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Önkormányzati hírek 
 
 
 
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 21-én tartotta soron 
következő képviselő-testületi ülését. Mint minden év elején meghatározták az önkormányzat 
éves költségvetését, a fejlesztési elképzeléseket. 
 
A képviselők ebben a költségvetési évben is a szigorú takarékosságot szem előtt tartva 
határozták meg a bevételeket, illetve a kiadásokat. 
Az önkormányzat elsődleges feladata 2018. évben is a kötelezően ellátandó és az önként 
vállalt feladatok minél magasabb szinten történő ellátása. Így az önkormányzatnak – a 
teljesség igénye nélkül – az alábbi kötelező feladatokról kell gondoskodnia: óvodai ellátás, 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, településüzemeltetés, kulturális 
szolgáltatás. Önként vállalt feladatként a települési önkormányzatunk az IKSZT 
működtetéséről, a mezőőri szolgálatról, a tanyagondnoki szolgálatról gondoskodik. 
 
2018. évben az önkormányzat bevételi fő összege 295.648.269 Ft. A bevételek legnagyobb 
részét a működési célú támogatások alkotják, ilyen például a zöldfelület-gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok, közvilágítással kapcsolatos feladatok, közutak fenntartása stb.  
 
A közhatalmi bevételek (helyi adóbevételek) összege 21.800.000 Ft (amelyből gépjárművek 
súlyadójából helyben maradó rész 6.000.000 Ft, helyi iparűzési adó 14.000.000 Ft, 
magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft, a fennmaradó rész bírságok). Ez egyáltalán 
nem elhanyagolható bevételi forrás, sőt elmondható, hogy nélkülük az önkormányzat 
működőképessége komoly nehézségekbe ütközne. Mivel a község gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, stabil, az önkormányzat vezetése nem tervezi a helyi adók mértékének 
emelését. 
Az önkormányzat bevételei közt kell megemlíteni a Közfoglalkoztatási Alaptól közcélú 
foglalkoztatásra kapott 8.183.981 Ft-ot, valamint az OEP finanszírozás keretében kapott 
védőnői és a fogorvosi feladatokra kapott 6.555.600 Ft-ot. 
 
Az önkormányzati kiadások egyik legnagyobb részét a személyi juttatások, illetve a hozzá 
kapcsolódó járulékok alkotják. 
 
A 2018. évi költségvetési kiadások legnagyobb részét a beruházásokra szánt pénzösszeg 
alkotja, amely mintegy 117.381.004 Ft. Az elmúlt évben vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítására, amelynek kivitelezése 
ebben az évben kezdődik, illetve be is fejeződik. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
van folyamatban. Várhatóan az építési munkálatok 2018. május 2-án kezdődnek, s 
szeptember 30-cal fejeződik be. Ezen időszak alatt a polgármesteri hivatal a művelődési ház 
épületébe költözik, amelynek működése az épületben már zavartalan, azonban az 
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átköltözések ideje alatt az ügyfélfogadásban várhatóan fennakadások lesznek, melyhez a 
lakosság türelmét kérjük. 
 
Vélhetően a kora nyári időszakban várható a Petőfi Sándor utca felújítása, amely részben 
pályázati, részben pedig saját költségvetési forrásból valósul meg. 
 
Beruházásaink nagy összege az új építési telkek kialakítása, az azzal kapcsolatos 
telekalakítási, közművesítési költségek. Jelenleg az építési telkek belterületbe vonására 
vonatkozó földhivatali eljárás van folyamatban, ezt követően kerül sor a telkek tényleges 
kialakítására, kimérésére. Az itt található telkek nagysága 800 – 1.200 m2 közötti nagyságúak 
lesznek, víz, villany, gáz közművel ellátva. Az ingatlanok értékesítését a földhivatali eljárás 
lezárását követően megkezdjük. 
 
Az önkormányzati kiadások közt szerepel a segélyezésre szánt összeg, amely ebben az évben 
5.270.000 Ft. Támogatást nyújtunk átmeneti segélyként, fűtési támogatásként, kelengye 
támogatásként, illetve lehetőség van fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának 
igénybevételére. 
 
Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatást nyújt a Polgárőr Egyesületnek, a 
Római Katolikus Egyháznak, a Lajosmizsei Tűzvédelmi és Mentési Köztestületnek és a 
Ladánybenei Labdarúgó Clubnak is. 
 
Összességében elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat 
gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott. Fő célkitűzésünk a működőképesség biztosítása, az 
előző évek színvonalát megtartva. A fent leírtakból is látható, hogy a nagy összegű 
beruházások ellenére hitel igénybevétele nélkül is biztosított az önkormányzati gazdálkodás 
zavartalansága. 
 
 

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Szépírás verseny 

 
 Dr. Salacz László országgyűlési képviselő úr novemberben „Szerezz örömet egy verssel” 

címmel szépíró versenyt hirdetett. A tanulóknak egy karácsonyról szóló verset kellett 

lemásolniuk. A versenyre beérkezett műveket elbírálás után idős embereknek ajándékozták, 

hogy ezzel is örömet szerezzenek nekik. Iskolánkból több tanuló nevezett a versenyre. 

Közülük ketten értek el kiemelkedő eredményt.  

Díjazottak:  

Kislőrinc Adrián  2. oszt.   I. helyezés 

Győri Szimonetta  8. oszt.   II. helyezés  

Az ajándékot február 8-án adta át a képviselő úr a nyerteseknek. 

Ezen a napon Gajdácsi László 7. osztályos tanuló az első félévben nyújtott kiemelkedő 

tanulmányi és versenyeredményei alapján nevelőtestületi dicséretet vehetett át. 

 

Gratulálunk a teljesítményükhöz! 
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"Itt a farsang, áll a bál!" 
 

   Február 9-én tartottuk meg az alsó tagozaton farsangi mulatságunkat. A farsang a 

vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. 

Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang 

csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén" a farsang farka". 

Mulatságból akadt bőven a gyerekek körében is, sokan táncoltak, ügyességi játékokon vettek  

részt, melyet a 7.osztályos tanulók állítottak össze számukra. Sokunk örömére igazán ötletes  

jelmezeket öltöttek magukra a gyerekek, volt tavasztündér, királylány, cica, katona, rendőr.  

A jó hangulatról a tanító nénik is gondoskodtak, különböző kézműves foglalkozásokkal 

készültek a gyerekek nagy örömére. A délután folyamán sok finomságból is akadt bőven 

(szendvics, sütemény, üdítő), melyet a hetedikesek szülei készítettek, és az osztály tanulói 

árultak. 

A Szülői Szervezet jóvoltából minden kisdiákunk édességet kapott, ezen kívül a jelmezbe 

öltözött gyerekeket ropogtatni valóval is megajándékozták.  

A délután végére mindannyian kellemesen elfáradtunk. Az alsós munkaközösség nevében 

megköszönöm kollégáim, a Szülői Szervezet, valamint a szülők segítő munkáját. 

 

Csizmadia Pálné 
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           Korcsolyázás Kecskeméten 

 
Január 23-án diákok és nevelők együtt utaztak Kecskemétre, 
hogy hódoljanak a tél egyik legkedveltebb sportjának, a 
korcsolyázásnak. Hiszen hihetetlen élmény siklani a 
tükörsima jégen, ugyanakkor korcsolyázni nem csak 
szórakoztató, de a friss levegőn való tartózkodás miatt 
roppant egészséges is. Ezt tapasztalhatták meg tanulóink is, 
akik kissé fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagodva 

érkeztek haza. 
A gyerekeket Kovács Szilvia, Kiss Róbert, Mátyás Katalin és Csizmadia Pálné kísérte. 
 

 
 
 
Természetesen iskolánkban nem csak jókedv és szórakozás uralkodott, a szépíró verseny mellett 
felsős diákjaink eredményesen védték meg jó hírűket Ágasegyházán a hagyományos körzeti 
matematika versenyen. Tóth Soma, Gajdácsi Gergő, Gajdácsi László és Békefalvi Boglárka 
összeállítású csapatunk a mezőny első felében végzett, egyéniben Gajdácsi Lackó 22 pontos előnnyel 
hozta haza az aranyat. Felkészítőjük Virván Natália. Nyolcadikosaink túl vannak a központi felvételin, 
eséllyel pályáznak megjelölt középiskoláikba, szeretném azonban felhívni az ő és szüleik figyelmét 
arra, hogy középiskolát elkezdeni csak úgy lehet, ha előbb sikerrel befejezik az általános iskolát. Azt 
tapasztaljuk, hogy tanulási kedvük sajnos jelentős mértékben lankadt. Újabb projektorral és digitális 
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táblával lettünk gazdagabbak, ezeket a másodikosok tantermébe szereltük fel. Köszönet a 
beszerzésért Kollár Attilának és a Szülői Szervezetnek egyaránt. 
Minden szülőt és hozzátartozót szeretettel várunk március 14-én 13 órai kezdettel a Művelődési 
Házban, ahol igyekszünk méltó műsorral megemlékezni az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kirobbanásának 170. évfordulójára. 
 

Mátyás Ferenc, igazgató 
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A Csiribiri Óvoda hírei 

 
A téli szünidő után a gyermekek kipihenten, élményekkel teli érkeztek óvodába. Az első nap 
élménybeszámolókkal, utó ünnepi hangulatban telt. Lelkesen sorolták kinek mit hozott a 
Jézuska, merre járt a család a téli vakáció alatt. 
Január folyamán a nagycsoportban elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatokat. Felmértük az 
iskolába készülő gyermekek tanuláshoz szükséges készségeit, képességeit. Január 25-én 
tartottuk mindhárom csoportban a szülői értekezletet, melynek során beszámoltunk az 
elmúlt félév eseményeiről, a gyerekek óvodai mindennapjairól. Ismertettük a második félév 
feladatait, programjait. 
Február 3-án volt immár hagyományos farsangi mulatságunk a Művelődési Házban. Aranyos 
és ötletes jelmezekbe bújtak vállalkozó szellemű csemetéink. Kellemes hangulatban telt a 
délelőtt. Színes, változatos tevékenységek közül választhattak a gyerekek. Ugrálóvár, 
arcfestés, vándor játszóház, lufi hajtogató bohóc, stb. Amikor pedig elfáradtak a farsangi 
forgatagban, várta Őket a finomságoktól roskadozó büféasztal. 
Óvodánk életének következő fontos, és jelentős eseménye 2018. március 24-én, 
szombaton lesz.  Az óvoda fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük.  
A jubileumi műsorra a helyi Művelődési Házban kerül sor, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.  

 
                                                                                       Fazekas Anita 
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Az Egyház hírei 

 
A KIVÁLASZTOTT ÉTVÁGYGERJESZTŐ 
(Hús-zsír ősember diéta 4P vitamin ízfokozóval dúsítva.) 
No, nem főzőtanfolyamról fogok írni, hanem arról, hogy hol is tartok most a betegségem 
történetében. Utolsó jelentkezésem óta két koponya MR vizsgálatom volt. Mindkettő 
ugyanazt az eredményt erősítette meg, amit a korábbiak is megállapítottak: mióta önként 
elhagytam az onkológiai kezeléseket és áttértem az ősember diétára, az agydaganat mérete 
nem változik, nem növekszik, hanem stagnál. Ezt az örömhírt tehát már öt MR felvétel 
igazolja egybehangzóan. Hallelujah!  
Kezeléseket nem kapok két éve, gyógyszert nem szedek. Étkezésem majdnem továbbra is 
ugyanaz: nulla szénhidrát, hús zsír 1:2-3 arányban és tojás. Amivel kiegészült az étrendem, az 
nem más, mint a4x P vitamin adag. 
GRATIA SUPPONIT NATURAM – A KEGYELEM A TERMÉSZETRE ÉPÍT 
Ez nagyjából azt jelenti, hogy az Isten Kegyelme az emberi természetre épít, azt föltételezi, 
fölhasználja, együttműködik vele, átitatja, átjárja azt és a természetfölötti a természetest 
átformálja, megszenteli.  
Az ősember diétámat, mint természetes alapot tehát felhasználja az ÚR arra, hogy az 
egyszerű és másoknak unalmasnak tűnő étrendemet nyakon öntse természetfeletti szósszal, 
vagyis édes mennyei majonézzel és 4P vitaminnal. 
Nem véletlen tehát az a csoda, hogy több mint két éve még mindig élek. 
Emlékezzünk csak! Hat éve rosszindulatú hólyagdaganatom volt. Semmilyen onkológiai 
kezelést nem vettem fel. Egyetlen kezelést kaptam. Az indiai karizmatikus Margharita nővér 
rám tette a kezét, megáldott és abban a pillanatban meggyógyultam. Ezt az elmúlt hat év CT 
eredményei igazolják. 
A mostani agydaganatom nem áttét következménye, hanem teljesen önálló élete van. 
Önálló, de nem kontroll nélküli. Sík Sándor piarista papköltő az egyik versében így ír? 
„Tartsd rajtam nyugtalan ujjad, ne tűrd Uram, hogy bezáruljak.” 
Tapasztalom is a napi eseményekben, lelkipásztori életemben a kórházi kontrollokon hogy az 
ÚR rajtam tartja áldó kezét, ujját. 
Az elmúlt két éves időszak temetésein gyakran elgondolkodtam a sírnál az életem fölött. 
Miért ő ment haza, és miért nem én? Miért én vagyok életben és miért nem ő? Miért éppen 
én, akinek elvileg a hazatérésre jóval nagyobb esélye lenne, hiszen a betegségem orvosi 
prognózisa az, hogy ezt a fajta rákot maximum fél évvel lehet túlélni? A teljesség igénye 
nélkül a következő válaszok lehetségesek. 
Van, akit azért hív haza az ÚR, mert már készen van rá. Pl.: Kis Szent Teréz egyháztanító +24 
Van, akit azért hív haza, hogy megmentse a kárhozattól és ne rontson tovább a helyzetén. 
Van, akit azért NEM hív még haza, mert még faragni kell rajta….és még számtalan ok 
lehetséges, amit csak a Mindenható tud. 
ÉS VAN, AKIT KIVÁLASZT A TÚLÉLÉSRE. 
A kiválasztottság nem érdem, nem kiváltság, nem külön kegy, hiszen Isten nem 
személyválogató. 
 A kiválasztottság megbízatást, felelősséget és küldetést jelent. 
„Írva van: aki sokat kapott, attól többet kérnek számon.” Lk12.32 
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Méltatlanságom alázatos tudatában merem kijelenteni, hogy mint aki a harmadik 
rákbetegségéből éppen gyógyuló érdemtelen és bűnös szolga: kiválasztott vagyok. Az a 
küldetésem az Úrtól, hogy csodás túlélésemmel, jelenlétemmel, étvágygerjesztő, 
éhségébresztő legyek a fölséges Isten nagyobb szeretetére. 
Ámosz 8.11 "Jön majd olyan idő - így szól az én Uram, az Úr, - amikor éhséget bocsátok a 
földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének 
hallgatására(Isten jelenlétére). „ 
Ébresztő hát. AZ ÚR beköltözött Ladánybenére. Éhségébresztő vagyok tehát. Azért tett azzá 
az ÚR, hogy ha végig megyek a falu fő utcáján, akkor értetlenkedve és választ keresve 
összesúgjanak az istentagadók, a hitetlenek és a kételkedők a hátam mögött:  
„Nézzétek, ez még mindig él! Nézzétek, itt megy az a pap, akit Isten már a harmadik rákból 
gyógyít ki csodálatos módon!” 
Ez tehát az a 4P vitamin amivel a diétámat feldúsítja az ÚR. 4xP vitamin, vagyis papi, prófétai, 
permanens (folyamatos) példaadás és kiáltás a hitetlen világban: Van Isten, gyertek és 
találkozzatok Vele, mert Ő bűneitek, mulasztásaitok ellenére is szeret titeket és veletek is 
csodákat akar tenni, csak hallgassatok végre Őrá! Ne járjatok többé a hitetlenség útján, mert 
írva van: 
„Elébe siet az ÚR azoknak, akik az igazság útján járnak.” Izajás 
és másutt: „Közeledjetek Istenhez és Isten is közeledni fog hozzátok.”Jakab 4.7 
Nagyböjt van, a bűnbánat ideje. Hamvazó szerdán a felhívás Isten minden gyermekének 
szólt, nemcsak a templomba járóknak: 
„TÉRJETEK MEG ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!” Márk 1.15 
Két lábon járó felkiáltó és kérdő jel, élő csoda vagyok tehát a falu hitetlenjeinek, 
közömböseinek a színe előtt.  
N.B. Az ördög szereti az istentagadókat, noha ő maga nem ateista. 
Én viszont a puszta jelenlétemmel tanúsítom, hogy van élő Isten és ideje lenne már 
komolyabban elgondolkodni ezen, változtatni a hozzáállásunkon és új alapra helyezni a 
Jóistennel való kapcsolatunkat, amíg nem késő, nehogy ugyanazt a feddést kapjuk Jézustól, 
mint amit olvasunk: 

„Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és 
mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és 
Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot 
tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon 
városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az 
égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt 
csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb 
sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum”…Ladánybene, Méntelek és 
Kunbaracs, ha nem térsz meg! 

Mt 11,20-24 

ÉS EZ AZ IGE IS NEKÜNK SZÓL: 

 „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. 
KÖZELEDJETEK ISTENHEZ ÉS Ő IS KÖZELEDNI FOG HOZZÁTOK. Tisztítsátok meg a kezeteket, 
ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és 
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sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat 
az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.”Jakab 4.7 
És ha így teszünk, akkor ez az IGE is nekünk szól: 
„Szenteljétek meg magatokat, mert holnap az ÚR újabb csodát tesz körötökben.” Józs3.5 
Találkozzunk tehát mihamarabb, de legkésőbb a húsvét ünnepi szentmiséken.  
Áldott Nagyböjtöt és áldott Húsvéti ünnepeket kívánok Mindenkinek! 
Barátsággal, áldással és szeretettel: 
Tibor atya 
 

HÚSVÉTI SZENTMISÉK RENDJE LADÁNYBENE 
3.29.  NAGYCSÜTÖRTÖK 18.00 
3.30.  NAGYPÉNTEK 18.00 
3.31   NAGYSZOMBAT 20.00 
 
4.01. HÚSVÉT VASÁRNAP 10.00 
4.02. HÚSVÉT HÉTFŐ 10.00 
 
 

IKSZT hírei 

 

Szokatlan módon, kissé megkésve jelenik meg az első hírmondó ebben az évben. Ennek oka, 

hogy a tavalyi évet egy pályázat beadásával zártuk, melyet meg is nyertünk! Településünkön 

eddig is működött az e-Magyarország pont, melyet most tovább fejlesztettek és erre a 

fejlesztésre lehetett pályázatot benyújtani. A tavasz folyamán új eszközöket kap az IKSZT, 

hogy a Digitális Jólét program keretében felzárkóztató, oktató és tájékoztató jelleggel segítse 

a 65 év feletti korosztályt és minden segítséget kérő lakost. Ehhez a fejlesztéshez kell most az 

előkészítő munkálatokat elvégezni úgy technikailag, mint képzésben. Ha már kellő képpen 

szélesedik az internetünk, tervezünk a könyvtárral közösen: Könyvtár mozit. Egy kicsit a régi, 

magyar filmeket hoznánk közelebb a látogatókhoz. Remélem, sokan igénybe veszik majd a 

lakosok közül ezeket az új ingyenes szolgáltatásokat, mely egy kis kikapcsolódási lehetőséget 

ad helyben, és kislétszámban, személyre szólóan nyújt segítséget okostelefon, tablet, 

számítógép és minden internet irányú használatban. Az előkészítő munkálatok közben 

február 10-én került megrendezésre az immár hagyománnyá vált Polgármesteri Bál. A 

rendezvény sikerét mi sem példázza jobban, mint, hogy már január elején elfogytak a belépő 

jegyek. Igyekeztünk kellő ünnepi hangulatot teremteni és finom vacsorával kedveskedni 

vendégeinknek. Az ínycsiklandó, több fogásos ételsort a KOSZAG Rendezvény Terem 

biztosította és szervírozta. A desszert mellé Kökény Attila csodás hangja volt a kíséret, majd a 

nyitó tánccal a Talentum Tánciskola ladánybenei táncosai nyitották meg az estét. A bál 

hangulat felelőse ismét a Chili zenekar volt, akik hajnalig biztosították a zenét 

vendégeinknek. Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát. A bálról a képes beszámolót 

megtekinthetik a Ladánybenei Közösségi Ház Facebook profilján. Köszönjük, hogy jenlétükkel 

és tombola ajándékaikkal ez évben is támogatták jótékonysági bálunkat, célunkat. A bál 



                                                                       XVI. évfolyam I. szám 2018. január-február-március 

 

bevétele a játszótér melletti, Szentábrahám Park sportfejlesztését szolgálja. Egy futópálya 

kialakítása a cél, hogy ezzel is segítsük az iskolai testnevelés óra és minden sportszerető lakos 

mozgásigényét. Itt szeretném megköszönni minden kedves közreműködő kollégámnak a 

segítő munkáját és Vörös Lászlónak a profi képeket! 

A Közösségi Házban tartotta az első osztály rendhagyó rajz óráját. A gyerekek nagyon 

élvezték, hogy a tantermen kívül az iskola szomszédságában, egy adag házi készítésű, 

helyben sült pizza mellett tölthették készségfejlesztő órájukat. Egy kis szervezés a tanárnő és 

szülők részéről és ragyogó mosolyokkal, vidám énekszóval telt órát tölthettünk el a 

gyerekekkel. Képes beszámoló erről az óráról is felkerült a Facebook oldalunkra, remélve, 

hogy a többi osztály is kedvet kap egy hasonló rendkívüli órához. A hely adott, használjuk ki 

és szerezzünk minél több örömöt gyermekeinknek.  

A Közösségi Ház ad helyet a Ladánybene Községért Alapítvány ruhabörzéjének is. Egy részét 

Kecskemétről egyesülettől és magánszemélyektől kapjuk, hogy segítsék támogató 

munkánkat.  

Reméljük, hogy minél szélesebb körben ki tudjuk használni a közösségünk javarára, ahogyan 

a nevében is benne van: Közösségi Ház.  
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Tisztelt Lakosság! 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megye Északi csoportjában kiírt megyei III. 
osztályú férfi felnőtt bajnokság 2017/2018. évi őszi fordulóit követően Ladánybene csapata a 
tabella élén, veretlenül várja a tavaszi szezont. 12 lejátszott mérkőzésből 9 győzelemmel és 3 
döntetlennel állunk az tabella 1. helyén, 0 elvesztett mérkőzéssel. A téli hónapokban a 
felkészülést folytattuk és bizakodva várjuk a tavaszi fordulókat, melyek az alábbi 
időpontokban kerülnek megrendezésre: 
 

TAVASZI SORSOLÁS 
2018.03.11. vasárnap 14:30 LADÁNYBENEI LC    HELVÉCIAI VSE 

 

2018.03.18. vasárnap 15:00 VASUTAS SK  LADÁNYBENEI LC 

 

2018.03.24. szombat 15:00 LADÁNYBENEI LC   BALLÓSZÖG KSE 

 

2018.03.31. szombat 16:00 KEREKEGYHÁZI SE   LADÁNYBENEI LC 

 

2018.04.07. szombat 16:30 LADÁNYBENEI LC  FÜLÖPSZÁLLÁSI  SE 

 

2018.04.14. szombat 16:30 BUGAC KSE LADÁNYBENEI LC 

 

2018.04.22. vasárnap 17:00 LADÁNYBENEI LC TISZAUG KSE 

 

2018.04.28. szombat 17:00 JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE LADÁNYBENEI LC 
 

2018.05.12. szombat 17:00 LADÁNYBENEI LC ORGOVÁNY NKSE 
 

2018.05.20. vasárnap 17:00 SOLTSZENTIMRE KSE LADÁNYBENEI LC 
 

2018.05.26. szombat 17:00 LADÁNYBENEI LC - ÁGASEGYHÁZA SE 

 

2018.06.03. vasárnap 17:00 FÜLÖPJAKABI SE - LADÁNYBENEI LC 
 

Minden szurkolót várunk szeretettel! Bízunk benne, hogy tavasszal is egyre többen 
látogatnak ki hazai és idegenbeli mérkőzéseinkre, ezzel is támogatva csapatunkat!  
 
Hajrá Bene! 
         Tisztelettel : Koller Dávid 
                       elnök 
 

 

Kedves Beneiek! 
 
2017. december utolsó estéjén megrendezésre került a már hagyománnyá vált szilveszteri 
bál a ladánybenei művelődési házban, amelyre rekord számú jelentkezés érkezett.  
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Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik jelenlétükkel, 
tombolafelajánlásukkal emelték a rendezvény színvonalát. Külön köszönet illet mindenkit, 
akik önzetlen munkájukkal hozzájárultak az est sikeréhez.  
Remélem fáradozásainkat siker koronázta és mindenki jól érezte magát.  
A bál bevétele felajánlásra került a Ladánybenei Labdarúgó Club támogatására.  
 
Köszönettel: 
 
Koller József 
 
 

 
 

 
Ladánybene Községért Alapítvány  
Számlaszám: 51700131-11114664 
Köszönjük a támogatást ! 
 
 

 


