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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 27-én tartott Falugyűlést a 
Művelődési Ház épületében. A Falugyűlés napirendi pontjaként a község polgármestere – Kardos 
Attila – beszámolót tartott a község jelenlegi helyzetéről, valamint az elmúlt évben végzett 
feladatokról. 
A polgármester beszámolójában az alábbiakról tájékoztatta a község lakosságát: 
 
A 2015. évi költségvetés tervezésekor – az előző évek gazdálkodásából kiindulva – a szigorú 
takarékosságot tűztük ki célul. Célunk továbbra is a kiegyensúlyozott működés, az önkormányzati 
intézmények fenntartása. 
A szigorú takarékosság egyik jó példája, hogy a képviselő-testület 2014. évi megalakulását követően 
is úgy döntött, hogy munkáját az előző évek hagyományához híven, 2015. évben sem állapít meg 
tiszteletdíjat önmaga számára, tisztjüket, megbízatásukat juttatás nélkül látják el. 
További jó példája a szigorú takarékosságnak, hogy jelenleg az önkormányzatnak hitele nincs, sőt 
elmondható, hogy 15 millió forint lekötött betéttel, és 7 millió Ft bankszámlán lévő pénzeszközzel – 
azaz összesen 22 millió Ft-tal rendelkezünk. 

 

Népesség: A település lakosság száma 1.719 fő, amelyből 887 fő férfi, 832 nő. Születések száma 
2012-ben 13, házasságkötések száma 4 , halálesetek száma 23. Elmondható, hogy az előző évekhez 
képest ez kimagaslóan magas szám.  

A 0-18 évesek száma : 362 fő, 16-év fölött :1357 fő. Külterületen 695 fő, míg belterületen 1024 fő él. 

Iskola és óvoda helyzete: 2012. december 31-el az iskola és óvodai intézményfenntartó társulás 
megszűnt, az óvoda önkormányzati, az általános iskola állami fenntartású intézmény lett. Az 
óvodában jelenleg 3 óvodai csoport működik, 61 gyermekkel (kicsi: 23, középső: 19, nagy: 19). 
Jelenleg 6 óvónő, 3 dajka, 1 gondozónő és takarító, 3 konyhai dolgozó, 1 fő élelmezésvezető adja a 
dolgozók létszámát. 

Az általános iskola nem önkormányzati, hanem állami fenntartású intézmény. Azonban ez nem azt 
jelenti, hogy az önkormányzat az általános iskolát magára hagyta, támogatásban nem részesíti. Az 
iskolába 145 tanuló jár. Az előző évhez viszonyítva a tanulólétszám nem változott, az első 
osztályosok száma: 15 fő. 

Az oktatást 14 főállású, és 1 fő óraadó pedagógus végzi, 1 fő iskolatitkárral, 4 fő technikai dolgozóval. 

 

Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal: Az önkormányzat közös önkormányzati hivatalt tart fenn 
Kunbaracs községgel együtt, amelyben a gesztori feladatokat Ladánybene látja el. A hivatalban 
jelenleg 6 fő köztisztviselő dolgozik, amelyből az adóügyi előadó részmunkaidőben a kunbaracsi 
adóügyi feladatokat is ellátja. A két hivatal szakmailag önálló, egymás pénzügyeibe nem szólunk, 
mindkét önkormányzat külön-külön gazdálkodik. 

Az önkormányzat 2014. évben is részt vett a közfoglalkoztatásban, a Munkaügyi Központ a 
foglalkoztatottak bér és járulékát változó mértékben támogatásként juttatja az önkormányzatnak, a 
fennmaradó összeg az önkormányzat költségvetését terhelte. Az elmúlt évben összesen 65 főt 
alkalmaztunk közfoglalkoztatás rendszerében, akikre 15,3 millió Ft állami támogatást kaptunk.  
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Egészségügy helyzete: Az egészségügyben nincs változás: fogorvos (dr. Hajagos Zsolt – helyette: 
Kávási Sándor), és gyógyszerész (Baráth Éva), valamint Dr. Rácz Imre Gábor háziorvos, a védőnő 
Homoki-Szabóné Pesti Andrea. 

Szociális ellátás: 

Az önkormányzat szociális alapellátásokat részben önállóan, részben pedig társulás útján – 
Kerekegyházával közösen látja el.  

Önálló feladatként a tanyagondnoki szolgálatot és a szociális étkeztetést működteti, társulási 
feladatellátásban pedig a házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti szolgálatot  látja el. 

A szociális ellátások között kell említést tenni az önkormányzat által megállapított és folyósított 
szociális támogatásokról is.  

Az elmúlt évben összességében szociális segélyekre – amely a rendszeres és eseti ellátásokat is 
tartalmazza – 8 millió 351 ezer Ft-ot fizettünk ki. 

Így különösen – a teljesség igénye nélkül: 

- rendszeres szociális segély    1.811.000 Ft 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás                  3.175.000 Ft  
- átmeneti segély          985.000 Ft 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 166 fő részesült. E támogatási forma alapján ingyenes 
étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, valamint évente kétszer támogatást kapnak 
Erzsébet-utalvány formájában a rászorulók, az elmúlt évben 1.328.000 Ft-ot fizettünk ki. 

Óvodáztatási támogatásként 2014-ben 110.000 Ft-ot fizettünk. 

Mint minden évben ez év karácsonyán is adtunk karácsonyi csomagot a rászorultaknak 399.000 Ft 
értékben, illetve az önkormányzat 29 nyugdíjasának étkezési utalvány formájában. 

2015. március 1-től jelentős változáson ment keresztül a szociális ellátási rendszer, több ellátási 
forma, így a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is a járási hivatalok 
hatáskörébe kerültek át, így ezek ügyintézése már nem a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik.  
A szociális törvény módosítása miatt a lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás 
jogszabály erejénél fogva megszűnt. A helyi önkormányzatok kapták meg azt a lehetőséget, hogy a 
helyi sajátosságokat figyelembe véve állapítsák meg az új segélyezési formákat. Ladánybenén a 
képviselő-testület bevezette a régi lakásfenntartási támogatással megegyező lakhatási támogatást, 
gyógyszertámogatást, s meghagyta a régi jól bevált segélyezési formákat: átmeneti segély, tüzelő 
támogatás, temetési segély, első lakáshoz jutó fiatalházasok vissza nem térítendő támogatása. 

Közművelődés: 2010. októberében adtuk át az IKSZT épületét. Az intézményben egy fő vezető 
munkatárs, és egy 4 órás könyvtáros látja el feladatát. Az épület folyamatos helyet biztosít a civil 
szervezetek, a falugazdászi fogadóórák számára. Itt kell említést tenni a felújított művelődési ház 
épületéről is, amely az elmúlt évben szépült meg. Ebben az évben megrendezésre került a 
polgármesteri bál, amelynek 362.000 Ft-os bevételéből a terem technikai felszerelése került 
beszerzésre (világosítás, hangosítás) 

2014. évi fejlesztések: 

- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatására 20 millió Ft vissza 
nem térítendő állami támogatást kaptunk, amelyből 3 belterületi utat újítottunk fel: Arany 
J., Dózsa Gy., és Zrínyi M. utca. A beruházás összértéke: 27.126.000 Ft volt. 

- IKSZT tetőszerkezetének cseréje, 
- Művelődési ház belső felújítása, valamint az előtte lévő park kialakítása 
- Hekla patika nyílászárójának cseréje 
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Összes felújítás költsége: 21.704.000 Ft. 

Összességben tehát beruházásra és felújításra 48.830.000 Ft-ot költöttünk. 

Civil szervezetek támogatása: 

A Ladánybenén működő civil szervezetek támogatása minden esetben a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. A támogatási összegek meghatározásakor nincsen alkalmazott, egységes 
szempontrendszer. 

Az elmúlt évben a civil szervezetek támogatására 1.925.000 Ft-ot költöttünk el, így például: 

- Lajosmizsei Tűzoltó Egyesület                   800.000 Ft 
- Polgárőr Egyesület       300.000 Ft   
- Római Katolikus Plébánia      300.000 Ft 
- Rendőrség        120.000 Ft 
- Ladánybene Községért Alapítvány     300.000 Ft  

(általános iskolai kirándulások is ebben vannak) 
- Ladánybenei Football Club Egyesület                    60.000 Ft 
- Bene 2000 Kht,                       40.000 Ft 

 

Helyi adók 
Ladánybene Község Önkormányzatának saját bevételei a magánszemélyek kommunális adójából, a 
gépjárművek súlyadójának helyben maradó részéből, a helyi iparűzési adó el nem vont részéből, a 
pótlékok, bírságok összegéből, valamint az ingatlanok bérleti díjából tevődik össze. 
 

-  kommunális adó      1.284.000 Ft 
- gépjárművek súlyadójának helyben maradó része  7.331.000 Ft 
- helyi iparűzési adó                   18.328.000 Ft 
- bírságok, pótlékok          624.000 Ft 

 
 

A helyi adó bevételek az önkormányzat bevételeinek jelentős részét, az összes bevétel 21 %-át 
alkotják. Ez az összeg egyáltalán nem elhanyagolható, sőt elmondható, hogy e bevételek nélkül az 
önkormányzat működőképessége jelentős nehézségbe ütközne. 
Itt kell említést tennem, hogy az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 60 %-át 
azaz 10.500.000 Ft-ot az állami költségvetés számára át kell utalni. Ugyancsak bevétel csökkenést 
eredményez, hogy a helyi iparűzési adó összegéből közel 5 millió Ft elvonásra kerül. 
Többször elhangzott a médiákban, hogy növelni akarják az önkormányzatok adóztatási jogát, 
lehetőséget biztosítanak újabb adónemek bevezetésére. Hangsúlyozom, hogy Ladánybene község 
önkormányzata nem kíván élni a törvények által nyújtott lehetőséggel, tehát sem adóemelést, sem 
pedig újabb adók bevezetését nem tervezi. A jelenlegi kiegyensúlyozott gazdálkodást a gazdálkodási 
szabályok betartásával, az átgondolt, s megfontolt költségvetési kiadásokkal kívánjuk elérni, nem 
pedig növelni a lakossági terheket. 
 
Kardos Attila – polgármester ezt követően részletes tájékoztatást adott a következő évek fejlesztési 
elképzeléseiről, melyről a következő Hírmondóban részletes tájékoztatást adunk a lakosság részére. 
 
 
          Szádvári Erika 
             aljegyző 
 
 
 



Benei Hírmondó (XIII. évfolyam III. szám 2015. március-április) 

 

4 

Ebösszeírás elrendelése 
Ladánybene Község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. paragrafusában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2015. április 1. napja-
2015.május 31. napja között ebösszeírás kerül elrendelésre. 

Azon ingatlantulajdonosok is kötelesek a kiküldött adatlapot nemleges válasszal 
visszaküldeni, akik nem ebtartók. 

Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét  
elmulasztja, 30.000 FT állatvédelmi bírsággal sújtható! 

 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

Az elmúlt  hónapban  megtartottuk  hagyományos  tavaszi   Ovi - Gála  műsorunkat.  A  vidám, zenés  
összeállítás  most  is  nagy  sikert  aratott. 
Idén  elég  korán  „érkezett”  a  húsvéti  nyuszi  hozzánk.  Az  ünnephez  kapcsolódó  dalokkal,  
játékokkal  készültünk  erre  a  fontos  napra.  A  fiúk  a  szokásokhoz  híven  illatos  kölnivel  
meglocsolták  a  kislányokat,  akik  virággal  és  hímestojással  kedveskedtek  nekik.  A 
„nyuszifészekben” ajándék várta óvodásainkat.  Köszönjük  a  szülői  szervezettől  kapott  kifestőt.   
Napközben  több  igazi  nyuszit  is  megsimogathattak  a  gyerekek   Nagyné  Sipos  Valéria  és  
Batarán  Fanni  jóvoltából,  akik  behozták  a nyulakat  a  kicsik  nagy  örömére.   Köszönjük  a  
lehetőséget.   
A  Bozsik - program  keretében  kis  focistáink  újabb  megmérettetésre  készülnek  a  napokban,  
szurkolunk majd  értük…   
Hamarosan  megünnepeljük az  édesanyákat : mindhárom  csoport  külön -  külön  hívta   
„vendégségbe”   az  anyukákat.  
A  majálisra  mi  is  várjuk  az  ovisokat,  hiszen  egész  nap  változatos  programokon  vehetnek  részt.  
Szeretnénk,  ha  minden  gyermek  vidáman  töltené  ezt  a  napot,  sok  élményt  szerezne. 
Mindenkinek  jó  szórakozást  kívánok! 
                                                                                                                                                           Vida  Lászlóné 

 
 

Beve Vitéz Általános Iskola hírei 
„ Ha   a  táncunkat  nézed,  a  szívünk  szavaid   hallod „ 

 
Március 28-án szombat  délután  tartottuk  a  tavaszköszöntő  néptáncbemutatót  a  Művelődési  
Házban. 
Iskolánkban  sok  tehetséges  kisdiák  tanul, akik  szívesen  mondanak    verset,  mesét,  örömmel  
énekelnek  vagy  éppen  táncolnak.  Természetesen  mi  lehetőséget,  teret  adtunk  a  gyerekeknek,  
hogy  minél  többen  mutatkozzanak  meg    ezen  a  délutánon,  színesítve    a  tavaszi  bemutatót. 
Az  énekkarosok  előadásában  Tiszai  dallamok  címmel  népdalcsokrot  hallhattunk. Felkészítőjük 
Jakabné Galovics Eszter Györgyike tanárnő. 
 
A 4. osztály  táncos  műsorát  már  láthattuk  nemzeti  ünnepünkön is, őket Vörösmarthi Judit 
tanítónő készítette fel. 
 
Az  1.  osztályosok  a  tanév  során  tanult  mondókákkal,  kiszámolóval, énekkel  ,  népi  játékokkal  és  
táncokkal  kedveskedtek  a  nézőknek. 
 
A  2. osztály tanulói  motívum  és  játékfűzésekkel,  népi  játékokkal  és  páros  tánccal  készültek  a  
délutánra. 
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A  3.  osztály  Új a  csizmám...  c. műsorral  lépett  színpadra .  Őket  a  Madaras  citerazenekar  kísérte 
/Guttyán Gyula, Lengyel Zsolt, Szobodek Zoltán/.   
 
A  gyermektáncok  műsoros  bemutatója  után  a  felnőttek  körtánca  következett. 
 
Befejező   műsorszámunkban  a  Madaras  citerazenekar  színvonalas  előadását  hallgathattuk  meg. 
 
A  fellépő  diákok  megajándékozásához az   iskola  és a  Szülői  Szervezet is  hozzájárult. 
 
Megköszönöm valamennyi  kollégám  és  a  technikai  dolgozók  segítségét,  mellyel megkönnyítették  
szervezői  és  felkészítői  munkámat. 
 
A  magam  és  a  fellépő  gyerekek  nevében  köszönjük vendégeinknek,  hogy  támogatták  
rendezvényünket. 
                                                                                                                                                       Csizmadia  Pálné 

 
Kedves Márta néni! 
 
A fellépő diákok nevében köszönjük áldozatos, lelkes felkészítő munkáját, további munkájához 
kívánunk jó egészséget, sok sikert! Köszönöm, hogy az évek során felsősként is részt vehettem a 
rendezvényeken, nagy örömmel mondtam verset és közvetítettem a fellépők és a közönség között!  
 Kívánok további sikeres fellépéseket,  
 
Németh Adrienn 8. osztályos tanuló 

 
Március 25-én rendezték meg Orgoványon az alsó tagozatosok körzeti matematika versenyét. a 3. 
osztályból Gajdácsi Gergely, a 4. osztályból Boda Viktória, Gajdácsi László, Kisjuhász Anna és Kollár 
Ádám képviselte iskolánkat ezen a megmérettetésen.  
A versenyen, melyen tíz iskola diákjai vettek részt, Gajdácsi László III. helyezett lett. Gratulálunk 
kiemelkedő teljesítményéhez és további szép sikereket kívánunk neki! 
Felkészítő tanára Szécsényiné Bóta Kamilla tanítónő, köszönjük rendszeres és alapos munkáját. 
 

 
Március 30-án lezajlott az alsó tagozatos hagyományos mesemondó verseny. A tizenegy résztvevő 
tanuló érdekes,  kevésbé ismert mesével készült a megmérettetésre. 
Minden mesemondó alaposan, lelkesen készült a délutánra, szép élményt szerezve a hallgatóságnak! 
Gratulálunk a résztvevő diákoknak! 
Az április 10-i Felsőlajosi Általános Iskola körzeti mesemondó versenyén a következő tanulók 
képviselik iskolánkat: 
Terjék Beáta  1. osztályos 
Sipos Dorina  2. osztályos 
Viczkó Eszter  3. osztályos 
Baranyi Ádám  4. osztályos 
Felkészítő tanáraik: Csizmadia Pálné, Szécsényiné Bóta Kamilla, Gulyás Balázsné és Vörösmarthi Judit. 
Terjék Beáta a Felsőlajosi Általános Iskola körzeti mesemondó versenyén Különdíj elismerésben 
részesült, gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 
 

 
Március 19-én A Kecskeméti Katona József Színház bérletes előadásán a Csókos asszony című 
élőzenés-táncos előadást néztük meg. Ebben az évben ez volt a legjobb előadás, amit láttunk!  
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Legközelebb az önkormányzat által támogatott színházi előadásra utazunk 35 tanulóval, szintén 
Kecskemétre.  
Nagyon várjuk már A dzsungel könyve című nagysikerű előadást, melyet a Pesti Színházban, május 
22-én nézünk meg! 
 

 
Hagyományainkhoz híven idén is virágosítjuk az iskola udvarát! Kérünk Benneteket, kedves gyerekek, 
hogy egy-egy tő árvácskával vagy más egynyári virággal járuljatok hozzá a környezetünk szépítéséhez! 
Köszönöm szépen, Berenténé Gönczi Ilona 
 
Sok éve részt vesz iskolánk a Fiatal Gazdák Szövetsége által szervezett „Vesd bele magad!” 
Programban. 66 tanulónk kapott vetőmag csomagot, melyet otthon vetnek, gondoznak a gyermekek. 
Munkátokhoz kívánok kitartást, jó időt, szép termést! Berenténé Gönczi Ilona 
 

 
A 2014/2015. tanévben is több alsó tagozatos tanulónk vett részt az Apáczai Tankönyvkiadó által 
szervezett több fordulós tanulmányi versenyeken. 
A Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőre kiemelkedő teljesítménye alapján meghívást 
kapott Gajdácsi Gergely 3. osztályos tanuló természetismeret tantárgyból és Gajdácsi László 4. 
osztályos tanuló matematika tantárgyból. 
Kívánunk mindkettőjüknek további sok sikert, eddigi eredményükhöz gratulálunk! 
 
*************************************************************************** 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „ A kisiskolák tehetségsegítő programjainak 
támogatása”  pályázaton iskolánk,  „ Hagyományőrzés kézzel-lábbal, szóval szívvel”  című pályázata  
949 000 Ft támogatásban részesült,  melyet hagyományőrző programokra, kézműves 
tevékenységekre , kirándulásra és eszközök vásárlására fordíthatunk. 
 

 
A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Versenyen csapatunk a VI. helyet szerezte meg, nagy küzdelemben. 
Gratulálunk a csapat tagjainak sikeres szereplésükért: Krista Éva és Tóth Rita 6. osztályos, Földi Csaba 
és Krista Ádám 8. osztályos tanulóknak! Felkészülésüket, kíséretüket köszönjük Mátyás Katalin 
intézményvezetőnek! 
 
 

 
Április 22-én Kunpeszéren német nyelvi versenyen ( A Duna mentén címmel) vettek részt tanulóink 
két csapattal. A IV. és V. helyet szerezték meg, gratulálunk mindannyiuknak. 
Felkészítő és kísérő tanárok voltak Vörösmarthi Judit és Mátyás Katalin. 
 
*************************************************************************** 
 

Egyházi hírek 
NÉPSZERŰTLEN EGYHÁZ? 

„Ezért úgy beszélünk, hogy nem az emberek tetszését keressük, hanem Istenét, aki megvizsgálja 
szívünket.”1Tessz2.4 

Az Egyház mindig népszerű, amikor követve az Isten tanítását és parancsát, gyakorolja az irgalmasság 
testi cselekedeteit, mert ezzel komoly szociális feladatot és terhet vállal át az államtól. Pelenkázzák 
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csak a betegeket az apácák, etessék és ruháztassák csak ők a szegényeket, mondják ma is az 
egyházellenesek. 

Az irgalmasság testi cselekedetei: 

1.az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 
3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 
5. a fogságban levőkért imádkozni, 
6. a betegeket látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. 

Az Egyház soha nem népszerű, amikor követve az Isten tanítását és parancsát gyakorolja az 
irgalmasság lelki cselekedeteit, vagyis tanítja a tudatlanokat és meginti a bűnösöket. Mi köze ahhoz, 
hogy hogyan él az egyes ember vagy közösség, mondják erre ma is az egyházellenesek. 

Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. a bűnösöket meginteni, 
2. a tudatlanokat tanítani, 
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 
4. a szomorúakat vigasztalni, 
5. a bántalmakat békével tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani. 

Önellentmondás: egyszer tapsolnak, mert az Egyház Isten akarata szerint cselekszik, máskor meg 
lármáznak ugyanezért.  

Ádám és Éva tudták és hitték, hogy van Isten mégis mindent tönkretettek, mert nagy szabadságukban 
és önelégültségükben azt gondolták, hogy jobban tudják, hogy mi a jó nekik, mint az Isten. 

A keresztény erkölcsről – Isten jobban tudja, mi a jó az embernek. 

A kereszténység esetében az erkölcsösség nem előzmény, hanem következmény. Az istenismeretből, 
az Iránta való szeretetből következnek tetteink, hiszen ha szeretünk valakit, törekszünk a kedvében 
járni, Isten pedig föltárta előttünk akaratát, de azt akarta, hogy ne félelemből engedelmeskedjünk 
Neki, hanem azért mert megismertük Őt és bízunk Benne.  

Míg az etikum általános norma, addig az erkölcs a konkrét világnézeti elkötelezettségből fakadó 
egyetemes fölismerés.  

Amíg az etikum az mondja, „légy jó!” addig a jézusi parancs többletként azt mondja: „amit akarsz 
hogy neked tegyenek, te is tedd meg másnak!” (Lk 6,31) 

Az erkölcsiség végső alapja a lelkiismeret, ami arra szólít: „Tedd a jót és kerüld a rosszat!” Olyan 
általános parancs ez, ami föltételezi, hogy az ember egy életen keresztül neveli lelkiismeretét, 
tanulja, hogy mi a jó és mi a rossz. 

„Lelkiismereted jó tanácsára ügyelj, 
mert semmi sem ér neked többet ennél!” (Sir 37,17) 

A keresztény életvitel alapja az a krisztusi szabadság, amit a Szentírás fogalmaz meg: 
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 „Minden szabad nekem! Csakhogy nem minden használ. Minden szabad nekem! Csakhogy én ne 
legyek semminek a rabszolgája!” (1Kor 6,12).  

Minden ami az embernek árt, azt Isten megtiltotta, és ezért bűn, és minden ami a javára van, azt 
megparancsolta, ezért kötelező. Mindezt legegyszerűbben így lehet megfogalmazni: 

„Értelmes ember az erdőben nem szemetel, 
 a többinek pedig meg van tiltva. 

 

SÜLLYEDHETÜNK-E MÉG ENNÉL MÉLYEBBRE?...mert bizony még süllyedünk... 
 

„Testvéreim, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok 
egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Kor13.11   
Amíg Ladánybenén az Isten megkeresztelt gyermekei olyan képeket tesznek ki az internetes 
oldalukra, ahol egy erektálódott szervet úgy imádnak ereklyeként, hogy közben a Szent Isten Szent 
Igéjét meggyalázzák és azt gondolják, hogy az istenkáromlás bűnét következmények nélkül 
elkövethetik, addig az Egyház mindig fel fogja emelni a szavát.  
Célunk, hogy jó lelkiismeretben és békességben élhessünk. Amíg azonban a blaszfémiának üdvözölt 
létjogosultsága van, addig nem beszélhetünk sem jó lelkiismeretről sem az abból fakadó békességről, 
mert elvesztettük Isten jelenlétét és áldását is és még leírni is borzasztó, hogy nem mondhatjuk 
többé, hogy velünk az Isten, mert szentségtörő módon száműzzük Őt magunk közül.  
A Föltámadott így üdvözölte tanítványait: „Békesség veletek. „Békesség nektek!”E szavakkal 
megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.” Jn20.20 
Korábban azonban azt is mondta nekik:  
„Tartsatok bűnbánatot! Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.”Mk1.15 
Tudom, hogy ha Ladánybene kiveti magából ezeket és a társult bűnöket, akkor minden lakóját el 
fogja tölteni a mennyei öröm, mert az élő Isten csodásan megmutatja magát, hogy Ő visszatért és itt 
él közöttünk. 
 
Mint minden itt élő lélekért felelős Lelkipásztorod, ezt kívánom neked Kedves Ladánybene!  
Mint mindig, most is nyíltan beszéltem. Az érteni nem akarók számára tiszta lelkiismeretem 
tudatában állítom ismételten, hogy ősszel nem én voltam az ún. „Őrző” még akkor sem, ha önként 
ellátok hasonló feladatokat. Képzett juhászommal őrjáratozok éjjel a településen és 
megakadályoztam már iskola betörést, köztéri vízcsap és terület rongálást,  és közterületen 
elkövetett szeméremsértést. Ennél azonban fontosabb, hogy Isten akaratának megfelelően 
hirdessem az Igét, mert így szól a parancsa: 
„Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az Ő eljövetelére és 
országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts 
nagy türelemmel és hozzáértéssel. Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják 
szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az 
igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, 
viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.” 2Tim4.8 
Ezért, mint magam is bűnös ember, ám mégis mint bűnbánó küldött, az Isten nevében hirdetem és 
alázattal kérem: 
 

„Testvéreim, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok 
egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” 2Kor13.11 

 
A kat. lexikonból: Istenkáromlás (blaszfémia): Istennek és az Ő szentségét jelképező tárgyaknak 
tudatos és szándékos megsértése. Természete szerint halálos bűn. Az istenkáromlás az Istent 
megillető imádással ellentétes cselekedet; a Tízparancsolat első három parancsának megszegése; a 

http://lexikon.katolikus.hu/H/hal%C3%A1los%20b%C5%B1n.html
http://lexikon.katolikus.hu/I/im%C3%A1d%C3%A1s.html
http://lexikon.katolikus.hu/T/T%C3%ADzparancsolat.html
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Szentlélek elleni bűnök egyike, a legsúlyosabb bűn. A kárhozat állapotának visszafordíthatatlan 
velejárója az állandó istenkáromlás.   
 
 
 

A JÓSÁG BENÉJE PROGRAM 
(márciusi és negyedéves összesítése) 

ISTEN ÁLDJA,ŐRIZZE ÉS ERŐSÍTSE MEG A BENEIEK SZÍVBÉLI JÓSÁGÁT! 
 

Adományozott összeg: 13.500 Ft. 
Kiadás élelmiszercsomagokra: 6.000 Ft 

Jelenleg rendelkezésre álló készpénz a februári 3.500 Ft áthozattal együtt:  11.000 Ft. 
  

Pénzadományt azok adtak, akik az előző hónapokban is. Két idős néni húsvétra adott 1.000 illetve 
500 Ft támogatást. A húsvéti adomány csomagokat az élelmiszerbank készletéből és egy Jótevő 10 
csomag száraz tészta adományából állítottuk össze.  
  
Kiadások: Egy Anyuka kapott még március elején egy kisebb élelmiszer csomagot, főként a 
gyermekeinek szántuk a segítséget. Egy másik Anyuka felhasználta egy Jótevő 1.000 Ft értékű 
támogatását és a gyermekének gyümölcsöt vett a pénzen. A hó végén pedig egy Főiskolás vásárolt 
4.000 Ft összegben a kollégiumi élethez. A másik tervezett támogatott Főiskolás csak az ünnepre jön 
haza, akkor tudjuk vele elrendezni az adományt. 

  
Egyéb: 

Egy Szülő sok ruhát, gyerekkönyvet, cipőt adományozott. 
Egy Jótevő ingyenes elvitelre gáz tűzhelyet ajándékozott. 

Egy Jótevő 15 kisebb csomag diót ajánlott fel. 
Egy Jótevő 2 db jó állapotú fotelt ajánlott fel és ruhákat hozott. 

  
A Jóság perselybe is sokan adakoznak. Több vásárló a visszajáró aprót dobja a gömbbe.  

A gyerekek is jókedvűen adakoznak. 
 I. negyedévi összesítés. 

Támogatás 61.710 Ft 
Kiadás: 50.710 Ft 

Rendelkezésre álló készpénz: 11.000 Ft. Az adományokat hálás szívvel köszönjük! 
 

ISTEN ÁLDJA, ŐRIZZE ÉS ERŐSÍTSE MEG A BENEIEK SZÍVBÉLI JÓSÁGÁT! 
 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
Ismét lesz a plébánia szervezésében július második és harmadik hetében hétfőtől péntekig, reggel 

nyolc órától délután öt óráig. 
Kérem, hogy a tisztelt Szülők előre és időben jelezzék, hogy hány napon át szeretnék igénybe venni a 
tábort, van-e étkezési problémája vagy egyéb igénye  a gyermeknek. A részvétel feltétele házi orvosi 
igazolás eü. alkalmasságról.  Amit biztosítunk: tízórai, ebéd és uzsonna és játékos programok 
felügyelettel. Költsége: 600ft/nap/fő. Szükség esetén a plébánia karitász vállalja néhány fő helyett a 
tábor költségeit. Kérem azok jelentkezését is, akik szívesen segítenének önként a táborszervezésben, 
mint konyhai munka, gyermek felügyelet, csoportvezetés. 
  

                                        Üdvözlettel!  
Tibor atya 

 

http://lexikon.katolikus.hu/S/Szentl%C3%A9lek%20elleni%20b%C5%B1n%C3%B6k.html
http://lexikon.katolikus.hu/B/b%C5%B1n.html
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Majális 
2015. május 1. 

(Ladánybene, Sportpálya) 
Ladánybene Község Önkormányzata 

szervezésében 
 

9:00 Kardos Attila polgármester megnyitó beszéde 

        -Májusfa állítása 

        -Kispályás labdarúgó kupa  

        -Főzőverseny 

9:30 Reggeli torna (Ladánybenei Fitness Club szervezésében) 

10:00-tól Ovi foci rangadó (Ladánybene vs Lajosmizse) 

         -Óvodás és iskolás sorjátékok, Méta 

         -Offroad élményautóztatás és lovaskocsikáztatás 

         -Veterán jármű felvonulás (Ladánybenei Pannoniások szervezésében) 

10:30 Óvodások és iskolások Zumba bemutatója 

11:00-14:00 Kalóz kaland a Vándorjátszóházzal 

13:00 Helyben készített ételek zsűrizése, díjkiosztás 

14:00 Flúgos futam (hajtány verseny) 

15:00 Kispályás labdarúgó kupa eredményhirdetése  

 
Egész napos programok: 

Ugráló vár, Tűzoltóautó és füst sátor, 

Veterán járművek bemutatása 

 

 

Megmérettetésekre való jelentkezés/Információ: 

                Gondos Máténál 

                    Tel.:06/20 938-5390 

 

 

 

Büfé a rendezvény helyszínén! 


