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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Jelentés 
Ladánybene Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről a képviselő-testület 
megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről 

 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző harminc nappal a 
polgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a 
későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.  
 
Fenti kötelezettségeknek eleget téve az alábbi jelentést teszem közzé: 
 

Az önkormányzat vagyoni helyzete 
/2010.június 30-i mérleg-jelentés alapján ezer forintban/ 

 

Immateriális javak 513 

Tárgyi eszközök /nettó érték/ 1 105 440 

Befektetett eszközök összesen: 1 107 891 

Adósok 16 721 

Követelések összesen 16 721 

Forgatási célú értékpapír 28 113 

Értékpapírok összesen: 28 113 

Költségvetési bankszámlák 1 518 

Idegen pénzeszközök számlái 103 

Pénzeszközök összesen 1 621 

Költségvetési aktív átfutó elszámolások 1 875 

Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó elsz. 1 621 

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz: 2 814 

Forgó eszközök összesen: 49 269 

Eszközök összesen 1 157 160 

 
 

Saját tőke 1 150 872 

Tartalékok 8 520 

Kötelezettség áruszállításból szolgáltatásból 23 

Szállítói kötelezettség összesen: 23 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 830 

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 1 853 

Költségvetési passzív átfutó elszámolások -4188 

Költségvetésen kívüli passzív elszámolások 103 

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások -4 085 

Kötelezettségek összesen -2 232 

Források összesen: 1 157 160 



Benei Hírmondó (VIII. évf. III. szám 2010. Augusztus) 

 

2 

 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete 

/a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentés alapján/ 
 

Bevételek: 

Megnevezés  Eredeti el őir.  Mód.előirány
zat Teljesítés % 

Egyéb saját bevétel  6 669 6 669 2 781 41,700 

Kamatbevételek 700 700 187 26,714 

Helyi adó 13 750  13 750 5 027 36,560 

Gépjárműadó 14 500  14 500 7 902 54,497 

SZJA,Önkorm. Költségvetési tám: 72 486 80 299 47 199 58,779 

Támogatásértékű bevétel 6 345  6 799 5 251 77,232 

Előző évek előirányzat, pénzmaradványa 32 136  33 498     

Működési bevételek összesen: 146 586  156 215 68 347 43,752 

Felhalmozási bevételek         

Bevételek összesen: 146 586  156 215 68 347 43,752 

Kiadások: 

Megnevezés  Eredeti el őir.  Mód.előirány
zat Teljesítés % 

Személyi juttatás  28 021 29 778 13 481 45,272 

Munkaadói  járulék  8 200 8 658 4 092 47,263 

Dologi kiadások  38 762 39 817 15 549 39,051 

Szoc, pol. ellátások /segélyek/  5 483 10 287 5 707 55,478 

Tám. értékű műk. célú pe. átadás  36 133 37 632 23 049 61,248 

Tartalék  5 337 5 393   0,000 

Működési kiadások összesen:  121 936  131 565 61 878 47,032 

Felhalmozási kiadás  24 650 24 650 4 751 19,274 

Kiadások összesen:  146 586  156 215 66 629 42,652 

 
 

Későbbi éveket terhelő kötelezettségek 
 

2009. évben Önkormányzatunk sikeresen pályázott az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítására és működtetésére (IKSZT) az elnyert összeg: 36.834.264Ft, melyre 5.000.000 Ft 
Önkormányzati önerőt különítettünk el. 

         
 

Kardos Attila polgármester 
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Régi épület új életre kel 
 

2009. évben Önkormányzatunk sikeresen pályázott az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítására és működtetésére (IKSZT) az elnyert összeg: 36.834.264Ft, melyre 5.000.000 Ft 
Önkormányzati önerőt különítettünk el. 
A falu megtartó erejét a közösségek alakításában és megőrzésében látjuk. Ezen közösségek 
működéséhez, összejöveteleikhez szeretnénk megfelelő környezetet biztosítani ezzel a beruházással. 
Reméljük a kialakításra kerülő terek gyakran megtelnek élettel és kellemes összejövetelek, érdekes 
programok helyszínéül fognak szolgálni.  
Az átépítés eredményeként a település könyvtára teljesen megújul és az épületben kialakítunk egy  
közel 35m2-es közösségi teret és a kapcsolódó korszerű kiegészítő helyiségeket. Az épület bejáratát 
áthelyezzük a Fő utca felöli oldalra, ezzel is fokozva a ház vonzerejét. 
A kerékpárral, babakocsival érkezők számára tároló helyiséget alakítunk ki az épület mellett. 
Tekintsék meg a tervezett homlokzatot és a belső alaprajzot! 
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2010. évi falunapról 
 

 
A hagyományokhoz híven ismét július utolsó hétvégéjén került megrendezésre a „Falunap”. A 

szervezés már hónapokkal korábban elkezdődött.  Az előző évekhez képest, az idén sokkal több 
segítő és támogató áldozatos munkája mutatkozott meg az eddigi talán legsikeresebb falunap 
lebonyolításában. Sajnos a komoly és aprólékos szervezés ellenére is több nem várt akadályba 
ütköztünk. A korábbi években szerzett tapasztalataink segítségével, sikerült mégis a tőlünk telhető 
legrugalmasabban kezelni a felmerült problémákat, amelyeket jövőre igyekszünk korrigálni. 

A szervezők számára minden évben az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy a programok 
minél színesebbek és érdekesebbek legyenek, a neves fellépők 
minden korosztály igényét ki tudják elégíteni. Sajnos a korai 
szervezés ellenére sem sikerült ez évben Bereczki Zoltán és 
Szinetár Dóra műsorát 
megtekintenünk, ugyanis a 
falunap időpontja előtt két 
héttel lemondták a 
fellépésüket. Mivel a neves 
fellépők hónapokkal a tervezett 

időpont előtt lefoglalásra kerülnek, így a Sugarloaf zenekar élő 
fellépésére esett a választásunk.  

Péntek este, július 30-án, koncertekkel és reggelig tartó 
utcabállal kezdődött a rendezvénysorozat. A hajnalban lezúduló eső és szélvihar megnehezítette a 
szervezők, rendezők munkáját, azonban a programok reggel zökkenőmentesen elkezdődtek. 
 Július 31-én, szombaton a Művelődési Házban megrendezésre került Képzőművészeti 
kiállítást, Skultéti Árpád festőművész nyitotta meg. Németh Ferenc gyönyörű festményei mellett a 
kiállítás sokszínűségét emelték a helyi lakosok által készített kézimunkák, valamint a település 
kincseit bemutató fényképek. 

Az ünnepi szentmisét (1100) követően a templomkertben 
dr. Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét Érseke felavatta az 
Önkormányzat által készített Mária Kegyhelyet. Az Érsek Úr és a 
Plébános Úr Ladánybene Község Polgármesterének, Képviselő - 
testületének köszönetét fejezte ki a munkáért.  

A rendezvény ezután a kora délutáni órákban a 
sportpályán folytatódott. Az előző évektől eltérően a szórakozni 
vágyókat új kép fogadta a terület kihasználtságát illetően, és a 
sátrak elhelyezésében. Sokkal rendezettebb és családiasabb lett a kialakítás.  
A sátrak mellett nem húzódtak a végeláthatatlan balesetveszélyes vezetékek, mivel korábban 
elhelyezésre kerültek az áram ellátásához szükséges földkábelek, valamint a sátrak mindegyike saját 
vízvételi lehetőséggel rendelkezett. 

A programok 900 órakor kezdődtek. A teljesség igénye nélkül következzen néhány mondat a 
programokról. A kakas-pörköltfőző versenyen számos versenyző vett részt, az eddigi évekhez 

viszonyítva a legtöbben idén neveztek. A zsűri szemében az ételek íze 
mellet nagyon fontos szerepet kapott a tálalás szépsége is. Az idei 
évben elfogadta meghívásunkat Benke Laci bácsi, akit mindenki nagy 
szeretettel és örömmel fogadott. A díjak átadásakor, Laci bácsi egy 
kis meglepetéssel szolgált Ladánybene Község Polgármesterének, 
ugyanis átadta neki a Fehérasztal lovagrendet. A veteránmotor 
találkozó és szépségverseny elengedhetetlen élményt nyújtott a 
településen élők és az idelátogatók számára.  A VII. Bene Kupa 

fogathajtó versenyre a távolabbi környékről nagyon sok szép és díszes fogat nevezett, illetve jelen 
volt a Világbajnokságon induló összes gyermek pónifogat is. A gyermekek számára ugráló vár, mászó 
fal, bábszínház, arcfestés biztosította a játék élményét. Az óvoda részéről az óvónők 
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papírhajtogatással, versenyekkel kedveskedtek. A Ladánybenei általános iskola volt és jelenlegi 
diákjainak és pedagógusainak áldozatos munkája segített az ünnepi műsor színesebbé tételében. 

Fellépő előadók színvonalas produkciói napközben a tervezett program szerint, minimális 
időcsúszással kerültek színpadra. A szervezők eredeti elgondolását némileg módosítva, 2200  órakor a 
Sugarloaf zenekar élő koncerttel lépett fel, amely a szórakozó közönség elégedettségét vívta ki. A sok 
színes programot, egy kicsit megkésve ugyan, de még színesebb tűzijáték zárta. 

 
       

 
 

In Memoriam Bisztrai László 
 

A falunapi vigasságok, örömök után fájó és szomorú volt értesülni arról, hogy Bisztrai László 
nyugalmazott katolikus plébános atya 90 éves korában elhunyt.  A fekete zászló az Ő tiszteletére 
lengedezett  templomunk bejáratánál. Életútjának felidézésével emlékezünk rá.  
 
Bisztrai László 1920. június 27-én született Madarason. Édesapja borbély mesterséget folytatott. 
Édesanyja a gyerekeket nevelte és a háztartást vezette.  Saját házuk nem lévén a katolikus iskola 
igazgatójával laktak egy udvarban. Az igazgató hívására kezdett litániára járni és ministrálni.  Már 
gyermekként is erősen  élt benne a vágy, hogy pap legyen.  1938-ban érettségizett.  A Hittudományi 
Főiskola elvégzése után 1943. június 20-án szentelték pappá. 1954-ben  börtönbüntetésre ítélték, 
1956-ban engedték szabadon. Több településen is hirdette Isten Igéjét. Így Vácon, Nagykátán, 
Dunaharasztiban, Szabadszálláson, Törtelen. 1983. szeptemberében került Ladánybenére. Hét 
esztendei lelkipásztori munka után a rendszerváltoztatás évében 1990-ben Dabas/Gyónra helyezték 
át plébánosnak.  Időskori éveit a Római Katolikus Egyház Ökomenikus Szeretetotthonában töltötte. 
2001-ben Dabas Önkormányzata  díszpolgári címmel tüntette ki.  
 
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bisztrai atyát az elmúlt évben választotta 
Ladánybene díszpolgárává. Ebből az alkalomból a tavalyi falunapot Bisztrai atya községünkben 
töltötte és akkor az  ünnepi szentmisén és a sportpályán találkozhattak vele a hívek. Az ünnepi 
szentmisén mondta az alábbi gondolatokat: 
 
„ Jóleső érzéssel hallottam a hírt: nemcsak nem felejtettek el, de még díszpolgári címet is kívánnak 
adományozni nekem, az öreg papnak.  -  Biztosan emlékeznek rá, hogy az egyházi lila öves papi 
címekre sosem vágytam. Ez a díszpolgárság azonban egy olyan kitüntetés, amelyben az egész 
település értékelése benne van, jóllehet már 19 éve máshol szolgálom a Jóistent és az 
embertársaimat. Így ezt a megtiszteltetést hálásan köszönöm. – Arra kérem Önöket, hogy 
imájukkal segítsenek nekem, a már 89 éves egykori plébánosuknak hordozni az öregség és a 
betegség keresztjét. Jelenleg lakhelyemen, a gyóni Katolikus Szeretetotthonban valóban 
szeretettel viselik gondomat, de bizony most már a kilencedik X-et taposom, ami naponta 
nehezebb. 
 
Ígérem, hogy imáimban, szenvedéseim felajánlásában szeretettel emlékezem meg e kedves falu 
minden polgárától. Isten áldja és vezesse kedves Mindannyiukat, hogy békességben és 
egyetértésben fejlődhessen Ladánybene, ez a szívemhez igen közeli település!” 
Mi is szeretettel emlékezünk Bisztrai Laci bácsira.    

 
Nyugodjék békében az örök égi hazában! 
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Településünk új értékei  
 

 

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1994. augusztus 29-i ülésén határozta el, 
hogy az erdélyi Szentábrahám községgel testvértelepülési kapcsolatot létesít.  A kapcsolat célja, 
„hogy az azonos anyanyelvű és ezen közös alapon nyugvó kultúrájú, de más-más nemzetet alkotó 
népek két településének lakossága egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit az 
egymással való rendszeres találkozások által kicserélje.” 
 

A kölcsönös utazások, kirándulások évről-évre mélyítik ezt a barátságot. A ladánybenei lakosság egy-
egy kirándulás alkalmával nemcsak érezheti a székely emberek határtalan vendégszeretét, hanem 
megismerheti Erdély csodás tájait, kultúráját. Akik jártak már a testvértelepülésen és a környező kis 
falvakban,  megcsodálhatták a porták díszét, a székelykaput is.   A falunapra Ladánybene is kapott 
ajándékba egy gyönyörű  székelykaput, mely a művelődési ház előtti park bejáratánál, a milleniumi 
emlékmű mellett került felállításra.  Az alkotás Malomfalván készült és  Pap Jenő tanító kezemunkáját 
dicséri, aki nemcsak elkészítette és kifaragta  a székelykaput,   itt a helyszínen fel is állította.  A kapun 
az alábbi feliratok olvashatók: 

 
„ŐSEIDNEK SZENT HITÉHEZ, NEMZETEDNEK GYÖKERÉHEZ TESTVÉR, NE LÉGY HŰTLEN SOHA!” 

 

„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYZÉBEN ÁLLÍTOTTA SZENTHÁBRAHÁM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
                                         A TESTVÉRTELEPÜLÉSE LADÁNYBENE RÉSZÉRE.              ANNO 2010.” 

 

„KÉSZÜLT BARABÁS ZSIGMOND SZENTÁBRAHÁMI ÉS  
KARDOS ATTILA LADÁNYBENEI POLGÁRMESTEREK IDEJÉBEN.” 

 

Barabás Zsigmond szenthábrahámi polgármester úr a képzőművészeti kiállítás megnyitó ünnepségén 
adta át a ladánybeneieknek a gyönyörű alkotást, melyet településünk lakossága nevében nagyon 
köszönünk! 
 

A település az idei falunapra nemcsak a székely kapuval gazdagodott, hanem a templomkertben levő 
Mária kegyhellyel is. Az emlékmű a Kecskeméti PORTA Egyesület támogatásával készült. A tűzzománc 
képet Skultéti Árpád festőművész, Ladánybene Község díszpolgára készítette el.  Az emlékhelyet a 
falunapi ünnepi szentmisét követően Bábel Balázs érsek atya szentelte fel és áldotta meg a hívek 
kíséretében.  Köszönetül és köszöntésül egy szép imádság: 
 
 
 

Szűzanyám, segíts! 
 

Te adj erőt, hogy hinni tudjak, 
ha megbántanak, ne zokogjak. 
Te add meg, hogy eltűrjenek, 

hogy hibáimmal is szeressenek. 
Te erősítsd meg erőtlenségem, 

hogy hősként vigyem a keresztem. 
Te légy árvaságom erős támasza, 

tudom, Te vagy a gyengék gyámola. 
Te őrizd meg gyengülő eszem, 

hogy életem nagy teher ne legyen. 
Ó, adj azoknak szeretetet, 
akiknek én adtam életet. 

Legyen szívükben jóság, irgalom, 
öregséget értő szánalom. 

Áldd, őrizd őket, édes Jézusom! 
Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 
a végső órámon irgalmazz!                           

 
Ámen 
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK 
 

Testvértelepüléseinkkel kis falunk már évek óta nagyon jó kapcsolatot tart fenn. A baráti 
köteléket erősítik a kölcsönös látogatások, a részvétel egymás rendezvényein, a kellemes 
beszélgetések. 

Júliusban német testvértelepülésünkre, Nebelschützbe látogattunk a falunapi 
rendezvényeikre. Ladánybenét képviselték: Kardos Attila, Kutasiné Nagy Katalin, Kutasi János, 
Drabant Jánosné, Ollósi Anikó, Kerekes Tiborné, Kisjuhász István, Pető Gyula, Vida Lászlóné. 

Július 9-én, pénteken hajnalban indultunk el a hosszú útra. Útközben megálltunk Prágában, 
ahol sétáltunk az óvárosi részen, majd átmentünk a Károly hídon is. Mindannyiunkat lenyűgözött a 
történelmi város. 

Este 6 óra után értünk Nebelschützbe, ahol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket. A szállás 
elfoglalása után nézelődtünk a faluban, majd hatalmas kivetítőn láthattuk a foci VB meccsét is, 
együtt szurkoltunk a német csapatnak. Közben a régen látott német családokkal is találkoztunk, jó 
hangulatban elevenítettük fel közös emlékeinket. Szombaton a többi delegációval együtt kiállításokra 
mentünk, német települések kultúrájával, történetével ismerkedhettünk meg. 

Délután egy számomra nagyon érdekes megnyitóra mentünk. Új óvoda fog épülni falujukban, 
és megnézhettük a terveket, elképzeléseket. 

A hagyományos felvonulás délután 5 órakor kezdődött, melyen delegációnk tagjai magyar 
népviseletben vettek részt.   

Vasárnap már korán reggel talpon voltunk, siettünk elkészíteni a falunapra pavilonunkat, 
melyet Magyarországra jellemző tárgyakkal díszítettünk. Közben főtt a marhapörkölt is, melynek 
finom illata sok látogatót odacsalogatott. 

A nagyon kellemes, hosszú hétvége után hétfőn este érkeztünk haza. 
Az erdélyi település, Szentábrahám lakói ebben az évben a ladánybenei csoportot fogadták 

otthonukban. Tőlük így egy kisebb delegáció érkezett hozzánk július végén, a polgármester úr 
feleségével és két kísérővel. 

Ladánybene falunapi rendezvényeire sok szeretettel vártuk mindkét testvértelepülés 
küldötteit. Németországból szintén négy vendég érkezett. 

A sok szép program után vasárnap búcsúztunk el a csoportoktól. Az óvodában láttuk vendégül 
testvértelepüléseink tagjait. Magyaros fogadtatás –pálinka, pogácsa-, finom ebéd és jóízű 
beszélgetés után indultak haza vendégeink. 

Remélem kellemes élményekkel hagyták el falunkat, és a testvértelepülési kapcsolatok 
további lehetőségeket hoznak majd. 

Vida Lászlóné 
             

 
ÓVODAFELÚJÍTÁS 

 

Ebben az évben elérkezett óvodánk történetében egy nagy lépés. A 40 éves épület teljes 
felújítására kerülhetett sor egy sikeres infrastrukturális pályázat eredményeképpen. Ez konkrétan 
nyílászárócseréket, fűtéskorszerűsítést, hőszigetelést jelentett. 

A felújításra 13.347.265.- FT összeget fordíthatott az önkormányzat. 
A közbeszerzési pályázat nyerteseként a kecskeméti székhelyű Free-Line Kft lett a felújítás kivitelezője.  

Az építkezés megkezdése előtt Kardos Attila polgármester úr tájékoztatta a szülőket az 
előttünk álló feladatokról, türelmüket kérte a munkálatok idejére. 
Április 26-tól az óvoda Rákóczi utcai épülete átmenetileg bezárt, a gyerekek elhelyezését a Fő úti 
óvodában oldottuk meg. 

Majd elkezdődtek a munkálatok. Április 23-án kiürítettük az óvoda egész épületét, hogy a 
munkások zavartalanul tudjanak dolgozni. 
Április 26-án hétfőn reggel megérkeztek a Free-Line Kft dolgozói, akik Hajnal Norbert építésvezető 
irányításával elkezdték a munkát. Az első napokban furcsa volt látni, ahogyan a kőművesek 
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szétszedték az épületet. Egyszerre, mégis összehangoltan dolgoztak az épületben a kőművesek, 
gépészek, festők, burkolók. Öröm volt látni, ahogy napról-napra megszépült a régi épület. 
Az épületbe új ajtók, ablakok kerültek, a folyosó, mosdó új burkolatot kapott, a szanitereket is újra 
cserélték. A csoportszobákban új a laminált padló, vidám színek uralkodnak mindenütt.  
A fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően modern lapradiátorokat szereltek fel, energiatakarékos kazánt 
építettek be. 
Az épületet hőszigeteléssel és nemesvakolattal látták el. 

A nagy volumenű felújítási munkálatok határidőre elkészültek, szinte hihetetlen volt, hogy a 
gyerekek már május 13-án, csütörtökön újból birtokba vehették az óvoda épületét. 
A korszerűsítés egyrészt a gyerekek kényelmét szolgálja, másrészt nagyon fontos, hogy intézményünk 
takarékosabb működését is eredményezi. 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a sok segítséget és türelmet. 
Köszönjük a Free-Line Kft munkatársainak gyors és szép munkáját, a szülők türelmét, a 

polgárőrség tevékenységét, az önkormányzati dolgozók támogatását, rakodásban nyújtott 
segítségét. 
 Aki szeretné megnézni személyesen is az újításokat, azt szívesen látjuk bármikor a megújult 
épületben. 

Vida Lászlóné 
             

 
P L É B Á N I A I         H Í R E K 

 
Gázkazán cseréje  

 Mint sajnos mindenki másnak, úgy a plébánia rezsi költségei között is a fűtési kiadások a 
legmagasabbak. A plébánia fűtésköltségeit jelentősen megemelik a gyermek és ifjúsági programok. A 
téli hónapokban – a szükséges minimális lakrészen és hőmérsékleten kívül - péntek estétől szombat 
estig ui. melegebben kell fűtenem még plusz három nagyszobát a foglalkozások idejére. A délelőtti 
foglalkozások után ui. este az ifjúsági csoport jön a plébániára. 
 Az emelkedő gázárak elgondolkodtattak azon, hogy a következő télen lesz-e egyáltalán lehetőségünk 
folytatni a foglalkozásokat mivel a bevételünk nem, de a kiadások viszont növekednek.  Ezen úgy 
tudnánk változtatni, ha a jelenlegi elavult, gazdaságtalan, gázkazánt le tudnánk cserélni egy 
takarékosabb és gazdaságosabb modern kondenzációs kazánra. 
   Ezért tisztelettel kérek Mindenkit – lakosságot, vállalkozókat, templomba járó híveket, hogy 
lehetőségük szerint adakozzanak egy új kazán megvételére.   
Egy 24KW-os kondenzációs kazán bolti ára típustól függően 280 – 350 ezer ft. között van. 
  A támogatás történhet sárga csekken mely a plébánián vagy a Polg. Hivatalban Obornyák Ágnestől 
kérhető, vagy közvetlen befizetéssel akár a Takarékszövetkezetben akár a plébánián. 
Nagy hálával és tisztelettel köszönöm előre is a támogatást és a segítséget. 

 
Gyűjtés meghirdetése 

Szeptember hónap első szombat, vasárnapi perselygyűjtését az új gázkazán vételére fordítjuk. Az 
adományokat előre is hálásan köszönjük. 
    Jobbágy István buszsofőr úr önként és nagylelkűen, amikor a gyűjtés szándékáról még nem is 
tudott, az aug.13-i utazás teljes bevételét – Bisztrai atya temetésére mentünk – a plébániának 
ajánlotta föl, mely összeget már erre a célra fordítunk. A felajánlást hálásan köszönjük. 

 
Végre könnyedén, rendesen lehet locsolni 

Az elmúlt hónapban az Önkormányzat segítségével megépült a plébánián a szivattyú akna, Gajdácsi 
László képviselőnk pedig a házi vízmű beüzemelését végezte el. Hálásan köszönjük az önzetlen 
segítséget. 
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Hintát kaptunk ajándékba 
Egy helvéciai Vállalkozónak két nagy gyermeke járt hozzám bérmálkozási előkészítőre az elmúlt 
évben. Az Édesapa elmondása szerint amellett, hogy a Fiatalok jól is érezték itt magukat, egy nagyon 
fontos dolgot is megtanultak a bérmálási anyag mellett: az anyagiakban való becsületes gyarapodás 
mellett igen fontos a lelkiekben és az önzetlenségben való gazdagodás is.  
  E mottó jegyében döntöttek úgy, hogy a plébánia gyermek közösségét megajándékozzák egy három 
méter magas, zártszelvényből készült kétszemélyes köteles vashintával. A hintát az Édesapa 
gimnazista fiával együtt készítette el és szállították a helyszínre. 
   Hálásan köszönjük a gyerekek nevében. 

 
Köszönet a homokért 

A plébánia udvara igen hepe-hupás gödrös volt, ami veszélyes volt a játszadozó gyermekek számára. 
Sponga György úrtól rengeteg jó minőségű földet és homokot kaptunk az egyenetlenségek 
eltüntetésére. Hálásan köszönjük az önzetlen segítséget. 

 
Csomókioldó Boldogasszony 

A tiszteletére elkészült nagyméretű kültéri szentkép a hozzá tartozó imádsággal együtt templomunk 
búcsúünnepére lesz felállítva a templomtéren. Az elmúlt évben fogadalmat tettem egy nehéz 
lelkipásztori eset ügyében, hogy imameghallgatás esetén felállíttatom a szentképet. Lássák az 
emberek és tanulják meg szeretni és a közbenjárását kérni Szűz Máriának, aki kioldozza életünk 
csomóit, ha hittel Hozzá fordulunk. Az ünnepségre Mindenkit szeretettel hívok és várok.  

 
Spórolás eredménye: új játékok és fűnyíró 

A sok önzetlen segítségnek köszönhetően, a plébánia tudott egy kicsit spórolni a nyár folyamán. A 
szeptemberi kezdésre így a gyerekek két új gokartnak örvendezhetnek. Mind a kicsik, mind a 
nagyobbak kaptak egy kisebb és egy nagyobb új gokartot. Kérem a gyerekeket, hogy a nagy öröm 
mellett legyen kellő önuralom is a lelkükben, ha majd játszani jönnek. Becsüljék meg és vigyázzanak 
az új játékokra. H. Lajoskának üzenem: nem felejtett el valamit? – A kerti munkákhoz pedig a 
plébánia kapott egy nagyteljesítményű motoros fűnyírót. 

 
Miért maradt el a nyári napközi? 

A tanév végére a kimerülésig elfáradtam a három falu lelkipásztori munkájában, napi gondjaiban, a 
három iskolában és a négy óvodában. Megértettem, hogy a pedagógusnak nem ok nélkül jár a 
szükséges nyári pihenő. A „szabadság” viszont számomra úgy telik, hogy nyáron is folyamatosan 
dolgozom és csak annyi a különbség a tanévhez képest, hogy éppen nem tanítok, de pihenni, nyaralni 
nem tudok elmenni. Ezért maradt hát el a nyári napközi. A nyári hónapok szabad idejét viszont aktív 
sportolással töltöttem, hogy erőt gyűjtsek a következő tanévhez.  

 
Változások 

Régi mondás, hogy nincs olyan szekér, amelyre még ne lehetne rakni. Ez igaz, de előfordulhat, hogy 
addig rakják, amíg egyszer csak felborul. Korunk egyik legnagyobb veszélye, amely a lelkipásztorra 
leselkedik az nem az elmagányosodás, hanem a túlterheltség és az ebből adódó idő előtti kiégés. Az is 
régi mondás, hogy egy fenékkel nem lehet egyszerre két lovat megülni. Nos én ezt teszem 
folyamatosan idestova tíz éve. Úgy vagyok lelkipásztor, hogy közben főállású tanár is vagyok az 
óraszámomat tekintve.  
  Ezért döntöttem úgy, hogy kicsit könnyítek a terheken és szeptembertől bármennyire is sajnálom 
magam is, most nem fogok járni tanítani a négy óvodába. Az óvodáknak ezúton is tisztelettel 
köszönöm az eddigi bizalmat és a sok segítséget. 
  Ami kevesebb az mint látni fogjuk valójában ugyanannyi is. A ladánybenei iskolában az alsó 
tagozatban szeretném az eddig összevont évfolyamokat megbontani és osztályonként külön tanítani, 
tehát így a munkám végül is nem lesz kevesebb, de talán mégis könnyebb. A bontást akkor is 
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szeretném megtenni, ha ennek az az ára, hogy lesznek osztályok, akiket esetleg már csak a plébánián 
tudok majd fogadni a délután folyamán, vagy másik napra kell tenni az óráikat. 

             
 

Egyházi adó 
 Bár a Püspöki Kar öt év után első alkalommal változtatott év elején az egyházi díjszabásokon, én 
figyelembe véve a nehéz gazdasági helyzetet nem emeltem az egyházfenntartói járulékon.  
Az egyházi adó így ebben az évben is a következően alakul: 

nyugdíjasoknak 2000ft/év/fő   -   dolgozóknak: 3000 ft/év/fő 
 Érsek úr döntése szerint az elmaradásokat csak öt évre visszamenőleg kell rendezni és arra is van 
lehetőség, hogy azt több részletben rendezzék. Igény szerint a plébánián még tudok adni további 
csekkeket. A csekkes befizetések a helyi Fókusz Takarékszövetkezetben lévő plébániai számlára 
érkeznek be. Hálásan köszönöm a felelős figyelmességet. 

 

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Úr! 

  Nagy örömünkre szolgált, hogy 2010. július 31-én érseki szentmise és ünnepség keretében átadásra 

került a ladánybenei templomkertben a Magyarok nagyasszonya emlékhely, mely teljes egészében az 

Önkormányzat kezdeményezéséből és támogatásából valósult meg.  

  A nagyméretű, gyönyörűen szép, jelentős művészi értéket képviselő tűzzománc Magyarok 

Nagyasszonya Szűz Mária a gyermek Jézussal képet Skultéti Árpád művész úr készítette el. Az ünnepi 

szentmise után Dr. Bábel Balázs érsek úr áldotta meg és szentelte fel az emlékhelyet, megerősítve 

minket a Szűzanya tiszteletében és az imádság erejében. 

  A ladánybenei Római Katolikus Egyházközség Híveinek és a magam nevében nagy tisztelettel ezúton 

is szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni az Önkormányzatnak és tisztelt Polgármester 

Úrnak, hogy mindez a templomkertben megvalósulhatott, szolgálhatja a köz javát és a hit erősödését. 

Tisztelettel, köszönettel és áldással: 

Földi Tibor plébános 

  

Mindenkinek áldott őszt, jó termést és örömteli iskolakezdést kívánok. 
Szeretettel: Tibor atya 

            

 

Számlaszámaink 

Költségvetési elszámolási számla 11732002-15338239 

Magánszemélyek Kommunális adószámla 11732002-15338239-02820000 

Ladánybene Község Eljárási illeték számla 11732002-15338239-03470000 

Ladánybene Iparűzési adószámla 11732002-15338239-03540000 

Bírság számla 11732002-15338239-03610000 

Késedelmi pótlék számla 11732002-15338239-03780000 

Ladánybene Község Idegen bevételek számla 11732002-15338239-04400000 

Egyéb bevételek beszedési számla 11732002-15338239-08800000 

Gépjárműadó beszedési számla 11732002-15338239-08970000 
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BÁCS TROPHY BAJNOKSÁG VI. évadzáró ladánybenei futama 
II. TORC TROPHY 
(2010.okt. 8-9) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Táborfalva Off Road Club (TORC) idén ötödik éve vesz 
részt a Bács Trophy Bajnokság elnevezésű 
országos versenysorozatban, és második alkalommal rendezi meg a záró futamot 
Ladánybenén. 2010. október 8-9-i verseny egy 
péntek éjszakai és egy szombat nappali 
futamból áll, amelyre számításaink szerint 50-60 
terepjáró fog érkezni.  
A találkozó helyszíne, a focipálya melletti 
szabad terület lesz, ahol a fogathajtó 
versenyeket is rendezik.  
 

Az útvonal nyomvonalának 
engedélyezése kapcsán ismételten igen nagy 
segítséget jelentett Balogh Sándor (GLEDICIA 
KFT. ügyvezetője) hathatós közben járása, amit 
ezúton is köszönünk neki! 

A rendezvény létrejöttéhez nagymértékben járult hozzá továbbá, Ladánybene Község 
Önkormányzata, és néhány helyi vállalkozó is. Az idei évben Kardos Attila polgármester 

kezdeményezésére, a rendezvény 
szervezésére és lebonyolítására pályázat 
benyújtására került sor. Az eredményre 
még várunk, várhatóan szeptember 
közepén kapunk információt az 
eredményéről.   

A speciál szakaszok a községhez 
közeli, könnyen megközelíthető 
területeken lesznek megtekinthetőek 
(homokbánya, madaras úti válykos 
gödör, stb..). 
A rendezvény sikeres lebonyolításához 
előre is köszönjük a lakosság türelmét és 
megértését, mivel a központból való 
rajtolás és célba érkezés során érinteni 

fogunk néhány mellék és főutcát.  
Minden kedves érdeklődőt várunk sok szeretettel, a találkozó alkalmával. 

 
Táborfalva Off Road Club 
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Ladánybene Község  
                        polgármester és képviselő jelöltjei (abc sorrendben) 

 

Polgármester jelöltek: 
 

� Kardos Attila társadalmi megbízatású polgármester jelölt, független jelölt  
� Rácz Sándor főállású polgármester jelölt,  FIDESZ-KDNP jelölt 

 
 

Képviselő jelöltek: 
 

� Baranyi Lajos egyéni listás képviselő jelölt    -  független jelölt 
 

� Csávás István Elek egyéni listás képviselő jelölt   -  FIDESZ-KDNP jelölt 
 

� Drabant Jánosné egyéni listás képviselő jelölt    -  független jelölt  

 
� Gondos József egyéni listás képviselő jelölt   - FIDESZ-KDNP jelölt 

 
� Kardos Attila egyéni listás képviselő jelölt   - független jelölt 

 
� Kisjuhász István egyéni listás képviselő jelölt    -  független jelölt 
 
� Kisjuhász Lajos egyéni listás képviselő jelölt    -  független jelölt 

 
� Mátyás Ferenc egyéni listás képviselő jelölt   - JOBBIK jelölt 

 
� Obornyák János  egyéni listás képviselő jelölt    - független jelölt 

 
� Simkóné Jámbor Marianna egyéni listás képviselő jelölt  - független jelölt 

 
� Szobodek Zoltán egyéni listás képviselő jelölt   - FIDESZ-KDNP  jelölt 

 
� Tasi István Gábor  egyéni listás képviselő jelölt   - FIDESZ-KDNP jelölt 

 
� Terjék Katalin egyéni listás képviselő jelölt   -  független jelölt  

 
� Tokics József  egyéni listás képviselő jelölt   -  független jelölt  

 
� Vida Lászlóné egyéni listás képviselő jelölt   -  független jelölt  

 
� Visontay István egyéni listás képviselő jelölt    -  független jelölt 

 
 

 

Ladánybenén a megválasztható képviselők száma: 6 fő 
 


