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Önkormányzati hírek 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi megválasztásáról 

 
Magyarország köztársasági elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
megválasztását 2014. október 12. napjára tűzte ki. E napon kerülnek megválasztásra a települési 
önkormányzati, fővárosi kerületi önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlés tagjai, a fővárosi 
közgyűlés tagjai, valamint a települési és főváros kerületi polgármesterek, továbbá a fővárosi 
főpolgármester. 
Az előző választásoktól eltérően a helyi képviselőket, illetve a polgármestert nem négy évre, hanem 
öt évre választjuk. 
A helyhatósági választások kapcsán néhány Ladánybenére jellemző sajátosságokra hívnám fel a 
tisztelt lakosság figyelmét. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát 
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 
 
A választáson a jelöltek függetlenként, vagy valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet 
jelöltjeként indulhatnak.  
 
Települési önkormányzati képviselők megválasztása: 
Ladánybene – mivel a település lakosságának száma nem éri el a 10.000 főt – ún. „egyéni választási” 
rendszer alkalmazásával választja meg képviselőit. A település egésze egy választókerületet alkot, 
ahol a megválasztható képviselők száma 6 fő. 
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar 
állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező 
állampolgára lehet, aki szerepel a központi névjegyzékben. 
A választhatóság (képviselői mandátum) joga nem kötött a településhez, tehát a helyhatósági 
választásokon induló képviselőnek nem kell ladánybenei lakóhellyel rendelkeznie. 
A választáson képviselőjelölt az lesz, akit a településen élő választópolgárok legalább 1 %-a ajánlott. 
Jelöltállításhoz 14 ajánlás szükséges, amelyek gyűjtése ajánlóíven történik. Ajánló azonban csak 
ladánybenei állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár lehet. 
Az ajánlásokat 2014. augusztus 25. 8.00 órától szeptember 8. 16.00 óráig lehet gyűjteni, s 
bejelenteni. 
A választásokon induló képviselők esetében figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségre. Több 
esetben foglalkozott a média ezzel a kérdéssel, amely szerint az önkormányzat intézményeinek 
vezetői, tisztségviselői nem lehetnek a helyi képviselő-testület tagjai. Jelenlegi törvényi szabályozás 
szerint minden helyi önkormányzati intézményvezető (iskolaigazgató, óvodavezető) indulhat a 
helyhatósági választáson, tisztsége megbízatásával nem összeférhetetlen. 
Az előző évekhez képest jelentős változás, hogy a megválasztott képviselőnek megválasztásától 
számított 30 napon belül kérelmeznie kell felvételét a köztartozásmentes adatbázisba. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület az 
önkormányzati képviselőnek, a bizottság elnökének, a bizottság tagjainak rendeletben meghatározott 
tiszteletdíjat, illetve természetbeni juttatást állapíthat meg. Ladánybenén az önkormányzati rendszer 
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fennállása óta a képviselők, bizottsági tagok munkájukat ingyen, tiszteletdíj, természetbeni juttatás 
nélkül végezték, ezen összeg az önkormányzati költségvetést nem terhelte. 
 
Polgármester megválasztása: 
A helyhatósági választáson polgármester-jelölt az lesz, akit a településen élő választópolgárok 
legalább 3 %-a ajánlott. A jelöltajánláshoz 42 ajánlás szükséges, amelynek gyűjtése – hasonlóan a 
képviselői ajánlásokhoz – ajánlóíven történik.  
A jelöltajánlások bejelentésének határideje: 2014. szeptember 8. 16.00 óra. 
A polgármester tisztségét akár főállásban, akár társadalmi megbízatásban is betöltheti. Ez mindig a 
jelölt döntése. E tény azonban a szavazólapon nem fog megjelenni, erről a választópolgár 
kampánygyűlésen, illetve szórólapok, hirdetmények útján tájékozódhat. Ladánybenén a 
polgármesteri tisztség 2006-ig főállásban, a 2006-os önkormányzati választásokat követően pedig 
társadalmi megbízatásban került betöltésre. 
A polgármester esetében is kell az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokat alkalmazni. 
A főállású polgármester megválasztását követően illetményre és költségtérítésre, a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosult. Mindkét esetben jogszabály 
konkrét összegben határozza meg a polgármester részére fizetendő juttatást. Főállású polgármester 
esetében az önkormányzati költségvetést éves szinten 8.512.971 Ft-tal, míg a társadalmi megbízatású 
polgármester esetében 4.256.473 Ft-tal terheli a juttatás kifizetése. 
 
A polgármester, valamint a képviselők részére megállapított illetmény, tiszteletdíj, költségtérítés 
megfizetésére az állam költségvetési fedezetet nem biztosít, azt minden önkormányzat saját 
költségvetését terheli. 
 
A helyhatósági választásokon a településen Helyi Választási Bizottság működik, amelyet a képviselő-
testület választ meg a 2014. augusztus 19-i ülésén. A tervezet szerint a Helyi Választási Bizottság 
tagjai: Gulyásné Magyar Angéla, Guttyán Lászlóné, Juhászné Darányi Ilona, Kissné Kucsák Marianna, 
Guttyán Renáta, póttagok: Berente Tamás és Majoros Anita. 
A választási bizottság feladatai a helyhatósági választásokon sokkal sokrétűbb, mint az országgyűlési, 
illetve európai uniós választások alkalmával. A bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről, 
dönt a szavazólapokon a jelöltek sorrendjéről, valamint ellátja a szavazás napján a jogszabályok által 
előírt feladatait. 
 
Az előző évek választásaitól eltérő jelentős változás, hogy az esélyegyenlőség érvényesítése miatt a 
szavazólapokon a jelöltek nem névsor szerint, hanem a választási bizottság által kisorsolt 
sorrendben szerepelnek. 
 
A kampányidőszak: 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart. 
 
A helyhatósági választások időpontja: 2014. október 12. (vasárnap) 6.00 – 19.00 óra. 
 
Amennyiben a választásokkal kapcsolatban bárminemű kérdése, észrevétele merül fel úgy a 
Ladánybenei Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben – akár személyesen akár telefonon 
76/555-284 állunk a tisztelt választópolgárok rendelkezésére. 
 
 
                                 Szádvári Erika 
                                        HVI vezető helyettese 

 
 



Benei Hírmondó (XII. évfolyam V. szám 2014. július-augusztus) 

 

3 

Tisztelt Lakosság! 
 

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. a településre vonatkozó lakossági kintlévőségekre hívta fel az Hivatal 
figyelmét. A tájékoztatás alapján kérte a Hivatalt, hogy figyelmeztessük a lakosságot a tartozások 
időben történő megfizetésére. A közszolgáltató felhívja a fizetésre kötelezettek figyelmét a díjfizetési 
kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felhívást követően a nem 
fizetők névsorát a közszolgáltató az adóhatóság részére átadja, mely a behajtási eljárás során az 
adóst további költségekkel terheli. 
 
„Felhívjuk figyelmét arra, hogy a díjhátralék beszedésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei 
adóigazgatóságai kötelesek, amelyek az eljárás megindításáért 5.000.-Ft költségátalányt, továbbá 
helyszíni eljárásonként, gépjármű, ingatlan vagy egyéb vagyontárgy foglalása esetén foglalásonként 
5.000.- Ft végrehajtási költséget számolnak fel, valamint készkiadási (szállítási, tárolási, földhivatali 
eljárási díj, stb.) megtérítését rendelik el a vonatkozó, 49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet előírásai 
szerint. Mindezen költségek elkerülése érdekében, kérjük, díjtartozását önként rendezze a 
felszólításban megadott határidőig.”  
 
Az első felszólítás a számlával együtt szeptember 1-én (400 Ft költség) kerül a lakosokhoz, majd a 
tértivevényes felszólítás szeptember 14-én (1.200 Ft költség). A behajtó cég október első hetében 
(2.000 Ft költség) küldi ki a felszólításokat, rá két hétre pedig az Izsák-Kom Kft. átadja a NAV-nak 
behajtásra (egyéb költségek).  
 
Mivel a tartozás így könnyen a háromszorosára emelkedhet és a NAV könyörtelenül beszedi a 
pénzt, kérjük a Tisztelt Lakosságot a tartozásának kiegyenlítésére.  
 
 
                                     Koller Dávid 
                                Adóügyi ügyintéző 

 

A Falunap margójára 

Július 25-26-án (péntek, szombat) sikeresen lezajlott falunapunk, melynek keretén belül számos 

országos szinten híres előadóművész lépett fel a Fásy mulató keretén belül. Reméljük, hogy a 

programok széles repertoárja között mindenki megtalálta maga számára azt, amely legközelebb állt 

hozzá, és amellyel feltudta üdíteni a napját. 

Pénteken este a Promise, valamint az Afrodzaqum zenekar szórakoztatta az igen jókedvű közönséget. 

Szombaton délelőtt került sor a frissen felújított Művelődési Ház és parkjának átadására. A 

megnyitón Kardos Attila polgármester úr, valamint dr. Salacz László országgyűlési képviselő úr 

beszédében méltatta az elvégzett munkát és közösen megnyitották a nagyközönség számára az 

épületet és parkot. Az ünnepség során a 37 éves Tiszakécskei művészeti alkotótábor 30 festménye, 

valamint a ladánybenei alkotók számos munkája is kiállításra került. A művészeti tárlatot Polyák 

Albert a Nemzeti Művelődéi Intézet szakmai igazgatója nyitotta meg. Köszönjük Skultéti Árpádnak a 

kiállítás megszervezésében és a képek felrakásában nyújtott segítségét. 

A délutáni program keretén belül a Tálentum tánciskola, a Főnix Dance, valamint a ladánybenei 

Margaréta nyugdíjas klub fellépői szórakoztatták a közönséget. A Községi program keretén belül 

Ladánybene Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott dr. Tóth Bélának, ladánybene 

községért kitüntető címet Földi Tibor atyának, valamint a reménységeink díjat a Madaras zenekar 

tagjai, Lengyel Zsolt, Guttyán Gyula, valamint Szobodek Zoltán kapták meg.  
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Köszönjük Lengyel Zsoltnak és Garamvölgyi Anettnak, hogy a megnyitón előadásukkal szórakoztatták 

az egybegyűlteket. Külön köszönet illeti a lajosmizsei Jász-Kun Hagyományörző Íjászegyesületet, 

Urbánszki László fafaragót és írót, Sinka Ödönt és társait a kutyásbemutató megszervezéséért 

valamint a Solti Bikákat és Solti Boszorkányokat, hogy programjaikkal szórakoztatták az érdeklődőket. 

Köszönjük mind a délelőtti mind a délutáni ünnepi műsorok fellépőinek, kiállítóinak, és a rendezvény 

szervezésében segítséget nyújtó személyeknek áldozatos munkáját, valamint a nagylelkű felajánlók 

adományait. 

Erdélyben jártunk 

A tavalyi vendégfogadás után ez évben erdélyi testvértelepülésünk, Szentábrahám lakói látták 

vendégül a kilátogató ladánybeneieket. A 18 éve tartó kölcsönös egymást fogadás évei során a nagy 

távolság ellenére is széttéphetetlen barátságok, keresztkomaságok, és feledhetetlen emlékek 

születtek mind a két település lakóinak oldaláról.  

Augusztus 4-én délután érkeztünk meg Szentábrahámba, ahol már mindenkit nagy örömmel vártak 

vendéglátóik. Sokan a hosszú évek során kialakuló baráti 

kapcsolatoknak köszönhetően már jól ismerték egymást, 

míg mások kevésbé, illetve voltak első körben kiutazók 

is, akik nagy kíváncsisággal várták, hogy milyen 

szállásadókkal lepi meg őket a sors. 

Az a szeretet, barátság és megbecsülés, amivel fogadtak 

minket szóval ki nem fejezhető, csak átélhető. Az első 

néhány percben csak ölelkező, egymás nyakába ugró, 

vagy éppen egymás hátát lapogató embertömeget 

lehetett látni. Jó erdélyi szokásnak megfelelően a helyi 

kocsmában pálinkával és ropogtatni valóval vártak 

minket. A hosszú út dacára is elfogyasztott néhány 

kupica pálinka után mindenki elfoglalta helyét 

szállásadójánál. 

A keddi nap mindenki számára rekreációval telt, ami 

annyit jelentett ebben az esetben, hogy szabadon 

töltötte ezt vendéglátóival. Ki kirándulással, ki otthoni 

beszélgetésekkel ütötte el a napot. A szerdai nap a vállalkozó kedvűekre egy roppant kemény 400 

kilométeres estig tartó busztúra várt, mely során meglátogattuk többek között a Gyilkos-tó Pongrácz 

tető, a Békás-szoros, a Békás-tó mesebeli tájait. Sajnálatos mód az elkészített fényképek a táj 

szépségének halvány árnyképét adják csak vissza, a magasságok, mélységek, távlatok nyomokban 

sem úgy festenek rajtuk, mint a valóságban. 

Csütörtöki nap a Parajdi sóbányába utaztunk, ahol a nagy mélységben lévő, de minden földi jóval 

felszerelt már-már nem is annyira sötét tárnák izgalmas barangolási lehetőséget nyújtanak az 

odalátogatóknak. Visszafelé utunkon egy rövidebb időre megpihentünk Borszéken, mely település és 

környéke nagyon híres borvízkútjairól. Csütörtök este vendéglátóink meghívtak minden kiutazót egy 

közös bográcsozásra a művelődési házhoz, ahol ínycsiklandozó babgulyás, fánk, és a kimaradhatatlan 

(gondolom már mindenki ideképzelte mi fog következni) pálinka várt ránk. Legnagyobb 

meglepetésünkre a kupicák után a helyi fiatalok egy remekbeszabott színdarabbal, ezt követően 
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pedig koncerttel kedveskedtek nekünk. A színdarab humorossága okán szem nem maradt szárazon, a 

koncert résztvevőik pedig megkapták a hálás közönségtől a visszatapsot, aminek eleget is tettek. 

Pénteki napot ki-ki a vendéglátója családjával töltötte szabadprogramként, majd ezt követően este a 

szentábrahámiak által szervezett búcsú ünnepségen vettünk részt, ahol zenével, remek ételekkel, és 

a meg sem említem tudjukmivel vártak minket. 

Az est folyamán Simó Dezső Szabolcs, Szentábrahám polgármestere a 35/2014-es önkormányzati 

képviselő testületi döntés alapján díszpolgári címet adományozott Visontay Istvánnak, a 

testvértelepülési viszony kialakításáért, fenntartásáért és ápolásáért, aki munkássága során már 

több mint 20 éve kovácsolja össze a két település életét. 

Ezt követően kölcsönös 

megajándékozások 

következtek, melynek 

keretén belül a 

polgármesteri hivatal 

ajándékait is átadtuk. A 

mulatozásba fulladó este 

szépen és kellemesen 

zárta le ezt az 

élményekben gazdag 

majd egy hetet. 

Szombati napi indulással 

a megfáradt kiutazók egy 

igencsak fárasztó 11-órás 

buszút után vasárnap 

hajnalban tértek vissza 

ismét a Duna-Tisza közi 

homokhátság buckái közé, ahol nincsenek békás-szorosok, gyilkos tavak, medvék, és csak mutatóba 

akadnak 60 fokos székelypálinkák, viszont más oldalról megközelítve és más szemmel nézve ez a táj is 

tele van szépséggel, és sok-sok látnivalóval, amit székely testvéreinknek jövőre be is fogunk 

bizonyítani, amikor meglátogatnak minket. Mindent összevetve ez alatt a fantasztikus egy hét alatt a 

régiek újra, míg az újak először belekóstoltak Székelyföld szépségeibe, a székelyek méltán világhírű 

(ha nem hiszed próbáld ki) vendégszeretetébe, a remek ételekbe italokba (személy szerint a juh túró 

és az orda szerelmese lettem, ami egyébként másnapos gyomorra is tökéletes), és nagyon nem 

utolsó sorban abba a megbecsülésbe és őszinte nyílt szeretetbe amelyet székely testvéreinktől 

kaptunk ott kinn, Székelyföldön, távol a jelenlegi magyar határtól.  

Reméljük, hogy jövőre, akkori vendéglátóinknak legalább kis részben vissza tudjuk adni azt, amit 

kaptunk tőlük, és még hosszú éveken keresztül boldogíthatjuk egymást és utazhatunk egymáshoz. 

Külön köszönet illeti, a most díszpolgári címet  kapott Visontay Istvánt akinek lelkes támogatása, sok 

és kitartó munkája nélkül el sem kezdődhetett volna ez a kapcsolat, illetve nem maradt volna ilyen 

eleven és friss mindmáig. Köszönjük Neki! 

Végezetül pedig várjuk azok jelentkezését, akik jövőre szívesen látnának vendégül otthonukban egy 

hétre a testvértelepülésünkről egy jókötésű székely urat, vagy menyecskét, vagy a kettőt együtt, 

esetleg egy egész családot, hogy bekapcsolódhassanak ebbe a nem mindennapi kalandba. 

 

Gondos Máté 
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Csiribiri Óvoda hírei 
 

Júliusban a falunapi rendezvény keretében német testvértelepülésünk vendégei ismét ellátogattak 

óvodánkba, ahol finom ebéddel vártuk őket. Érdeklődtek a magyar óvodai élet szokásai és pedagógiai 

munkánk iránt. Elismeréssel nyilatkoztak intézményünk külső-belső  szépségéről  és  örömmel 

beszéltek arról, hamarosan náluk is felépül az új óvoda, melynek kapcsán szívélyes meghívást 

kaptunk jövő nyárra. 

Megtörtént a nyári nagytakarítás, augusztus 4-től újra várjuk ovisainkat.  A hónap utolsó hetében  

hétfőn, 25-én du. fél 5-re  várjuk  az új kiscsoportosok szüleit a beszoktatással és óvoda kezdéssel 

kapcsolatos megbeszélésre.   A következő napokban az apróságok szüleikkel együtt ismerkedhetnek 

az óvodával, az itt dolgozókkal, egymással a befogadás-beszoktatás ideje alatt.  

A leendő kis elsősöket pedig a tanító nénik várják a “fecsketáborba” az iskolába augusztus 26-27. 

napján de. 8-11-ig játékos foglalkozásokkal,  feladatokkal,  így  könnyítve  az óvoda-iskola átmenetet.  

                                                                                               
                                                                                                                                                          Vida Lászlóné 

 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Iskolánk idén az Erzsébet Program jóvoltából lehetőséget kapott balatoni táborozásra. 

Ladánybene Község Önkormányzata is támogatta az iskolások táborozását 90.000.- Ft-tal, ez 

fedezte az önrészt, így a gyerekeknek csak az útiköltséget kellett befizetni. A tábor teljes 

költsége – útiköltség nélkül – 1.720.000.- Ft értékű, az elnyert támogatás 1.630.000.- Ft. 

Június 29-én indultunk útnak 40 gyerekkel 3.-tól 8. osztályosig, és 4 kísérővel. A fonyódligeti 

Erzsébet Táborban hat felejthetetlen, élményekkel és kalandokkal teli napot töltöttünk. 

Gyerekeink érkezéskor Erzsébet-csomagot kaptak, sapkát, füzetet, karkötőt. Az időjárás is 

kegyes volt hozzánk, mindennap fürödhettünk, vízi kalandparkban csúszdázhattak, 

ugrálhattak, mászhattak gyerekeink. Emellett sétahajóztunk a Balatonon, részt vettünk a tábori 

„Nagy vagy!” vetélkedőn, az éjszakai Bátorságpróbán, lehetett kézműveskedni, focizni, 

röplabdázni, kosárlabdázni. Élményeinkről plakátot készítettünk, mely az ebédlőben a falra 

került. Az esték sem teltek unalmasan, hiszen minden este más program várta a táborozókat: 

volt dobkoncert, rockszínpadi előadás, diszkó. Az ünnepélyes táborzáráskor Hajzer Tamás 

díjat kapott a Palánkostrom vetélkedőn elért II. helyezésért. Sajnos a betegség sem került el 

bennünket, egy éjszakát „karanténban” töltöttünk a táborban előfordult korábbi vírusos 

megbetegedések miatt, ez lelkileg és fizikailag is embert próbáló feladat volt mindannyiunk 

számára: a gyerekek nem hagyhatták el a szobákat, csak felügyelettel mehettek a mosdóba is, 

a felnőttek – az Erzsébet Tábor segítőivel kiegészülve – a folyosón felügyeltek szinte 

reggelig. Nagy megkönnyebbülést jelentett, mikor reggel feloldották a karantént, és a kis 

közjáték után folytathattuk tábori életünket. Július 4-én egy délelőtti utolsó fürdéssel vettünk 

búcsút a Balatontól, és élményekkel telve hazaindultunk. 

Köszönöm kollégáimnak, Kovács Szilviának, Nagyné Domonyik Máriának, Kiss Róbertnek, 

hogy felvállalták a táboroztatás napi 24 órás szolgálatot jelentő feladatát, aktív résztvevői és 

szervezői voltak a programoknak, mindig számíthattak segítségükre, támogatásukra a 

gyerekek, akár vigasztalásra volt szükség a honvágy miatt, akár játszani, fürdeni mentünk. 
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Szintén az Erzsébet 

Program jóvoltából 

idén már másodszor 

látogathattunk el a 

Hungaroringre, a 

Forma-1 Magyar 

Nagydíjszabadedzésére 

július 25-én 50 

gyerekkel és a 

kísérőkkel, akik már a 

táborozásban is részt 

vettek: Kovács 

Szilviával, Nagyné Domonyik Máriával, Kiss Róberttel.  

A Silver-3 tribünre szólt a jegyünk, izgatottan foglaltuk el helyünket, ezúttal más oldalról 

láthattuk a pályát, mint tavaly, és a zaj is jóval kisebb volt. Az események követését a pálya 

más részein két óriási kivetítő tette lehetővé. Hatalmas élményt jelent mindannyiunknak, hogy 

ha csak egy napra is, de részesei lehettünk az „utazó cirkusznak”, közvetlenül csodálhattuk 

meg a kocsikat, megtapasztalhattuk pálya, a verseny különleges, semmivel össze nem 

hasonlítható hangulatát.  

Idén is kiadós ebéddel kedveskedtek a szervezők, és hatalmas uzsonnacsomagokkal indultunk 

haza délután. Útban hazafelé még egy fagyizással koronáztuk meg a napot, majd fáradtan, de 

boldogan érkeztünk meg. Ismételten köszönetet mondok kollégáimnak a segítségért, melyet a 

kíséretben, a felügyeletben és a pályázatok beadásában nyújtottak. 

Úgy gondolom, az ilyen élmények jelentősen hozzájárulnak egymás jobb megismeréséhez, a 

közösség megerősítéséhez. 

 

Kisjuhászné Gábor Katalin  

                                                                                                             szervező, kísérő 
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Egyházi hírek 

AZ ELISMERÉS NEM ENGEM ILLET,  

                                                                   HANEM MÁSOKAT….. 

„Nem nekünk Uram nem nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget.” Zsolt 115.1 

 

Az uborka egyedül nem kovászolódik az üvegben, hiába teszünk mellé kenyeret és állítjuk a napra. 

Éppen így van ez egy Közösség formálódásával is. 

Éppen ezért az elismerés nem nekem szól, hanem azokat a Felnőtteket és Gyermekeket illeti meg, 

akik számos hibám ellenére meghallották hívó szómat, hallgattak a szavamra és bizalommal mertek 

követni egy új úton, akár lelkiekben kísérve, akár a konkrét csatlakozás által. Nekik mind ott kellett 

volna állni a színpadon körülöttem, de mivel ez nem lehetséges, ezért lélekben mind magammal 

vittem oda őket. Ezért az elismerés őket illeti, mert nélkülük ez a project nem jöhetett volna létre. 

Valójában azonban nem is engem követtek, hanem azt, akiről a benei templom felolvasó állványán 

olvassuk: 

"Aki titeket hallgat, engem hallgat… 

… és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít,  

az azt utasítja el, aki elküldött engem." Lukács 10,16. 

Valójában tehát nem is engem követtek, hanem Jézust, akit én is követek, aki a kereszt királyi 

zászlóját viszi előttünk az evangélium keskeny útján járva. Ezért az elismerés elsősorban és 

mindenekfelett tehát Jézust illeti meg, aki a kereszten mutatta meg szeretetének közösség formáló 

erejét. 

Isten úgy döntött, hogy ide helyez Ladánybene uborkás üvegébe. Vannak, akik csak ecetes uborkát 

látnak bennem. Igazuk van, de azért én naponta imádkozom Értük, hogy meg ne savanyodjanak. 

Vannak, akik észrevették mellettem a falat kenyeret és a kovászt is, amit Isten helyezett oda. Ők már 

kovászolódnak és gyógyulnak a Szentlélekben.  

Ó, az uborkás üveg még koránt sincs tele, rengeteg hely van még benne ó, Ladánybene! Hívunk és 

várunk Mindenkit, aki kovászolódni szeretne Isten közelségében, kenyerében, tenyerében a benei 

Egyházközségben. 

Programjaink: 

- FELNŐTT HITTAN: 

Ősztől folytatódik a felnőtt hittan csütörtök esténként a plébánián. 

- GYÓGYÍTÓ ALKALMAK 

Minden hónap harmadik hétvégéjén szombat este a szentmise után, vasárnap de. a 

szentmise után az Oltáriszentség előtt lelki és testi gyógyulásokért imádkozunk személyes 

áldás kíséretében. (Ez alkalom aug-ban az esküvő miatt elmarad szombaton, vasárnap 

megtartjuk.) 

- SZENT CHARBEL MISSZIÓ 

A Szent Charbel missziós imakör hívja azokat, akik a szeretet konkrét tetteivel – 

ima,böjt,virrasztás – akarják segíteni a Közjó erősödését. 

- ADORATIO 

Minden csütörtökön öt órától szentségimádás a templomban. 

„Gyönyörködj az Úrban és Ő teljesíti szíved kéréseit.” 33. zsoltár 
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- EGÉSZ NAPOS ADORATIO 

Minden hónap első szombatján egész napos szentségimádás a templomban. 

- GYERMEK MISSZIÓ 

Szombatonként folytatódik a gyerek misszió a szokott időpontban. 

- RÓZSAFŰZÉR IMA 

Szentmisék előtt szombat, vasárnap. 

 

ELSŐ ÁLDOZÁS és SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

Alábbiakban olvasható az Érseki Hivatal közleménye. Ezen kívül tájékoztatom a Szülőket, hogy ősztől 

indul a negyedik osztályosok számára az elsőáldozási előkészítő, heti két órában, melyeken részt 

venni kötelező. Egy iskolai óra lesz és egy óra szombat reggel nyolc órakor a plébánián.  

 

Érseki Hivatal 

Kalocsa, 2014. május 8. 

Elsőáldozás hitoktatás közlemény 

 A 2013/14. évtől kezdve az iskolai oktatásnak is része a katolikus hit- és erkölcstan. A megkeresztelt 

gyermekek katolikus nevelését a szülők a keresztelés szertartásában Isten előtt vállalták. Ez 

kötelezettséget jelent, hogy amennyiben van lehetőség a hitoktatáson való részvételre, úgy a 

katolikus szülő elvezeti gyermekét erre az útra.   

   Az a megkeresztelt gyermek: 

- aki kellően felkészült, 

-  rendszeresen jár hittanra,  

- és rendszeresen jár a vasárnapi szentmisére, elsőáldozáshoz járulhat.  

Az elsőáldozás nem a gyermeki kereszténység záró ünnepe, hanem a felnőtt kereszténnyé fejlődés 

útjának egy állomása. Ünnep, de nem végállomás. A hittan tanulásának folytonosnak kell lennie 

ahhoz, hogy a gyermek elérje a felelős felnőtt kereszténységet majdan a bérmálás szentségében. 

Azok a szülők, akiknek gyermeke adott évben lenne elsőáldozó, de már most eldöntötték, hogy 

jövőre nem járatják gyermeküket hittanra, csupán polgári erkölcstanra, arról tesznek tanúságot, hogy 

ígéretüket nem veszik komolyan. A döntést minden évben május 20-ig kell meghozniuk, akkorra 

ugyanis az iskola felé jelezni kell, hogy jövőre hittanra, vagy erkölcstanra fog járni gyermekük. 

Aki hittanra fog járni, az lehet elsőáldozó, aki viszont nem, annak elsőáldozása elhalasztható. 

Hasonló elv vonatkozik a bérmálásra is. Azok a diákok, akik az első áldozás után, már nem járnak 

hittanra és szentmisére, szintén nem felelnek meg a bérmálás, mint a nagykorúság szentsége 

követelményeinek, ezért bérmálásuk elhalasztható. 

Berki Éva tanúságtétele gyógyulásáról 
 

 „Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok 

hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról!  

A mának elég a maga baja.”  Mt6.33 
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 Sokszor megtapasztaltam már az ima erejét, ha családomért vagy másokért imádkoztam. Most 

azonban arról szeretnék szólni, ami Pünkösd szombatján és azóta történt velem. 

Januárban kezdődött a szembetegségem, mindkét szemem beteg lett. A szemhéjam megduzzadt, 

bevörösödött, úgy könnyeztem, hogy alig láttam. A szemhéjam berepedezett, ami fájdalommal járt. 

Egyik kórházból a másikba jártam, de az orvosok nem tudtak meggyógyítani, pedig hat különböző 

szemcseppet és egy kenőcsöt is kaptam. A hétféle gyógyszer nemhogy nem használt, hanem tovább 

rontották a  korábban mért szemnyomás értéket és az addig zöld hályog gyanús szememen a kezelés 

végére kialakult a zöld hályog is. 

Teljesen kétségbe voltam esve. Mi lesz, ha megvakulok? Elveszítem a munkám is, mert a beteg 

szememmel nem tudtam dolgozni a fóliában. Hála Istennek, hogy van hitem, és a holnap miatti 

aggodalmaskodást gyorsan elfelejtettem. 

Újabb vizsgálat következett és az orvos új cseppet javasolt. Ekkor viccesen rákérdeztem, hogy 

hányféle szemcsepp van még, amit még nem próbáltam. Azt válaszolta, hogy van még egy pár. 

Kértem, hogy küldjön el allergia vizsgálatra, ami meg is történt és az eredménye negatív lett. 

Továbbra sem tudták, hogy mitől beteg a szemem. Ekkor írták fel hetedik próbálkozásként a 

kenőcsöt, ami ugyan javulást hozott, de gyógyulást nem, mert ha egy nap nem használtam a 

kenőcsöt, akkor az állapotom ismét rosszabb lett. Már kezdtem elfogadni, hogy ez így lesz a hátralévő 

életemben. 

Csakhogy ekkor történt, hogy Tibor atya kihirdette, hogy pünkösd előtt kilencedet tart a Szentlélek 

kiáradásáért. Ennek nagyon megörültem. Egyetlen napot sem hagytam ki. Buzgón imádkoztam és 

reménykedtem. Pünkösd szombatján a szentmise után megnéztünk egy filmet a 

Szentlélekkeresztségről.   

A film után Tibor atya kézrátételes imát mondott a jelenlévőkért. Az Oltáriszentséggel a kezében várt 

minket, a papi stólát a fejünkre tette és így áldott meg bennünket. 

Amikor a fejemre tette a stólát és megáldott, én magamban imádkozva nem a gyógyulásomat 

kértem, hanem azt, hogy áradjon rám a Szentlélek és vezessen tovább életemben. Tibor atya sem a 

gyógyulásért imádkozott, hiszen mindenkiért ugyanazt az egyetlen mondatos imát mondta. Kérte, 

hogy a Szentlélek áradjon ki újra és mélyebben és adjon mély Isten ismeretet és szeretetet a 

szívünkbe. 

Amikor Tibor atya az Oltáriszentséggel is megáldott visszamentem a helyemre a padba és éreztem, 

hogy mindkét szememet melegség tölti el. Olyan volt, mintha lámpával melegítették volna. A 

lelkemben nagy nyugalmat és örömöt éreztem. A hitemmel tudtam, hogy a szemem meggyógyult. 

Azóta sem a szemcseppeket, sem a szemkenőcsöt nem használom, és a szemeim egészségesek. 

Dicsőség és hála érte Istennek! Áldott legyen az Ő neve mindörökké! 

Számomra nagy ajándék az is, hogy a Szentlélektől erőt és bátorságot kaptam, hogy ÚR napjának 

főünnepén mindezt el tudjam mondani itt a templomban a Hívek közössége előtt. 

Kérek és biztatok Mindenkit, hogy bátran szenteljék  oda magukat az Imádságnak és higgyenek 

jobban Istenben, mert valóban igaz az, amit Ő ígér: 

„Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok 

hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról!  

A mának elég a maga baja.”  Mt6.33 

 

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben most és mindörökké! Amen 
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Lecsófesztivál Megmérettetései 
„Bene” Gyermekszépségverseny 

2014. 
Jelentkezni a szépségversenyre folyamatosan, de legkésőbb 2014. szeptember 10. (szerda) 15.00-

óráig személyesen a Közösségi Házban (IKSZT) Gondos Máténál lehet. Tel.:20/938-5390. 

A versenyen való részvétel díjtalan. Ehhez szükséges a Közösségi Házban és Ladánybene Község 

Önkormányzatánál kérhető jelentkezési lap kitöltése, amelyhez egy fotót kérünk mellékelni. A 

fénykép elektronikusan is elküldhető a ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com email címre (a jobb 

minőség miatt ez javallott). A jelentkezők képeit a Közösségi Ház facebook oldalán közzétesszük, ahol 

a kedvelések számának megfelelően választjuk ki a közönségdíjas versenyzőt! 

Nevezni bármilyen témájú képpel. A fotó a gyerek aktuális korának megfelelő legyen, lehet színes, 

vagy fekete-fehér, amatőr vagy profi fényképész által készült. Egy gyereket 1 db fotóval lehet 

nevezni, melyen csak a nevezett gyermek szerepelhet. 

Kategóriák: lány és fiú 

0-3 éves korig 

3-6 éves korig 

6-9 éves korig 

9-15 éves korig 

 

Unoka-Nagymama páros verseny 
Most először kerül megrendezésre Unoka-nagymama versenyünk, melynek keretén belül olyan 

vállalkozó kedvű unokákat és nagymamákat várunk, akik a színpadon 3 percben bemutatkoznak, 

bemutatják tehetségüket, és bizonyítják, hogy ők a legjobb unoka-nagymama páros szerte a 

Benében. Jelentkezni a versenyekre folyamatosan, de legkésőbb 2014. szeptember 10. (szerda) 

15.00-óráig személyesen a Közösségi Házban (IKSZT) Gondos Máténál lehet. Tel.:20/938-5390. 

 

Pálinka és Lekvár verseny 
A fesztivál keretén belül ismét kiválasztjuk falunk legjobb pálinkáját és lekvárját. Jelentkezni a 

versenyekre folyamatosan, de legkésőbb 2014. szeptember 10. (szerda) 15.00-óráig személyesen a 

Közösségi Házban (IKSZT) Gondos Máténál lehet. Tel.:20/938-5390.  A pálinka versenyen való 

részvétel feltétele, hogy a jelentkezők a közönségdíjhoz szükséges kóstoltatáshoz is hozzájárulva 

néhány deciliter pálinkát felajánljanak. A lekvárfőző versenyen való részvétel feltétele egy kisebb-

nagyobb dunsztnyi lekvár felajánlása, szintúgy a zsűri és a közönségdíjas kóstoltatás részére. 

 

Keressük Ladánybene Legtökösebb Emberét 
A verseny keretén belül olyan vállalkozó kedvű Benei polgárok jelentkezésére várunk, akik bátran 

közszemlére teszik kertük büszkeségét, legnagyobb töküket. A legnagyobb ladánybenei tök büszke 

tulajdonosa megkapja a Ladánybene Legtökösebb Embere címet, ami nem kis szó! A tököket a 

lecsófesztivál szombat délelőttjén 10 óráig kérjük a piactérre szállítani, előzetes jelentkezés 

függvényében, hogy a tökök büszke tulajdonosai beazonosíthatóak legyenek. 

Jelentkezni a versenyekre folyamatosan, de legkésőbb 2014. szeptember 10. (szerda) 15.00-óráig 

személyesen a Közösségi Házban (IKSZT) Gondos Máténál lehet. Tel.:20/938-5390. 

mailto:ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com
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Közhírré tétetik 

Lecsófesztivál Következik! 

 

A tavalyi évi, esős idő dacára is remekül sikerült Lecsó 

fesztivál sikerén felbuzdulva idén is megrendezésre kerül az 

esemény, melynek keretén belül  

a Helyi Termelők Kiállítása és Vására, 

 Lecsófőző Bajnokság,Gyermekszépségverseny, Unoka-

Nagymama Vetélkedő, Pálinka és Lekvár Verseny, valamint 

Ladánybene Legtökösebb Embere címének kiosztása fog 

megtörténni. 

Emellett helyi fellépők szórakoztatják a nagyérdeműt, 

amelyet hajnalig tartó utcabál követ retro zenékkel. 

 

Sztárvendégünk: Bunyós Pityu 

Fellép: 22.00-tól 

 

Időpont: szeptember 13 (szombat) 

Helyszín: Ladánybene  piactere és központja 

 

 

 

 

 


