben vagyok és hálásan 

köszönöm Mindenki jó kívánságát, imáját és segítségét. 

Jókedvemben így beszélgetek az Úrral: 

Tudod Uram, ha Ábrahám alkudozhatott Veled,ha Jézus szerint 

gyermeknek kell lennünk, aki bármilyen helyzetben 

megmosolyogtathatja Szüleit, ha Kis Teréz  felvonónak, liftnek 

nézhette Jézus karjait, ha Nagy Szent Teréz táncra perdülhetett 

böjtölés közben a zárdában...stb…Akkor talán most én is 

elmondhatom Neked húsvéti kérésemet egy kis humorral 

fűszerezve, hogy megmosolyogtassalak. Így szól hát a kérésem: 

URAM!Hálásan köszönöm, hogy a TE akaratodból magyarnak születtem, akik között, mint magad is 

tudod az a mondás járja, hogy 3 a magyar igazság. Türelemmel, panasz és zokszó nélkül jókedvűen 

fogadtam eddig mind a három daganatos betegségem. Tisztelettel mondom, ha lehet, akkor a  

ráadást már köszönettel nem kérném. 

 

Dicsőség, tisztelet és hála az ÚRNAK, Mindenható Istennek, akinek mindig vidám  gyermekei 

lehetünk!                                                  

                                                                                                                                                   Áldással! Tibor atya 

 

EGYHÁZFENNTERTÓI JÁRULÉK 

Tisztelettel kérem, hogy az elmaradt tavalyi és idei fenntartó járulékokat legyenek szívesek rendezni. 

2500 ft/fő/év nyugdíjasoknak és 3500ft/fő/év a dolgozóknak illetve ki-ki a lehetőségei szerint 

teljesítse kevesebbet vagy többet. A befizetéseket megtehetik személyesen a Fókuszban vagy 

kérhetnek sárga csekket a Sztancs boltban. Az Érseki Hivatal rendelete szerint bármennyi is az 

elmaradás, azt kötelezően illendő és igazságos öt évre visszamenően rendezni. 

Köszönettel! Tibor atya 

 

ZILAHY EMESE TANÚSÁGTÉTELE  

Látható módon a láthatatlan Isten! A jó halál, a boldog halál Kegyelméről. 

 

Nem tudom, hogy kezdjem, és milyen módon próbáljam átadni azt az érzést, amit akkor átéltem. 

Nevezzük csodának vagy egy csodálatos pillanatnak,nos, nem tudom. A Nagymamám velünk lakott az 

utolsó két évben, Ő soha nem panaszkodott nem betegeskedett minden jó volt, úgy ahogy mi 

kialakítottuk a környezetét és csendesen élte mindennapjait. 90 

év hosszú idő és tudtuk, hogy nem marad velünk örökké. Teltek-

múltak a napok és az Idős gyengélkedni kezdett. Minden nap 

egyre nehezebbé váltak a mozdulatok. Nem ért minket 

váratlanul, hiszen a természet bölcs józan folyamatait megállítani 

nem lehet. A teljes összeomlás hirtelen történt a már jól 

begyakorolt megszokott mozdulatok elmaradtak, és nem lehetett 

mit tenni. Egy dolgot kivéve: meghagyni valakinek a hitét és 

méltóságát az utolsó napokban vagy éppen órákban! Tudni kell 

és hozzá tartozik az előzményekhez, hogy Nagymamám nagyon 
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vallásos ember volt és minden Vasárnap tiszteletét tette az ÚR előtt a Templomban! 

 Elérkezett az idő tudtuk, hogy segítséget kell kérnünk, hogy az oda vezető út csodás utazássá váljon 

és a megbékélés szigetére vezessen! Ezért megkértem Tibor atyát, hogy jöjjön el a Mamához. Akkor 

nem tudott jönni, mivel ő is kezelésen volt Pesten, hanem csak másnapra ígérte a látogatást. 

Aggódtam, hogy nem lesz-e későn, mert Mami már nagyon közel állt a végső pillanathoz. 

Másnap reggel megérkezett Tibor atya. Elmondta, hogy imádkozni fog Mamáért, hogy részesíti a 

bűnbocsánat/szentgyónás szentségében és feladja neki a betegek szentségének a kenetét. Csak 

csendesen figyeltem az eseményeket és nagyon szomorú voltam és gyáva módon még a félelem 

gonosz ereje is a hatalmába kerített. Hallgattam a Plébános úr bölcs szavait, és amikor tudtam még az 

imát is vele együtt mondtam. Folyamatosan figyeltem Nagymamám arcát és apró reakcióit. Nehezen 

lélegzett ugyan, de jelen helyzetben valahogy a szenvedés apró jelét sem véltem felfedezni rajta. A 

Plébános úr befejezte a szentségek kiszolgáltatását és az imát, majd pár másodperc csend 

következett. Álltunk az ágy mellett csendesen és figyeltünk. Az idős kinyitotta szemeit és vett egy 

utolsó lélegzetet majd apró mosoly jelent meg az arcán, minden elcsendesült. Az arcán béke, 

megnyugvás és szépség tükröződött. Döbbenetes isteni időzítés! Mama megvárta a papot! Megvárta  

amíg Jézus eljön hozzá az életadó húsvéti szentségekkel és Jézus által megerősítve elindulhatott haza 

a mennybe vezető úton, tisztán bűnök nélkül! Arcát, testét nem törte össze az agónia, hanem 

végtelen nyugalmat árasztott. A boldog megérkezés nyugalmát, mint aki az élő víz nyugodt, sima 

tengerén révbe és biztos partot ért  

A láthatatlan élő Isten láthatóan mutatkozott 

meg, hogy a szentségekben Ő az emberért van 

jelen és cselekszik az emberért. Igen, Ő jött elébe 

és Ő befogadta őt az örök életbe azt a Mamát, aki 

már földi életében befogadta Jézust az életébe. 

Nos, így történt nagymamám hazaérkezése. 

Csodálatos volt. Már szégyellem, hogy félelmet 

éreztem azokban a percekben. Találkozhattam 

egy igaz hit beteljesedésével, mert Isten jósága és 

nagysága végtelen!!!  

Tibor atya hozzászólása: Ha a test szenved, 

fájdalomcsillapítót adunk könyörületességből, 

emberiességből a betegnek és nem hagyjuk 

fájdalmak között kínlódni, gyötrődni. A lélek is tud 

szenvedni, a léleknek is vannak fájdalmai, erről 

kivétel nélkül mindenkinek van emberi 

tapasztalata. 

Az éretlen kiwit úgy kell körülményesen kihámozni 

a héjából, míg az érett kiwit könnyedén ki lehet 

nyomni a csak a végén kell egy kicsit bemetszeni. 

Az isteni erényekben éretlen lélek a halálhoz közeledve iszonyúan szenved, mert mindent itt kell 

hagynia. Úgy ragaszkodik földi dolgaihoz, emberi kapcsolataihoz, mint az éretlen kiwi húsa a zöld 

héjához. A halál könyörtelen hámozó kése pedig kíméletlenül tisztára hámozza a lelket, de ez a műtét 

borzasztó lelki kínnal jár. Az isteni Orvos ebben szeretne segíteni, ha segítségül hívnák. A szentségek 

kegyelmeivel enyhíti a lélek fájdalmait, megerősíti az isteni erényekben a hitben, reményben, 

szeretetben és eltölti boldog vágyakozással a mennyei haza szépsége iránt. 
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- A három falumban a haldoklók 99%-a úgy hal meg, hogy nem hívnak hozzá papot. 

Emberiességből, könyörületességből elvárja a hozzátartozó, hogy az orvosok csillapítsák a 

beteg testi fájdalmait. Ugyanakkor pedig hagyjuk, hogy a lelke nagyobb kínokat éljen át. mint 

a teste! Nem értem én ezt! 

Az Irgalmasság szent éve van. Gyakoroljuk az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit buzgóbban! 

Fogadjuk meg, szívleljük meg Emese szívből jövő beszámolóját és kövessük jó példáját!   

A beteglátogatás mindig ingyenes. Hívjuk időben Jézust szenvedő szeretteinkhez!  

/A húsvét utáni nyolc napot ún. fényes hétnek hívjuk. Ekkor történt eme fényességes esemény.) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Közösségi Ház hírei 
 

Nagy sikerrel működik a korábban 
meghirdetett Baba-Mama klubunk, 
amelynek keretén belül már számos 
játékos-beszélgetős órát töltöttek el az 
anyukák és babáik a Közösségi Házban. A 
klub kismamák jelentkezését is várja. 
Amennyiben van szerdánként 10.00-
11.00 között egy óra szabad időd, és 
útban van a baba, vagy éppen már a 
rácsos ágy mögött rosszalkodik, itt a 
helyed.  
 
 
 
 

 

Majális alkalmából Főzőverseny, Labdarúgó kupa, valamint hajtány verseny 
kerül meghirdetésre! A részletekkel kapcsolatban információkat találtok a 

Közösségi Ház facebook oldalán, a hirdető táblákon, vagy a lentebbi 
elérhetőségek valamelyikén tőlem  is lehet kérdezni. 

 
Érdeklődni lehet Gondos Máténál az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
Tel.: 20/938-5390 
Email: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 

Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretném megköszönni a ladánybenei lakosoknak, 
akik részt vettek férjem, Poós Árpád temetésén, 
hogy megjelentek, fájdalmamban osztoztak és 
részvétüket nyilvánították. 

 
Köszönettel: Poós Árpádné 

és családja 
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