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Önkormányzati hírek 
 

Tisztelt Ladánybenei Polgárok! 
 

A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket! 
 

Karácsony… A Föld keresztények lakta területein minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: 
Karácsony az örömhír, a békesség és a szeretet ünnepe. 
Így az év végéhez közeledve mindenkit megérint a karácsony varázsa, ez a titokkal övezett megható 
nap, amely nemcsak a kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. 
A keresztény világban a Karácsony Jézus Krisztus, Isten egy-szülött fia születésének az ünnepe. 
Karácsonykor erre emlékezünk és a Megváltó példájából próbálunk erőt meríteni saját életünkhöz. A 
születéshez vezető út, az Advent a várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött fiát a világ 
megváltására.  
 
Az Advent a Karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet el 
minket. Ebben az időszakban békét kötünk minden embertársunkkal. A karácsonyt a gyermekek és a 
felnőttek egyaránt várják, a kicsik ajándékokat, a nagyobbak pihenést és békét remélnek tőle.  
Jó lenne, ha a karácsony értékét nem az ajándékok adnák, hanem a szeretet, amiből mindenki 
részesülhet, s mindenki adhat. 
A Karácsony a legszebb, s legbensőségesebb ünnepünk. Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál 
visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és sikereire.  
 
Mi is megállunk egy kicsit, s visszaemlékezünk mit is tettünk ebben az évben. Pályázati 
támogatásoknak, s a szigorú önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően megújult a művelődési 
házunk, az épület előtti park is új köntösbe öltözött. A település lakóinak régi álma, a belterületi 
utcák szilárd burkolattal történő ellátása, mely ugyancsak ebben az évben valósult meg. Említést kell 
tenni az iskolai tantermek festéséről, a kandeláberek és közterületi padok beszerzéséről is. A 
vezetésem alatt álló képviselő-testület mindig megalapozott, s a település érdekeit szolgáló 
döntéseket hozott. Képviselőtársaimmal együtt mindig szem előtt tartottuk a gazdálkodási szabályok 
maradéktalan betartását, s azt hogy felelőtlen, átgondolatlan ígérgetések, döntések az 
önkormányzati gazdálkodás biztonságát, működését, az alapellátási feladatok ellátását ne 
veszélyeztessék. Ezt a tényt támasztja alá, hogy a településnek jelenleg nincs hitelállománya, a 
művelődési házra felvett támogatást megelőlegező hitel saját költségvetési forrásból maradéktalanul 
visszafizettük. 
 
Kedves Ladánybeneiek! 
 
A visszaemlékezés pillanataiban ne feledkezzünk meg az önkormányzati választásokról, ahol a 
település lakossága bebizonyította, hogy példaértékűen képes az összefogásra, s velem együtt vallja: 
„Alkossunk egy falut!”. 
 
Továbbra is célom – a képviselő-testület tagjaival együtt – hogy a falu továbbfejlődjön. Ebben az 
évben is azért indultam polgármesternek, mert hiszem, hogy a községnek van továbbfejlődési 
lehetősége.  
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Ebben a munkában nagyszerű érzés, hogy mindig lehetett kire számítani. Hogy mindig vannak 
olyanok, akik nemcsak a hívó szavakat hallják meg, hanem saját ötleteikkel szeretnék a községet, a 
közösséget jobbá tenni. Mondhatom, hogy nem egy-két ember álma lenne, ha valóban megtudna 
épülni a település tornaterme, a faluközpont kialakításra kerülne, s megvalósulna a települési 
szennyvízhálózat beruházása. 
 
A karácsonyi készülődés még emelkedettebb, ünnepélyesebb hangulatában térjünk vissza az örök 
értékhez, a családhoz, a hithez, éljük meg együtt az egymáshoz tartozás melengető érzését. 
Befejezésül Juhász Gyula Karácsony című versét idézném: 
 

Szép Tündérország támad fel bennem 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 
 

...Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 
 

...És valahol csak kétkedőbeszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s 
higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 
 

E gondolatok jegyében kívánok Mindannyiuknak meghitt, örömben gazdag Karácsonyi Ünnepeket és 
békés eredményekben gazdag Boldog Új Évet! 
 
 
                                    Kardos Attila  
                                    polgármester 

 
 

Tájékoztatás 
 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Ladánybene Polgármesteri Hivatala 
 

december 24-én munkaszüneti nap okán ZÁRVA TART, illetve 
december  29-30-31-én közigazgatási szünet okán szintén ZÁRVA TART. 
Ennek megfelelően az utolsó nyitvatartási nap az évben december 23-a, az 
első a jövő évben pedig január 5-e. 
 
Megértésüket Köszönjük! 
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Képviselői fogadó óra 
 

Mátyás Ferenc, a ladánybenei képviselőtestület jobbikos tagja fogadó órát tart  
minden hónap második szerdáján. 
Helye: IKSZT (régi pártház) 
Időpontja: 16 óra 30 perc 
Következő alkalom: 2014. december 10. 
 
Keressenek bátran kérdéseikkel, javaslataikkal! 
Telefonon is elérhető vagyok a +36-20-382-04-56-os mobil számon vagy a 356-192-es 
telefonszámon! 

 
 
 

Csiribiri Óvoda hírei 
 
Novemberben ellátogatott óvodánkba Dóbiás Péter és zenekara. A népzene világnapja alkalmából  
sokféle zenét hallhattak óvodásaink „élőben”, pl. mexikói, görög, amerikai. Nagy sikert arattak, a 
gyerekek maguk is kipróbálhattak több hangszert is.  
A hónap végén adventi koszorút készítettek ovisaink, amely dísze lehet otthonuknak.  Köszönjük a 
felajánlott alapokat Petrányi Ilonának.  
Vendégünk volt Berenténé Gönczi Ilona tanárnő, aki segített az „alkotások” elkészítésében. 
December elején a Bozsik-program keretében újabb versenyen vettek részt „focistáink”.  
Köszönjük Krista Tamásnak  is a kézműves foglalkozásokhoz  biztosított agyagot. 
December 3-án a Kecskeméti Mentőállomás munkatársai játékos elsősegélynyújtó foglalkozást 
tartottak az óvodában. A gyerekeknek nagyon tetszett a program. Köszönjük, hogy szabadidejüket 
feláldozva  eljöttek  hozzánk is.  
December 5-én a Mikulás járt az oviban, aki  mindenkit megajándékozott.  
A falu adventi koszorúján  meggyújtottuk a 2. gyertyát.  Óvodásaink  megható kis  műsorral  
köszöntötték az  ünnepet. 
Év  vége  felé  közeledvén  ezúton  szeretném  megköszönni   Mindenkinek  az   egész   évben   
nyújtott   támogatást,  segítséget,  sok-sok  munkát,   amellyel  gyarapították  intézményünket.   

 
 

Munkatársaim  nevében  is  békés,  meghitt      Karácsonyt  és  
eredményekben   

 
gazdag   új  esztendőt  kívánok! 

 
 
                                                                                                             Vida  Lászlóné 
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Bene Vitéz Általános Iskola hírei 

 
 

Matematika versenyek az első negyedévben 
 

A Bene Vitéz Általános Iskolában megtartottuk a tanév első matek háziversenyét 
ötödik osztályban. Kiegyensúlyozott összecsapások után-két fordulóból állt ugyanis a 

verseny-szoros eredmény született. Győzött-minimális, két pontnyi különbséggel Békefalvi 
Boglárka, de jól teljesített Merk Richárd, Pákozdi Arnold és mások is. A dobogós versenyzők 

értékes könyvjutalomban részesültek. 
Másik fontos versenyünk Ballószögön zajlott. Itt tartottuk november 27-én a már 

hagyományos őszi körzeti versenyünket hat általános iskola részvételével. Minden 
évfolyamot egy-egy tanuló képviselt. Egyéniben két érmet is sikerült szerezni, Békefalvi 

Borka (7. osztály) bronzérmet, Krista Ádám (8. osztály) ezüstérmet nyert. Másik két 
versenyzőnk-Krista Éva (6. osztály) és Békefalvi Boglárka (5. osztály) is derekasan küzdött, 

így aztán a csapatnak sikerült felkapaszkodnia a dobogó harmadik fokára.  
 

 

 
 

Végeredmény: 

1. Jakabszállás 16 pont 

2. Ballószög 15 pont 

3. Ladánybene 13 pont 

4. Helvécia-Fekete-Erdő 12 pont 

5. Helvécia-Wéber-Ede 12 pont 

6. Ágasegyháza 10 pont 

 
Minden versenyző elismerést érdemel a teljesítményéért, további sikereket kívánok nekik és 

köszönöm, hogy jó példával járnak elől iskolájukban és szűkebb hazájukban, Ladánybenén! 
 
 

                                                                                                                     Mátyás Ferenc  
                                                                                                                    szaktanár 
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2014. december 13-án 
szombaton  

7.30 órától 11.00 óráig 
jótékony célú  

karitász vásár lesz a 
művelődési házban. 

Szeretettel vár mindenkit a 
Karitász csoport! 

 

Egyházi hírek 
 

Karácsonyi köszöntés 
 

„Mezítelenül születtem,  
hogy le tudj mondani önmagadról. 

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot. 
Kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon. 

Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet. 
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember 

Hozzám közeledhessen. 
Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj Tőlem. 

Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban. 
Szeretetből születtem, hogy soha se kételkedj szeretetemben. 

Éjnek idején születtem, hogy tudd hinni, minden földi valóságot 
képes vagyok megvilágosítani. 

Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad, azért ami vagy. 
Egyszerűségben születtem, hogy te se legyél bonyolult. 
Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni  

magadban a kevélységet. 
Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden önmutogatást. 

Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, 
bizalommal telinek lenni, mint a gyermek. 

Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza  
az Atya házába."                                                                                                                                   

                                               (Lambert Noben) 
 

Jézus születésén örvendező áldott karácsonyi ünnepeket, 
és békés, boldog újesztendőt kívánunk! 

 
                                                                                                      Tibor atya és az   

                                                                                                               Egyházközség 
 

RORATE 
Adventi időben minden hétköznap reggel 1/27-r „rorate” szentmisét tartunk a plébánián. 

„Rorate/harmatozzatok égi magasok, Téged vár epedve, a halandók lelke, jöjj el édes üdvözítőnk.” 

 
ÜNNEPI MISEREND 
24.  SZENTESTE 23.00 
25. URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY 10.00 
26. KARÁCSONY MÁSNAPJA, SZENT ISTVÁN PROTOMÁRTÍR 10.00 
27. SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA – SZOMBAT 17.00 
28. Vasárnap A SZENT CSALÁD ÜNNEPE 10.00 
31. ÉV VÉGI HÁLAADÁS ÉS TE DEUM 17.00 
Január 01. SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA 10.00  
                   - Parancsolt, kötelező ünnep. 
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A SZERETET MINDENKIÉ! 

A Katolikus Karitász Ladánybenei Csoportja  
a nehéz helyzetben élő családok megsegítésére az adventi időszakban adományokat gyűjt. 

 

Köszönettel fogadunk tartós élelmiszereket (liszt, cukor, rizs, étolaj, konzerv, tészta, keksz, tea stb) 
melyek elhelyezhetők a templomban a karitász asztalon illetve a Kiskun Közértben átadhatók 
Sztancsné Kulcsár Évának vagy a Karitász tagoknak.  Már egy kis konzerv is segítség,  hisz sok kicsi 
sokra megy. 
 
Köszönettel fogadjuk továbbá az otthonokban, háztartásokban feleslegessé vált, de még használható  
holmikat. Az évszaknak megfelelő, jó állapotú, tiszta ruhákat, főként gyermekruhákat, cipőket, 
könyveket, játékokat, karácsonyfa díszeket, színes újságokat, konyhai eszközöket (pohár, tányér, 
edény)  ágyneműt,  takarót, szőnyeget, függönyt stb.  
 
Ne sajnáljuk odaajándékozni azt, ami már felesleges, kinőtt, megunt, amit csak ide-oda pakolgatunk, 
mert igazából nincs már rá szükségünk, de másutt még értékes lehet.  
 

Adni jó és a jókedvű adakozót szereti az Isten. 
 

                                                                                                                        Katolikus Karitász 
                                                                                                                       Ladánybenei Csoportja 

Karácsonyi köszöntő 
 

Kiskarácsony éjszakája, Jézus születése napja, 
A kis Jézus ember lett, mint kisgyermek, született. 

Őtet hívják Jézuskának, édesanyját Máriának, 
Ki őt pólyába tette, s a jászolba fektette. 

 
Az angyalok fenn az égben, mennyei szép dicsőségben, 

Vígan így énekelnek, dicsőség az Istennek. 
Pásztorok a falu mellett, báránykákat legeltetnek, 

Meghallják az éneket, Jézuskához elmennek. 
 

Jézuskának, ágya mellett, ájtatosan letérdelnek, 
És őt buzgón imádják, égnek, földnek, királyát. 

Ezután meg napkeletről, ragyogó szép csillag kelt föl, 
Elindult nyugat felé, három király követé. 

 
Ezek is a Jézuskához, a betlehemi jászolához, 

Jöttek el, imádni őt, a kegyes üdvözítőt. 
 

                                                                                              özv.Nyári Lászlóné 
 

Közösségi Ház hírei 
 

Újból eltelt egy év.  A karácsony és az év vége időszaka egyszerre a lezárás és az új kezdet ideje is. 
Miként a természetnek, az embernek is minden évben meg kell újulnia, ki kell önmagából vetnie a 
korábbi időszak alatt beléívódott rossz szokások, sérelmek lélekromboló árnyait. Ahhoz, hogy az 
ember valóban megtisztulva köszönthesse a karácsonyt majd ezt követően az újévet, 
elengedhetetlenül szükséges az a számadás magunkkal és befelé figyelés amely az adventi időszaknak 
is egyik fő célja. Hogyan is készülhetnénk fel valóban tiszta szívvel a szeretet ünnepére, Jézus Krisztus 
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születésének ünnepére, amennyiben a magunk lelkének portáját nem söpörtük tisztára? Ez a tisztára 
söprés és önvizsgálat az, ami elvezethet minket a megbocsájtáshoz a nyílt és tiszta szívhez, aminek 
köszönhetően karácsony ünnepén valódi és tiszta csodálattal tudjuk ünnepelni a földre született Isten 
jelenlétének katarzisát, aki maga sem más, mint a szeretet.  Ennek a tisztára söprésnek 
eredményeként megjelenő örömben, szeretetben gazdag Boldog Karácsonyt kívánnak a Közösségi 
Ház munkatársai: Berente Tamás könyvtáros és Gondos Máté ikszt munkatárs. 
 

Adventi Gyertyagyújtás  
 

Hagyományainkhoz híven a karácsonyi készülődés keretén belül e évben is sor kerül a hagyományos 
adventi gyertyagyújtásokra mely során egy kis rövid műsor keretén belül az alábbi időpontokban a 
falu adventi koszorúján gyújtunk meg egy-egy lángot. 
 
Időpontok: 
I.November 29 (szombat)-Margaréta nyugdíjas klub műsora, 18.00-kor a szentmise után 
II.December 6 (szombat)-Csiribiri óvoda műsora, 18.00-kor a szentmise után 
III. December 13 (szombat)-Bene vitéz általános iskola műsora, 18.00-kor a szentmise után 
IV.December 19 (péntek)-Falukarácsony 
 
Helyszín: Ladánybene, piactér 
 
Vegyünk részt közösen a gyertyagyújtásokon, hangolódjunk rá együtt a karácsony misztériumára! 
Mindenkit nagy szeretettel várnak, és kellemes ünnepi készülődést kívánnak a szervezők. 
 

Játékgyűjtés! 
 
Ez évben is, december 19-én megrendezésre kerül Falukarácsonyi ünnepségünk, melynek 
keretén belül mint az elmúlt években, most is szeretnénk falunk gyermekei számára kis 
ajándékcsomagokkal kedveskedni, amit a falu Mikulása fog kiosztani. Ezzel kapcsolatban 
kérjük, hogy amennyiben van jó állapotban lévő, de nem használt játékuk és módjukban áll, 
felajánlhatják az alábbi helyeken a gyermekek részére: 
 
-Csiribiri óvoda                                                                            Információ:                    
-Bene vitéz általános iskola                                                     Gondos Máténál 
-Ladánybene Község Önkormányzata                                   Tel.: 20/938-5390 
-Ladánybenei Közösségi ház 

 

„Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek” (Mt 25,40) 
 

Mendikálás szerveződik! 
Sokan joggal tehetik fel a kérdést, hogy mit is takar ez a teljesen idegenül ható szó, ezért rögtön a 
választ is megadom rá. A szó köszöntést,üdvözlést jelent. Egy olyan népszokásról van szó, amely az 
Ipolyságban és Észak-Magyarországon maradt meg, és melynek során éneklő és hangszeren játszó 
fiatalok házról házra járnak és karácsonyi énekeikkel, dalaikkal köszöntik a lakókat a közelgő 
karácsony alkalmából. Mint ahogy tavaly, most is megrendezésre kerül ez a remek szokás kis 
falunkban. Akik szeretnék, hogy a mendikáló csapat hozzájuk is betérjen és elhozza hozzájuk a 
karácsony előszelét gyönyörű előadásukkal, az a Közösségi Házban, vagy az alábbi telefonszámon 
jelentkezhet. 
Időpontja: december 23 (kedd) estefelé 
 Információ: Gondos Máté  (Tel.: 20/938-5390 
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Falukarácsony 
2014 

 

Közhírré tétetik, Falukarácsony következik! 
 

E évben is megrendezésre kerül, az immár hagyományossá 
vált falukarácsonyi ünnepségünk, amelynek keretén belül 

meghitt hangulatban, együtt készülhet a falu apraja-  
nagyja a szeretet ünnepére.  

A kisebbeket nagy szeretettel várja a messzi északról 
ideérkező lappföldi Mikulás, ezt követően pedig a 

nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően meleg teával, 
kakaóval, forralt borral és sok más ínyencséggel 

felmelegedve és jóllakva hallgathatják végig falunk 
karácsonyi műsorát a velünk együtt ünneplők. 

 
 

Programok: 
16.00-Lovaskocsin érkezik a Mikulás 
17.00-Az utolsó adventi gyertya meggyújtása 
        -Beszédet mond: Kardos Attila polgármester és Földi Tibor atya 
17.00-A falu ünnepi műsora, melyben fellépnek: 
       -Kiss Melinda és Pinczel Marika közös, meglepetés előadással 
       -Kállai Laura Anett fuvolával 
        -Bene Vitéz Általános Iskola diákjai, tanárai karácsonyi énekekkel 
17.30-Teázgatás, forralt borozás, ünnepi hangulat 
 
Helyszín: Ladánybene, Piactér 
Időpont: 2014. december 19.(péntek) 
 

Mindenkit nagy szeretettel vár Ladánybene Község Önkormányzata, 
Ünnepeljünk Együtt!                      


