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Önkormányzati hírek 
 

Megemlékezés  
Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor 

varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak 
emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsolata. 
Eljött az a nap ismét az évben, amikor azok is felkeresték a sírkerteket, akiknek az év többi 
részében ezt kevésbé volt alkalmuk megtenni. Családtagok, rokonok, barátok, ismerősök 

keresték meg elhunyt szeretteiket, hogy méltóan megemlékezzenek róluk. 
Köszönjük Ladánybene lakosságának, hogy 

kifejezték tiszteletüket azzal, hogy még az ünnep megkezdése előtt és alatt, a hozzájuk 
tartozó sírokat rendezték, így a hozzátartozókat kegyelet teljes, meghitt környezet 

fogadhatta. A szépen rendezett sírkert, a valóban nyugalmat árasztó környezet emelkedett 
hangulatot és kegyeleti érzést vált ki az odalátogatókból. 

Kérnénk azt, hogy amennyiben tehetik, ne csupán ősszel, az elmúlás időszakában, ne csak 
Halottak napja alkalmából, hanem az év többi részében is szenteljenek figyelmet elhunyt 

szeretteik sírhelyeinek rendben tartására, hogy az odalátogatók kegyelet teljes környezetben 
emlékezhessenek. 

 

Tájékoztatás az önkormányzat adóztatási rendszeréről 
A helyi adók rendszere a települési önkormányzatok helyi közszolgálati feladatának megoldásához 
szükséges források megteremtésének egyik eszköze, különösen a jelenlegi finanszírozási 
rendszerben.  Napjainkban a helyi adóbevételek rendszere egyre nagyobb szerepet kap mind az 
állami támogatások, mind a pályázatok elnyerése érdekében.  
Az Országgyűlés a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a települési 
önkormányzatok bevételeinek gyarapítása érdekében gépjárműadót vezetett be, amelynek befolyt 
összege 100%-ban az önkormányzatot illeti meg. Emellett az önkormányzat számára lehetőséget 
teremt a helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására. A 
képviselő-testület e törvényi felhatalmazás alapján vezette be a jelenleg hatályos helyi adókról szóló 
rendeleteit.  
Ladánybene Községi Önkormányzatának a többször módosított 5/2004. (VI.01.) sz. rendelete alapján 
a magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 
2011. évben 3.000.-Ft/év. 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 
építmény, építési telek, és adókötelezettség terheli a településen nem magánszemély tulajdonában 
álló lakásbérleti jogát.  
Adómentesség illeti meg 
    -      a 65. életévet betöltött egyedülálló személyt, 
    -      a 70. életévet betöltött házaspárt, ha mindketten betöltötték, 
    -     csak egy nyugdíjjal és más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkező házaspárt,  
           korhatár nélkül.  
Emellett 50 %-os kedvezmény illeti meg  



Benei Hírmondó (IX. évfolyam V. szám 2011. október-november) 

 

2 

- azokat a nyugdíjas házaspárokat akik közül a tárgyévben csak  az egyik töltötte be a 70. évet 
és a nyugdíjon kívül más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeznek, 

- az a házaspárt, akik az adókötelezettség keletkezésekor saját háztartásában 3 vagy azt 
meghaladó kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik.  

A tulajdonosok adataiban, valamint az adótárgyakban bekövetkezett változásokat adóhatóságunk 
igyekszik minél pontosabban figyelemmel kísérni, de a változások átvezetésének alapja az adózók 
bevallása/bejelentése. Sok esetben jelentős többletmunkát jelent, hogy az adózók bevallási/ változás 
bejelentési  kötelezettségüknek még felszólítás ellenében sem tesznek eleget. 
 
Ladánybene Község Önkormányzatának a többször módosított 6/2004. (VI.01.) számú helyi iparűzési 
adó rendelete alapján az adó évi mértéke a megállapított adóalap 1,5%-a.  
Sajnálatos körülmény, hogy még mindig vannak olyan vállalkozók, akik nem tesznek eleget bevallási 
kötelezettségüknek, illetve egyre több fantom cég jelenik meg községünk közigazgatási területén. 
Ezen változásokat sem a NAV sem Önkormányzatunk nem tudja követni, mivel az adózók egy része 
nem tesz eleget a 2003. évi CXII. törvényben előírt 15 napon belüli változás bejelentési 
kötelezettségének.  
 
A gépjárműadó megállapítása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások központi Hivatala 
által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése minden 
év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettségeket érintő évközi 
változásokról havonta történik adatszolgáltatás.  
 2007. évtől a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendő gépjárműadó összege a 
gépjármű hajtóanyagának kw-ban meghatározott teljesítményéhez és a jármű gyártási évéhez 
igazodik. 
A gépjárműadóról szóló törvény alapján a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetében a 
gyártási  évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kw, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 
300 Ft/kw, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kw, a gyártási évet követő 12-15. 
naptári évben 185 Ft/kw a gyártási évet követő 16. évtől pedig 140 Ft/kw az adó mértéke.  
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban 
szereplő saját tömege, a tehergépjárművek esetében a saját tömeg növelve a terhelhetőség 50 %-
ával. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380.-Ft, kivéve a légrugó vagy 
azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vonatató, tehergépjármű, autóbusz esetében 1.200 Ft. 
 
 
Amennyiben az adózó bevallási kötelezettségének többszöri felszólítás ellenében sem tesz eleget, 
úgy az önkormányzat az adózás rendjéről szóló törvény alapján adóbírsággal, mulasztási bírsággal 
sújtja a mulasztó adózót. Emellett azon adózók részére  akik befizetési kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget, a befizetendő adó összege után késedelmi pótlék kerül felszámításra. A késedelmi 
pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének a 365-öd része. 
Adóhatóságunk, a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját követően 2-3 alkalommal küld 
fizetési felszólítást az adótartozók felé, majd amennyiben továbbra is fennáll a tartozás, úgy annak 
haladéktalan behajtásáról gondoskodik. 
Az adóhátralékok behajtása érdekében a tartozások egy része a végrehajtó felé kerülnek átadásra, 
aki az önkormányzat felé fennálló tartozás mellett az adózót a saját végrehajtási költségeivel is 
megterheli.  
Mindezek elkerülése érdekében önkormányzatunk a helyi adózással kapcsolatosan értesítést küld ki 
az első és a második félévi adófizetési kötelezettségekről. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény szerint csak egyszeri folyószámla-egyenlegértesítést ír elő, de önként vállalt feladatként a II. 
félévi adófizetési kötelezettségekről, valamint az esetleges évközi változásokról is küldünk ki 
tájékoztatást, valamint a befizetéshez szükséges csekket, remélve hogy így is kevesebb lesz az 
adóhátralékok-összege.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Ladánybene Önkormányzata 
 a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve 
ezennel kiírja a 2012. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2011/2012. tanév második és a 
2012/2013. tanév első félévére 

vonatkozóan 

A pályázatra azok az önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, vagy felsőfokú 
szakképzésben, a képzési keretidőn belül 
folytatják tanulmányaikat. 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. 
november 14. 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

1)A felsőoktatási intézmény által kitöltött 
eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. 
tanév első félévéről. 

2)Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

 

 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Ladánybene Önkormányzata 
 a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 

együttműködve  
 ezennel kiírja a 2012. évre  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok számára 

A pályázatra azok az önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik: 

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; 

és a 2012/2013. tanév első félévétől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes 
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni.  

A pályázat benyújtási határideje: 2011. 
november 14. 

 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
1.Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 

A pályázati űrlap csak a fent 
meghatározott kötelező mellékletekkel 
együttesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül



Benei Hírmondó (IX. évfolyam V. szám 2011. október-november) 

 

4 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

Utolsó híradásunk óta nagyon sok érdekes esemény történt óvodánkban, amiről most 
nyújtunk tájékoztatást Önöknek. 
      A falunapi rendezvényen a más településekről is érkező látogatók mellett sok óvodásunkkal 
találkoztunk. Érdeklődve próbálták ki a népszerű népies játékokat, amelyek fő eszköze az idén a 
kukoricacsutka volt. Hastáncos kislányaink is  felléptek a  délutáni műsorban. 
Erdélyi  és német testvértelepülésünk vendégei  megtekintették  óvodánkat,  elismerésüket fejezték 
ki az összefogás miatt, amellyel sikerült gyönyörű környezetet kialakítani a kicsiknek.  

Augusztus 6-án a megyei nyugdíjas találkozón szerepeltek nagy sikerrel  az ovisok, megható 
kis  műsorral  kedveskedtek  a  nagymamáknak, nagypapáknak.  

Szeptember 25-én óvodásaink táncos műsort adtak elő a Könyvtár és Közösségi Ház 
megnyitóján. Azóta is látogatjuk az új intézményt, ahol a könyvtári maci mindig „várja” a gyerekeket. 

Október 15-én a Szülői Szervezet Őszi bálján mindenki nagyon jól érezte magát, a 
résztvevőknek és támogatóinknak ezúton is köszönetet mondunk. 
Ebben a nevelési évben is szeretnénk a gyerekek hétköznapjait eseménydússá tenni, ezért különféle 
programokon veszünk részt. 

Október 18-án a középsős és nagycsoportos gyerekek a Templom-romnál megismerhették 
Ladánybene történetét. Ebben segítségünkre volt Vinczéné Tünde és szülei, akiknek tanyájára 
ellátogattunk. Az utazást pedig köszönjük Jobbágy Istvánnak. 

Október 21-én az emlékműnél az ovisok megemlékeztek az Októberi forradalom hőseiről, 
zászlókat és nemzeti színű díszeket helyeztek el. Köszönjük Králikné Irénkének az alkalomhoz illő 
koszorút. 

Október 25-én a nagycsoportosokkal Földi Evelin szüleinél jártunk, ahol a gyerekek 
kipróbálhatták  a kukoricatörés fogásait, majd sokféle állattal barátkozhattak. 
Óvodánk életébe bepillanthatnak a Csiribiri óvoda Facebook oldalán, itt folyamatosan újítjuk képes 
galériánkat. 
Végezetül egy pályázat gyerekeknek!!!!!   
Aki ezt a képet kiszínezve behozza az oviba, apró jutalmat kap.              
 
                                                                                                                                              Vida Lászlóné 

 
 
 

  
 

Ősz 
Ősz, Te drága szerelmem, 
Ki bölcsődben ringattál, mikor megszülettem. 
 
Mikor a napfény még bágyadtan árad, 
Te leveleitől gyengéden megfosztod a fákat. 
 
Avarszőnyegeden egy daloló kismadár szökell, 
S búcsúdalt a zöld fűhöz énekel. 
 
A természet gazdag színeit veled mutatja: 
A sárgát, barnát, zöldet és bordót ontja. 
 
Lágy szellőd játszik sálammal kacéran, 
Míg a nap utolsó lemenő, meleg fénye szememben 
megcsillan. 
 
Ősz, Te drága kedvesem, 
Ki kebleden ringatsz mindig hűségesen! 
 
Nagy Adrienn
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Köszönet az adakozóknak! 
 
   Még július 29-ét írtunk, egy nappal voltunk a 
falunap előtt, amikor felszentelésre került 
Ladánybene Kecskemét felőli végén egy székely 
rovásírással elkészített helységnév tábla. Az avató 
ünnepség keretében Szakács Gábor rovásírás kutató 
átadta azt a Székely Nemzeti Zászlót is, melyet az 
ünnepséget követően a Ladánybenei Községházán 
helyeztek el. A zászló 10.000 (tízezer) forintba 
került, melyet adományokból biztosítottak a 
ladánybenei lakosok. Az adományokat Visontay 
István képviselő Úr gyűjtötte össze, az adakozó 
beneiek pedig a következők voltak: Guttyan József-

1000 Ft, Mátyás Ferenc-2000 Ft, Péli György-3000 Ft, Sztancs Tibor-1000 Ft, Sztancsné Kulcsár Éva-
1000 Ft, Vida Lászlóné-1000 Ft, Visontay István-1000 Ft. 
Az adományozott összeget a Székely Nemzeti Tanácshoz Zsigó Viktor tanácstag juttatta el. 

Köszönet érte mindenkinek! 
 

 

Az iskola hírei 
 

A tanévet 155 diákkal kezdtük, tanulólétszámunk évek óta stabil.  Továbbra is kiemelt hangsúlyt 
helyezünk mind a tehetséggondozásra mind a felzárkóztatásra. Lehetőséget biztosítunk többek 
között kézműves foglalkozásra, aerobikra, önvédelmi sportra, focizásra, néptáncra, angol és német 
nyelvtanulásra, működik nálunk karaoke kör. Igyekszünk megmozgatni  a szülőket is . Keddenként 
jóga, csütörtökönként pedig tornaklub van az iskolában. Interaktív táblánk teszi lehetővé, hogy 
mindenki számára jól láthatóak és hallhatóak legyenek  a „DVD  tornászok” instrukciói.  
Lassan vége az első negyedévnek, megkezdődött az őszi szünet. Az elsőseink már kezdik összeolvasni 
a betűket. Számomra mindig nagy csoda látni a fejlődésüket. Szeptember elsején még 
megszeppenten, várakozással telve lépik át az iskola kapuját, tanév végére pedig már írnak, olvasnak 
és számolnak. Túl vagyunk az első témazárókon, szülői értekezleteken, családlátogatásokon.  
Sok szabadidős programot szerveztünk. Volt több osztálydélután, túra a Rám-szakadékban, 
bábszínház és színházlátogatás, kerékpártúra, vasgyűjtés stb. 
Szeptember végén tartottuk  meg a DÖK (diákönkormányzat)  napot, ahol megint megtapasztaltuk, 
hogy diákjaink képesek fegyelmezetten együtt dolgozni, sportolni, vetélkedni, játszani. Részt vettünk 
a Kunadacson megszervezett atlétikai versenyen, ahol minden versenyszámban voltak  dobogós 
helyezettjeink. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Pásztor Bíborka 8. osztályos tanuló, aki 
korosztályában minden versenyszámban elhozta az aranyérmet. Büszkék vagyunk rá.  Hatodikosaink 
október 6-án, a 7. és 8. osztályunk pedig október 23-a alkalmából készült színvonalas ünnepi   
műsorral. Mindkét alkalommal emlékezésre hívtuk a falu lakosságát. Köszönöm a gyerekek és 
felkészítőik munkáját. 
Szeptember végén meglepetésvendég volt az iskolánkban. Egy moszkvai egyetemista, Eva Igorovna,  
akivel  Nebelschützben ismerkedtünk meg. Eva egy hétig a vendégem volt. Néhány német nyelvi órát 
közösen tartottunk meg. A gyerekek nagyon élvezték, hogy igazi „külföldivel” beszélgethetnek. 
Fontosnak tartok minden ilyen lehetőséget, hiszen ezek az alkalmak bizonyítják be az idegen 
nyelvtanulás fontosságát. Megmutattuk neki Ladánybenét, Budapestet és a Balatont. Azt hiszem 
sokáig emlékezni fog a ladánybeneiek vendégszeretetére. Ezúton szeretném megköszönni Vida 
Lászlónénak, Kisjuhászné Gábor Katalinnak, Foltin Gabinak,  Berente Csabának és Mátyás Ferencnek  
a szervezésben és kíséretben nyújtott segítségét. 
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Közeledik a pályaválasztás ideje. 7. és 8. osztályos diákjaink október végén részt vettek Kecskeméten 
a Munkaügyi Hivatal által szervezett pályaválasztási börzén. Remélhetőleg sok jól használható 
információval tértek haza, hiszen hamarosan egész életükre kiható döntést kell hozniuk.  
Jelenleg a november 19-én megrendezésre kerülő iskolai bálra készülünk, melynek bevétele 
remélhetőleg lehetővé teszi, hogy megvalósuljon régi álmunk, egy az iskola melletti sportpálya. 
Nagyon megkönnyítené az életünket, ha nem kellene minden alkalommal átmenni az úttesten, ha 
focizni vagy labdázni akarunk. A gyerekek a hosszabb szünetekben és tanórák után is felügyelet 
mellet mozoghatnának. Jöjjenek el minél többen, hiszen azon kívül, hogy egy kellemes estét 
tölthetünk együtt még egy nemes célt is támogatnak.  
 
                                     Drabant Jánosné 

 

Margaréta Nyugdíjas Klub hírei 
 
A 2010-es évet összejövetelünkkel zártuk, ahol a Klub tagjai között mélyültek az egymás közti 
kapcsolatok, vidámságot varázsoltak az emberek egymás arcára, feledték a napi gondokat. Ezen az 
estén terített asztal és mosolygós felszolgálók várták a tagokat, a Makai presszóban. Köszönet 
Makainé Erzsikének és férjének Istvánnak, mert az asztalra kerülő finomságok általuk készültek. Ezen 
az estén ünnepeltük mindenki neve napját, a Karácsonyt, a Mikulást valamint zártuk a 2010-es évet. 
A 2011-es évet mint minden évben farsangi bállal kezdtük. Ezen a hangulatos estén a tagok 
jelmezben vonultak fel, majd a zsűri tagjai díjazták őket, illetve különdíjban részesültek a 
legtökéletesebb jelmezek. Végül zenés táncos vigadalommal, közös nótázással zárult az este. 
Örömteli pillanatok, sikerélmények teszik szebbé a klub tagok életét. A körünkben sok az egyedülálló, 
akiknek a klub jelenti azt a közeget, hol családias formában tölthetik el az idejüket. 
A klub nevében Március 15-én megemlékezést tartottunk az emlékműnél. Versekkel készültek a 
tagok, zenével tettük színvonalasabbá műsorunkat. Köszönet az idelátogatóknak, kik eljöttek 
megnézni műsorunkat. Páhin rendezték meg az idén is a vers-prózamondó versenyt. A fellépők 
oklevelekkel, emléklapokkal gazdagodva jöttek haza. A verseny után hidegtállal üdítővel, kávéval, 
pogácsával vendégeltek meg bennünket. 
Szavalóink: Borzákné 
                     Kőváriné 
                     Strombné 
Albertirsán is voltunk fürödni, mely az időjárás haragja miatt nem sikerült igazán jól, hisz hamar haza 
kellett jönnünk. Tiszaalpáron „Ki mit tud” versenyen léptünk fel, majd a falunapon is színes műsorral 
szórakoztattuk a vendégeket. 
Megyei Nyugdíjas találkozó is volt Ladánybenén, ahová mindenkit szeretettel vártunk. A megyéből 
sok nyugdíjas klub jött el, ahol műsoraikkal szórakoztatták egymást a klubok, illetve az ide látogató 
vendégeket. Kettő éve volt megrendezve Ladánybenén egy ilyen találkozó, ekkor több mint 200 
klubtag volt jelen más-más településekről. Idén 300 körül voltunk. Szegeden is voltunk kirándulni, sok 
látnivalóval, rengeteg élménnyel megrakottan, elfáradva jöttünk haza. Novemberben budapesti 
cirkuszlátogatás van tervbe véve. 
Október 6-án koszorúzni voltunk az emlékművet, október 23-án pedig koszorúzással és versekkel 
emlékeztünk meg a hősi halottakról. Jelen voltak velünk a motorosok, és a Polgármesteri hivatal 
küldöttei is. Novemberben fürödni megyünk Cserkeszőlőre, majd Decemberben megrendezzük a már 
hagyománnyá vált mindenki neve napját, majd Mikulás és Karácsonyi ünnepeket tartunk. Mindenkit 
várunk szeretettel a klubba, akinek kedve illetve ideje van lépjen be a tagságba. 
 

Köszönettel, Tisztelettel:  
Margaréta Nyugdíjas Klub tagjai és Terjék Katalin klubvezető 
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Közösségi Ház hírei 
Bemutatkozás 
Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőséget kaptam itt, a Benei Hírmondóban arra, hogy röviden 
bemutatkozzam azok számára akik még nem ismernek, illetve röviden felvázoljam azt is, hogy mit 
takar a Közösségi Ház intézménye (más néven IKSZT, vagyis integrált közösségi és szolgáltató tér) 
amelynek vezetőjeként a ladánybenei önkormányzat megbízásából tevékenykedni fogok az 

elkövetkezendő időszakban. 
Gondos Máténak hívnak, 1985-ös születésemtől 
kezdődően Ladánybenén élek. Itt végeztem az 
általános iskolát, majd Kecskeméten a Széchenyi István 
Vendéglátóipari Szakközépiskolában érettségiztem, azt 
követően pedig Budapesten a Tan Kapuja Buddhista 
főiskolán szereztem diplomát 2010-ben, mint 
buddhista hittanító, teológus. Tanulmányaim mellett 
mindig is Ladánybenén éltem, így folyamatosan tartani 
tudtam a kapcsolatot a helyi ismerőseimmel, 
barátaimmal, rokonaimmal, ami nagyon sokat jelentett 
és jelent nekem máig is. Nagy szeretet és odaadás van 
bennem azon föld iránt, ahol élek, így mindig is nagyon 

izgatott szülőhelyemnek a történelme, a tájai, a régmúlt és a most embereinek hétköznapjai. Talán 
hozzájárult ebbéli vonzalmam kialakulásához az is, hogy a családom tőzsgyökeres Ladánybenén, és 
ennek köszönhetően, a faluból elszármazott rokonaim számára is ez a hely mindig az otthont, a 
valahova való tartozás érzését jelentette, és jelenti ma is. Egy olyan helyet, ahol a régi családi 
események történtek, ahol sok generáció élt egymást követve emlékeket halmozva egymásra, miket 
továbbadva a fiatalabb generációkban is kiépítette az idetartozás érzését. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy családnak, egy közösségnek, egy falunak, legyenek gyökerei. 
Legyen meg az adott közösségbe tartozó emberek között az összetartozás, az egymásrautaltság 
érzése, ami alapfeltétele annak, hogy felvirágoztassák közösségüket, és valóban működőképes 
egységként funkcionálhassanak. Sajnálatos módon sok falu és kistelepülés az elmúlt időszakban 
elvárosiasodott, ami részben a modern munkavállalási körülményeknek és a felgyorsult világnak 
köszönhető, amikor is nincs annyi időnk egymás megismerésére mint anno, mikor az emberek nagy 
része mezőgazdaságból élt meg, sok volt a közös munka, tennivaló, és kevesebb volt a lótás-futás. 
A Közösségi Ház egy remek kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a helyi embereket közelebb 
hozza egymáshoz, teret adjon a különböző civil szervezetek működésének, valamint eleddig nem lévő 
közösségek, klubok kiépülését is elősegítse, amelyek az azonos érdeklődésű emberek számára tudnak 
szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani.  
A remekül felszerelt intézmény lehetőséget nyújt még a különböző kiállítások, előadások, baráti 
találkozók lebonyolítására is, amelyek a gazdag technikai háttér bevonásával (házi-mozi rendszer, 
projector, számítógépes rendszer, tv, stb…) még élvezetesebbé tehetők. Az épületen belül 
kialakításra került egy teljes konyhablokk is, ami 30 főre elegendő terítéket, mikrohullámú sütőt, 
kávéfőzőt, hűtőt, poharakat, teáscsészéket, stb… foglal magába. 
Azon leszek, hogy a már létező közösségekkel és itt lakókkal a kapcsolatot felvéve színesebbé és 
gazdagabbá tegyem a mindennapjaikat, valamint a felmerülő kulturális igényeket a lehetőségekhez 
mérten kielégítsem mind előadások, klubok, programok, kiállítások, közösségi rendezvények és egyéb 
dolgok tekintetében. Minden ötletet, véleményt, javaslatot szívesen fogadok (munkaidőben és azon 
kívül is), amelyek színesebbé tudják tenni a Közösségi Ház működését, lévén az egész intézmény az itt 
élő emberekért, értünk van. Rajtunk múlik, mennyire használjuk ki ezt a nagyszerű lehetőséget és 
mennyire élünk vele. 
Elérhetőség:                                                                                                                      Tisztelettel: 
Tel.:70/649-3243                                                                                                            Gondos Máté 
Email.: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 
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Programok a Közösségi Házban 

Októberi történések 
- október 1-én a Közösségi Ház ünnepélyes 
átadása 
- október 8-án „A család, mint a testi lelki 
gyógyulás eszköze”, előadás Földi Tibor 
plébános úr szervezésében 
 - október  12-én Kerekasztal megbeszélésre 
került sor, melynek keretén belül a helyi civil     
szervezetek, intézmények, közösségek 
vezetőivel, képviselőivel beszélgettünk el               
arról, hogy ki miként szeretné kihasználni az 
intézmény adta lehetőségeket. 
-október  21-én Balla Tibor a Balla-
Hangterápia megalkotója tartott előadást 
gyógyító rendszeréről. 
-október  29-én Néptánc  oktatás Kulcsár 
István vezetésével a Művelődési házban. 
 

Közösségi Tér Nyitva tartása  

Novemberi ajánló 
-November  8, 10, 15-én 18:00-i kezdettel, 
rovásírással kapcsolatos előadássorozaton 
vehetnek részt az érdeklődők, Zsigó Viktor 
rovásírás oktató előadásában. A három 
alkalom INGYENES! 
- Minden szombaton 14:30-tól Néptánc  
oktatás a Művelődési  Házban Kulcsár István 
vezetésével, mely havonta 4 alkalommal 
kerül megrendezésre. 
 

Minden program, rendezvény egy héttel 
a megrendezése előtt kiplakátolásra 
kerül, valamint tájékozódhat róluk a 
Ladánybenei Közösségi Ház facebook 

oldalán. 
 

Kedd          13:00-19:00                               
Szerda       13:00-19:00 
Csütörtök 13:00-19:00 
Péntek      15:00-21:00 
Szombat   12:00-18:00 
 
Könyvtár Nyitva tartása 
Hétfő:       13:00-17:00 
Kedd:        09:00-13:00 
Szerda:     09:00-13:00 
Csütörtök:13:00-17:00 
Péntek:     13:00-17:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelentkezz a karaoke klubba! 
 

Ha szeretsz énekelni és egy kicsit úgy 
érzed, tudsz is, akkor feltétlenül várom 

jelentkezésed a szerveződő karaoke 
klubba. A klub a Ladánybenei Közösségi 
Házban (IKSZT) kezdi meg működését 

kellő számú érdeklődő esetén. Ne 
habozz, jelentkezz! 

Jelentkezni Mátyás Ferenc szervezőnél 
lehet a ferenc.mtys@gmail.com e-mail 

címen vagy a +36-20-382-04-56-os 
telefonszámon. 

Ne feledd: nemcsak az igazság, de a dal 
is szabaddá tesz! 

 

Sakk klub 
 

Amennyiben szeretsz sakkozni, érdekel a 
játék, akár versenyszerűen vagy csupán 
szórakozásból, akkor jelentkezz a most 

szerveződő sakk klubba, amely kellő 
számú érdeklődő esetén kezdi meg a 
működését a Ladánybenei Közösségi 

Házban. Jelentkezni lehet Gondos 
Máténál, a 

ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 70/649-3243-as 

telefonszámon. 
 


