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 Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa    

 

 

Önkormányzati hírek 
 
Tisztelt Ladánybenei Polgárok! 
 
 

Karácsony már időtlen idők óta a szeretet, a boldogság, a meghittség napja, ünnepelni gyűlünk 
össze szeretteinkkel. Ekkor több időt szakítunk, hogy családunkkal, rokonainkkal és barátainkkal 
tölthessük a szeretetben gazdag órákat. 

 
Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunkban kell kialakítani: békességet, 

nyugalmat családunkban, s kisebb-nagyobb közösségeinkben. Ebben az időszakban jobban vágyunk a 
csendre, a nyugalomra, s visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában 
időnként háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. 

 
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál tekintsük át a mögöttünk hagyott évet, sorra véve 

minden jó cselekedetünket, esetleg mulasztásainkat. Gondoljunk vissza örömeinkre, bánatainkra, 
kudarcainkra és sikereinkre. Tervezzünk és tegyünk fogadalmat: jövőre még többet teszünk és nagyobb 
erővel fogunk küzdeni! 

 
A vezetésem alatt álló képviselő-testület ezt az évet is eredményesen zárja. Az átgondolt, s 

felelősség teljes döntések eredménye, hogy az év végén az önkormányzat több, mint 60 millió Ft-tal 
rendelkezik. Jó érzés úgy zárni ezt az évet, hogy tudjuk, 2017-ben ismét szépülni fog településünk. Jövő 
év tavaszán a belterületi járdák felújítására kerül sor, megszépül a Fő és Rákóczi utca, a község 
központjában belvízelvezető árkokat alakítunk ki. A Rákóczi utca fásítása, a faluközpont zöldfelület 
növelése komfortosabbá, vonzóbbá teszi településünket. Falunapra megépül a sportpálya vizesblokkja, 
s terveink szerint a Vízmű utca is szilárd útburkolatot kap. 

 
De térjünk vissza a Karácsonyhoz, a Karácsony üzenetéhez: az igazi ünnephez, és az egész 

életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. 
 

„Karácsonyi szeretet, csend és béke 
Legyen ott az ünnepvárásban, 
A fellobbanó gyertyalángban, 

A sülő kalács illatában, 
A csengő harangok hangjában, 

Az egymásra mosolygásban, 
A szemek tükrözte ragyogásban, 

A hit csillagában, 
A világban! 

Legyen szeretet, csend és béke 
A lelkek találkozásában.” 
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Kedves Ladánybeneiek! 
 
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben 
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját.  
E gondolatok jegyében kívánok Mindannyiuknak áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet! 
 
 
 
         Kardos Attila 
         polgármester 
 
 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 
 

   Az advent időszaka a szeretetről, a várakozásról, az ünnep várásról szól. 
Mindhárom csoport nagy izgalommal készült a közös adventi gyertyagyújtásra december 3-
án. Vers, tánc, ének emelte az ünnep hangulatát. 
Óvodánk karácsonyi díszbe öltözve várja a szeretet ünnepét. Igyekszünk ünnepi hangulatot 
teremteni, varázsolni a hétköznapokba, ezzel is a közelgő Karácsonyra hangolódva. Éppen 
ezért mézeskalácsot is sütni fogunk a gyerekekkel közösen. 
December 6-án, a Mikulás is meglátogatta óvodánkat. Kedvesen elbeszélgetett a gyerekekkel, 
a bátrabbak énekeltek, verset mondtak Neki. Majd minden gyermeknek kiosztotta ajándékát. 
December 14-én, óvodásaink a Bozsik-program keretében, újra Kerekegyházára látogatnak, a 
szokásos focitornára. 
Év vége felé közeledvén ezúton  szeretném  megköszönni   mindenkinek  az   egész   évben   
nyújtott   támogatást,  segítséget,  sok-sok  munkát,   amellyel  gyarapították  intézményünket.   
 
 
 

 
 
 
 
 

Az óvoda minden dolgozója nevében Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és 
Boldog Új Esztendőt Kívánok! 

 
 

                                                                   Vida Lászlóné 
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
A nagykarácsonyi Mikulásházban 

November 30-án 50 alsó tagozatos kisdiák 5 pedagógus kíséretével Nagykarácsonyba utazott, 
hogy személyesen találkozzon a Mikulással. A gyerekek megcsodálták a Nagyszakállú házát. 
Betekintést nyerhettek a dolgozószobájába, ahol a szép dalokért csomaggal kedveskedett a 
jóságos Mikulás. A program folytatásaként kézműves foglalkozáson vettek részt. Játszottak a 
szalmabálából épült labirintusban. A Mikulásház udvarán állatokat simogathattak és 
megtekinthették a nagykarácsonyi betlehemet is. Az esti órákban kissé fáradtan, de vidám 
hangulatban érkeztünk haza. 

Ajándékok cseréje a Csere-Bere ládikáknál 

  
Karácsonyi kézművesnap 

December 9-én délután kézműveskedni vágyó gyerekek töltötték meg az iskola folyosóját, ahol 
Berenténé Gönczi Ilona és segítői szervezésében zajlott a hagyományőrző karácsonyi kézművesnap. 
Ügyes kezeknek köszönhetően készültek az adventi koszorúk, asztali díszek, ajándékok, hogy szebbé, 
örömtelibbé tegyék a családok karácsonyi ünnepét. Köszönjük a Képviselő Testület és a Szülői 
Szervezet támogatását. 

   
Szécsényiné Bóta Kamilla 

Német nyelvi verseny 
   Idén novemberben a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium német nyelvi versenyt hirdetett 

nyolcadik osztályos tanulók részére. A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskolát hárman 

képviselték: Lénárt Levente, Pető Máté és Krista Éva. A verseny két fordulóból állt, a 

második fordulóba Krista Éva jutott. Nem akármilyen társaságban kellett megállnia a helyét, 

hisz a versenyzők zöme német tagozatos iskolákból érkezett. Mindhárman lelkiismeretesen 

készültek, gratulálunk mindhármuknak, mint ahogy felkészítő tanáruknak, Mátyás Katalinnak 

is! 
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Matematika verseny 
   A felső tagozatosok körzeti matematikaversenyét december 1-jén rendezték meg 

Ballószögön. Minden évfolyamról egy tanuló képviselhette iskolánkat. Diákjaink kiválóan 

teljesítettek ezen a megmérettetésen. 
 

Eredmények: 
Krista Éva 8. oszt. tanuló  I. helyezett 

Pákozdi Arnold 7. oszt. tanuló  I. helyezett 

Gajdácsi László 6. oszt. tanuló  II. helyezett 

A versenyen való részvételéért emléklapot kapott Gajdácsi Gergely 5. oszt. tanuló. 

A tanulók felkészítő tanárai: Virván Natália és Mátyás Ferenc 

A csapatversenyt ezek után nem meglepő, hogy Ladánybene csapata nyerte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratulálunk nekik, és további szép sikereket kívánunk minden tanulónknak! 
Ladánybenei honfitársainknak Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánnak a Bene Vitéz Általános 
Iskola pedagógusai és minden dolgozója 

Mátyás Ferenc, igazgató 
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Egyházi hírek                              
 
KÁRÁCSONY ÜNNEPI MISEREND 
Ladánybene  
 

 
 
 
DEC. 24. Szombat  
„Éjféli” SZENTMISE 23.00                                                                         

Fáklyával és ünnepi zenés műsorral.                                 
 
DEC.25.  Vasárnap 
URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE 
SZENTMISE 10.00  
 
DEC. 26. Hétfő 
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ 
 SZENTMISE 10.00 
 
DEC. 31. Szombat Te Deum 
Év végi hálaadás 17.00 
 
2017. Január 01. Vasárnap 
Szűz Mária Isten Anyja ünnepe 
 
Január 06. Péntek 
PARANCSOLT ÜNNEP 
Vízkereszt, Urunk megjelenése 

 

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből  

Ma megszületett a Szűz méhéből az ég Királya, hogy a mennynek ajtaját a bűnös embernek kitárja. * 
Ujjong az angyalok kórusa, mert az örök Üdvösség megjelent az emberi nemnek. 
 (Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193) 
Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! 
Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a 
születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. 
Senki sincs ebből az örömből kizárva, egyformán mindnyájunknak megvan a közös okunk arra, hogy 
örvendezzünk. A mi Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként 
senkit sem talált köztünk bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert 
közeleg győzelmi pálmája. Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány 
is, mert őt is az életre hívják!  
 
     Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége 
rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a 
halált hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett. Urunk 
születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14). Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei 
Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és 
mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi embernek, amikor ennyire örülnek neki még a 
magasságbeli angyalok is. Szeretteim! Adjunk hálát az Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő 
megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett minket, és bár bűneink miatt holtak 
voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új teremtmény legyünk, és új 
alkotás. Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus születésében részesedve 
mondjunk ellent a test kívánságainak! Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az isteni természet 
részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek 
és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség hatalmából ragadott ki, és áthelyezett 
téged az Ő világosságába és országába. A keresztség szentségében a Szentlélek temploma lettél, 
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fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a sátán szolgaságába 
kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!  
 
 
HIMNUSZ 

Örök Istenség ragyogása, Krisztus, életet, fényt hoz a világba jöttöd, 

gyógyul az ember, örök üdvösségünk ajtaja tárul. 

Angyali kórus dalolása hallik, himnuszuk hangja új korokat hirdet: 

Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség, s béke a földön. 

Kisdedként fekszel, Ura a világnak, tiszta gyümölcse makulátlan méhnek, 

Krisztus, a győztes szeretet hatalmát hozd le a földre. 

Otthonunk ég lett, születésed adta, testet öltöttél: közülünk egy lettél. 

Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold újra magadhoz. 

Lásd közösségünk dala ujjongással angyalok boldog örömében részt vesz, 

az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét áldva dicséri. Ámen. 

 

KEGYELEMMEL TELJES, ÁLDOTT BÉKÉS 
ÜNNEPEKET 
 
ÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK LADÁNYBENE 
MINDEN  
 
POLGÁRÁNAK…és „JÓ EGÉSZSÉGET.” 
ApCsel15.1 
 
 TIBOR atya és a KARITÁSZ CSOPORT 
 
Betlehemes pásztor játék: 
 
Kunbaracson 12.24. du. 16.00 
Ménteleken 12. 25. 8.00 
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   Könyvtári hírek 
 

 

Könyvvásár a könyvtárban 
 

   Tájékoztatunk minden kedves olvasót, hogy karácsonyi könyvvásárt tartunk a könyvtárban, ahol az 
állományból frissen kivett irományokból lehet válogatni. Akár karácsonyi ajándéknak valót, vagy éppen 
a hosszú téli estékre megfelelő olvasni valót keresnek, itt biztosan megtalálják nyitvatartási időben. 
Az alábbi idézettel szeretnék minden ladánybenei olvasó és nem olvasó embernek Áldott Karácsonyi 
Ünnepet, és Boldog Új Évet Kívánni: 
„Jól olvasni, azaz a megfelelő könyveket olvasni megfelelő hangulatban, ez nemesítő elfoglaltság, és 
jobban próbára teszi az olvasót, mint sok minden, amit a nap divatja megkövetel. Olyasformán kell 
hozzáedződnünk, mint ahogy az atléták edzették testüket, úgyszólván egész életünkön át szilárdul kell 
haladnunk e cél felé. A könyvet éppolyan elmélyedően, tartózkodóan kell olvasni, mint ahogy íródik.” 
Henry David Thoreau: Walden  

Gondos Máté 
                                                                                                                                                            könyvtáros 

 
 

Karácsonyi üzenet 
 
 
Készüljünk emberek, mert nagy ünnep 
közeledik. 
Az angyal megsúgta Máriának:ne félj 
Mária,fiad születik. 
Megszületett a mi megváltó Krisztusunk, 
sokan jöttek meglátni,a kis Jézust 
megcsodálni.   
 
Ember volt ő ,mint mi , 
De, hogy Istennek egyszülött fia,azt nem tudta 
senki. 
De, ő megmutatta, hogy Istennek fia. 
Tanította az embereket szépre, jóra. 
 
Akiknek nem volt,az éhezőknek, 
adott egy darab kenyeret,a betegeket 
gyógyította meg. 
Békességet, szeretetet adott a szívekbe, 
a haragosokat megbékítette. 
 
Békét akart mindenkinek, minden népnek, 
ellenségei kivégezték, de ő nem halt meg. 
Itt él a szívünkben,segít vinni a keresztet, 
mely minden ember vállán ott van, s vinni kell. 
 
Vannak hitetlenek, akik rogyadozó asztalnál 
isznak,esznek, 
de nem tudják, hogy mit jelent az ünnep a 
karácsony. 

Uram mutasd meg nekik, hogy ki vagy , 
adj a szívébe minden embernek,békét és 
szeretetet. 
Ha most nem tudja ki vagy, ha betegség , vagy 
bánat éri, 
hozzád fordulnak drága Jézusom segíts nekik. 
 
özv. Nyári Lászlóné 
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Az első adventi gyertya gyújtása : Bene Vitéz Általános Iskola diákjaival és tanáraival hangolódtunk 
a karácsonyra.  
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A második gyertya fényét a Csiribiri Óvoda kismanói hozták el nekünk,akik már nagyon várják az 
ünnepet ! 
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A harmadik gyertya fényét és melegét a Margaréta Nyugdíjas Klub tagjai hozták el nekünk. 
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Mint eddig is minden évben, álljuk körbe együtt a koszorúnkat, fogadjuk Tibor atya áldását, gyújtsuk 
meg közösen az ünnep fényeit és vigyük haza a szeretet melegét otthonainkba.  
Mindenkit szeretettel várunk a Falukarácsonyra, ahol a gyerekek egy kis kakaót és kalácsot 
fogyaszthatnak, vagy hurkát, kolbászt. A felnőttek egy kis forralt bor mellett beszélgethetnek, vagy 
teázhatnak. Mindezt helyi vállalkozóink felajánlásainak jóvoltából tehetjük, melyet ezúton is 
köszönünk ! 
 
Örüljünk együtt a kicsi gyerekekkel és várjuk közösen a falu Télapóját, aki kis csomagokkal 
ajándékozza meg a gyerekeket. 
 
 

 
 
 
 
 

Áldott, békés Karácsonyt kívánunk mindenkinek és egészségben, 
eredményekben gazdag Új évet ! 
 

                                                                                                                                                        
Ladánybene Község Önkormányzata 


