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XI. évfolyam VIII. szám 2013. december
Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati Hírek
Tisztelt Ladánybenei Polgárok!
Ismét ünneplőbe öltözött községünk!
Ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk, karácsonyi
fényekkel találkozunk. A karácsonyi hangulat megváltoztatta
Ladánybenét és ilyenkor talán mi is megváltozunk kicsit. Jobban vágyunk a
csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában
időnként a háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat.
E meghitt pillatanokban hajlamosak vagyunk a visszaemlékezésre, a számvetésre.
Többen mondták nekem milyen kár, hogy nem volt adósságállománya Ladánybenének, mert úgy azt
most lerendezte volna az állam. Ladánybene, mint az előző években is, most is kiszámítható,
tervezhető, fejlődésorientált gazdálkodást végzett. Örömteli tény, hogy ez év novemberében az
önkormányzat 14 milliós pénzkészlettel rendelkezett. Volt aki azt mondta rá csoda. Hát nem állt
messze a valóságtól.
A vezetésem alatt lévő képviselő-testület évről-évre azt mondta, hogy vállalható költségvetésünknek
kell lennie, olyannak, mint saját otthonunkban is. Nem költekezhetünk felelőtlenül, arra várva majd,
hogy valaki helyettünk kifizeti adósságainkat. Reményeink szerint az ez után megvalósuló
fejlesztésekhez önerő támogatásban részesülnek majd azon települések, melyek nem vagy kevés
hitellel rendelkeztek.
Az intézményeink közül az általános iskola fenntartását átvette az állam, viszont önkormányzatunk
anyagi hozzájárulással segíti, támogatja az oktatást. Támogatjuk az általános iskolai versenyeken,
kirándulásokon való részvételt, saját forrásaink terhére az általános iskola rendelkezésére bocsátjuk a
művelődési ház épületét, továbbra is biztosítjuk a külterületen élő diákok iskolába és visszaszállítását
a tanyagondnoki autóval. Úgy vélem, hogy a törvény által ránk ruházott változás nem jelentett
színvonalbeli romlást az általános iskola életében. És ehhez jön még hozzá a gyermekétkeztetés is,
hiszen az is önkormányzati feladat. Így a kapocs hivatalosan is megmarad az önkormányzat és az
iskola között, de hiszem, hogy gyakorlatban továbbra is szoros együttműködésben leszünk, hiszen
egy jól működő faluban ez nem lehet kérdés. Másik gyermekintézményünk az óvoda jogszabályilag
önkormányzati fenntartású maradt. Természetesen itt is igyekszünk a korábban elért színvonalat
tartani, és ha lehet tovább javítani az Óvodai oktatás és a kiegészítő tevékenységek körülményeit. Ezt
idén a térburkolat növelésével és egy előtető építésével próbáltuk elérni.
Ebben az évben megtörtént a településen a térfigyelő kamerák telepítése, melynek
szükségszerűségét nem lehet vitatni. Annak ellenére mondom ezt, hogy meglátásom szerint
alapjában véve így is egy biztonságos településen élhetünk. Az önkormányzat saját forrásából közel
1.5 millió Ft-ot költött a rendszer kiépítésére. Így megfigyelő kamera került telepítésre, a
sportpályára, a polgármesteri hivatal, a plébánia elé, valamint a játszótérre is. Ezzel is növelve a
lakosság biztonságérzetét.
Célunk, hogy a falu tovább fejlődjön. Megválasztásom óta igyekszem jó polgármester lenni, sosem
szégyelltem tanulni, még van szabad kapacitás a memóriatáramban. A fejlődésben az a jó, hogy az
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egy folyamat, amelynek csak eleje van, vége sosincs. Ha napról napra együtt dolgozunk ugyanazokkal
az emberekkel, meg kell tanulnunk tisztelni a másikat. Így azt is, hogy a falu szolgálatát annak
fejlesztését közös szenvedélynek tekintsük, mert továbbra is vallom : „Alkossunk egy falut”
Hiszem, hogy van még hova fejlődnie a településnek, és mert nagyszerű emberekkel dolgozhatok
együtt. A közösség érdekét nem győzheti le egyéni érdek. Mert hiszem, hogy nem a kétszínűség, nem
a kapzsiság az, amire szüksége van az embereknek, hanem a kiszámítható egyenes beszédre, és
cselekedetekre.
Az idei évben az év elején bekövetkezett változások (Iskolafenntartó társulás megszűnése, Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása) és azok financiális bizonytalansága miatt elmaradt egy-két
korábban megszokott rendezvényünk, azonban újabb, a körülményekhez igazodó közösségi
programmal igyekeztünk ezeket pótolni.
Szerencsére az év vége felé járva elmondhatjuk, hogy rendezni tudtuk a sorokat, elegendő tartalékkal
rendelkezünk a megnyert pályázataink finanszírozásához, önerejének biztosításához, és az idei év
tapasztalatai alapján tudtunk félretenni úgy, hogy a jövő évi költségvetésből ismét meg tudjuk majd
rendezni a hagyományos Falunapot is úgy, hogy ennek semmilyen más rendezvény, vagy beruházás
nem esik áldozatául.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy az idei évben is a Tőlünk megszokott
kiszámítható módon tudtuk végezni feladatainkat, megteremtve ehhez a jövő évi fejlesztések alapját.
Mindenki számára Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Kardos Attila
polgármester

Csiribiri Óvodai Hírei
Intézményünkben november is bővelkedett programokban.
Gyermekeink közül néhányan úszásoktatáson vettek részt a kecskeméti
uszodában.
Egyre többen érdeklődtek a játékos hittan foglalkozások iránt.
Folytatódott a mozgásfejlesztés is, amely érezhetően segíti ovisainkat egyre több területen.
Logopédusunk rendszeresen foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel.
Bár az időjárás elég hidegre fordult, sikerült még időben 10 facsemetét elültetni az óvoda udvarán,
melyeket ajándékba kaptunk Sponga Györgytől. Köszönjük a nemes gesztust.
Az iskolások mellett nagycsoportosaink is felléptek a nyugdíjas klub évzáró ünnepén. A nagymamák,
nagypapák elismerően tapsoltak kis műsorunk végén.
Több éve hagyomány, hogy az óvodások „gyújtják” az első gyertyát a falu nagy adventi koszorúján.
Közös verssel, énekkel köszöntöttük advent első vasárnapját.
December 6 – án meglátogatta óvodánkat a Mikulás, akit a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Bár
volt, aki virgácsra is számított, csak ajándékot kapott mindenki.
Karácsony felé közeledvén a gyerekek is érzik az ünnepi készülődés hangulatát. Beszélgetéseink során
megosztják velünk legtitkosabb vágyaikat is, hogy mit szeretnének, minek örülnének. Sokszor nem is
drága játékokat említenek, hanem a családjukhoz kapcsolódó fontos dolgokat: szeretetet,
egészséget, vidámságot.
„ Áldott ünnep a Karácsony, mert összehozza a családot…”
Köszönjük az egész évi támogatást, segítséget Mindenkinek!
MEGHITT, SZÉP KARÁCSONYT ÉS SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Vida Lászlóné
óvodavezető
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A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Advent időszakát éljük. Napi munkánk mellett igyekszünk
ráhangolódni az ünnepekre. November végén megtartottuk a már
hagyománnyá vált iskolai bált. Rendezvényünk nagyon jól sikerült. A
szülők és a pedagógusok közös tánccal hangolták rá a vendégeket a
bálozásra. A hangulat nagyon jó volt, az éjfél utáni tombolahúzáskor
nagyon sok szép, értékes nyereménytárgy került kisorsolásra.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, részvételét, munkáját. A
bevételt a szülők minden évben iskolai rendezvények, programok
támogatására, a gyerekek megajándékozására fordítják.
A hónap végén rendezték meg Ballószögön a tanév első körzeti versenyét matematikából. Hat
általános iskola felsős diákjai csaptak össze évfolyamonként egy-egy versenyzővel. A Ladánybenei
Bene Vitéz Általános Iskolát Krista Éva, Békefalvi Borka, Krista Ádám és Szalkai Dóra képviselték.
Csapatunk Jakabszállás mögött a második helyen végzett. Egyéniben Borka és Ádám első helyezést
értek el. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanárnak a szép sikerhez! Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
November 29-én alsós diákjaink kedves kis irodalmi műsorral köszöntötték a nyugdíjasokat, akik a jó
hangulatú est során megajándékozták a kicsiket. December 5-én és 6-án mintegy 50 diákunknak
lehetősége nyílt a Kecskeméti Katona József Színház előadásában a Lúdas Matyi című darab
megtekintésére. Ez a program részben az IPR, részben a színház támogatásának köszönhető. Szent
Miklós napjának reggelén a DÖK Mikulása szaloncukorral és mandarinnal várta a diákokat, akiket
később az IKSZT Mikulása is meglátogatott. Ezen a napon Dóbiás Péter zenés műsorát is élvezhették
az alsós gyerekek.
Felső korosztályos csapatunk részt vett a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában
megrendezett Mikulás Kupán. Ez volt az első komolyabb megmérettetés számukra. Ezen a tornán
több éve együtt készülő komoly csapatok vettek részt. Sajnos az első meccsen érződött rajtunk, hogy
még csak három hónapja készülünk együtt, kicsit megrémülve kezdtük a tornát. Miután
megnyugodtak a fiúk, egyre több begyakorolt technikai elemet adtak vissza a folytatásban.
Szeretnénk a jövőben minél több tornára eljutni, ezért edzünk, gyakorolunk tovább.
Advent második hétvégéjét munkával töltöttük. Szombaton a december 24-i (keddi) órarend szerint
tanítottunk. A délutánt a művelődési házban töltöttük, ahol az óvoda dolgozóival közösen kézműves
foglalkozást, táncházat szerveztünk. A gyerekek adventi koszorúkat, karácsonyfadíszeket
készíthettek, mézeskalácsot díszítettek. Munka közben a résztvevők zenét hallgattak, teáztak. Este az
iskolások színvonalas, megható karácsonyi műsorát követően meggyújtottuk az adventi koszorún a
második gyertyát. Mindannyiunk szívéhez eljutott a gondolat, hogy bár a BÉKE, a HIT és a SZERETET
lángja kihunyhat, ha nem tápláljuk, de a REMÉNY mindig képes azokat lángra lobbantani.
A világ és benne az ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a szeretet ünnepét. Ismét
gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik
fontosak számunkra. Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy
önmagunktól mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épült családot lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány
napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása. Éljünk
úgy, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek.
A fenti gondolatok jegyében kívánok Áldott, Békés Karácsonyt az iskola dolgozói és tanulói nevében.
Mátyás Katalin
igazgató
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Közösségi Ház Hírei
December 5-én este kis falunkban járt a mikulás és két krampusza. 6-án délelőtt ellátogatott
az óvodába és az iskolába is. Az otthonokban és intézményekben is örömmel és lelkesen
fogadták őket a gyermekek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a
családoknak, akik meghívták magukhoz, és ezzel támogatták a Ladánybene Községért Alapítványt.
Az így befolyt összeg a falukarácsony költségeihez járul hozzá.

December 7-én sokan vettek részt az iskola, óvoda, alapítvány és az IKSZT által közösen rendezett
adventi kézműves délutánon. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak a jó
hangulatú és sikeres rendezvényhez.
December 11-én este Békefi Anna képes útibeszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.
Élményteli és személyes hangvételű előadást hallhattak az El Camino közel ezer kilométeres
zarándokút helyszíneiről és eseményeiről, az előadás végén kérdéseket tehettek fel.
Ugyanaz nap délelőtt az óvodások és 1-2. osztályosok vehettek részt mese délelőttön. A mesemondó
történeteit nem csak meghallgatták, hanem el is játszották.
Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!
Csere-Várkonyi Csilla
Berente Tamás
IKSZT munkatárs
Könyvtáros

Falukarácsonyi ünnepség
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy idén is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált
Falukarácsonyi rendezvényünk, ahova minden ünnepelni vágyót nagy örömmel várunk. Ünnepeljük
együtt a szeretet ünnepét!
Helyszín: Ladánybene Község Központja (Piactér)
Időpont: December 20-a 16.00 órától
Programról röviden:
16.00 órától a Mikulás várja az óvodásokat
16.30-tól Falukarácsonyi műsor
- Kardos Attila Polgármester úr ünnepi beszéde
- Ő-szint-én duo (Nagy Adrienn és Erdős Attila duója)
- A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola színjátszó körének műsora
17.00 órától Karácsonyi hangulatú utcabál, ahol ünnepi zenével, és a nagylelkű felajánlásoknak
köszönhetően ingyenes forralt borral, teával, kakaóval és kaláccsal látjuk vendégül az ünnepelni
vágyókat.

4

Benei Hírmondó (XI. évfolyam VIII. szám 2013. december)

Egyházi Hírek

A LEGFONTOSABB DÖNTÉS KARÁCSONYKOR
„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és
dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal:
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a
jóakaratú embereknek!”Lk 2,13-14
A vidámság – és az adventi stressz időszaka van. Hiába kellene a
békességről szólnia, a lelkünk néha jobban össze van gubancolódva
ilyenkor, mint egy rosszul elpakolt karácsonyi égősor.
Van, aki előre retteg a karácsony előtti zűrzavartól, tudja, hogy
idegesség, magány vagy akár depresszió járhat vele. Bár egyesek boldogan várják ezt az időszakot,
aggódás, rohanás, családi konfliktusok, túlzott elvárások és ebből adódó csalódások árnyékolhatják
be az ünnepet.
Mindig választhatunk: hagyjuk, hogy a stressz nyomjon a földre, vagy imádattal borulunk le az Úr
előtt.
A Szentírás gyönyörű képet fest az imádásról a Lk 2,13-14-ben. Mikor Jézus megszületett, angyal
jelent meg a pásztorok előtt, és nemsokára rengetegen csatlakoztak hozzá a mennyből, hogy együtt
dicsőítsék az Istent.
„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent
ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú
embereknek!”
Nem ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol az angyalok imádják Istent. A Zsid 1,6-ban olvassuk: „Ám
amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: Imádja őt Isten minden angyala.” A Jelenések
könyve 5,11-12-ben pedig: „És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját,
akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták:
Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a
tisztelet, a dicsőség és az áldás.”
Az angyalok mintául szolgálnak nekünk az imádásra. Leborulnak az isteni Gyermek előtt.
Elképzelhetetlen örömmel zengik dicsőítő éneküket. Az imádáson keresztül hirdetik Isten dicsőségét,
fejezik ki hódolatukat. Az angyalok örömmel szánnak időt Isten dicséretére.
Krisztust benne tartani a karácsonyi ünnepségben nem csak egy klisé, hanem az imádás szándékos
választása. Ez a legfontosabb döntés szent karácsony ünnepén. Olyan hódolattal teli lelkület kell
hozzá, amilyen az angyaloké. Ha Jézust állítjuk ünneplésünk középpontjába, az Ő szeretete, békéje és
öröme tölt el bennünket.
Ez pedig arra indít, hogy az Ő keze és lába legyünk a szükséget szenvedők felé. Ha imádattal telik meg
a szívünk, kevés hely marad benne a hosszú sorban állás miatti bosszankodásra az áruházakban. Arra
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összpontosítunk, amiről valójában a Karácsony szól - egy Megváltót kapunk ajándékba –, és nem
stresszelünk a tökéletes ajándékok kiválasztásán. Higgadtak és kedvesek maradunk valakivel, mikor
okunk lenne az ellenkezőjére. Az imádat arra késztet, hogy hálát adjunk Jézusnak mindazért, amit tett
érünk, a dicsőítés nem engedi, hogy a stressz kiűzze Isten örömét a szívünkből.
Arra is indít, hogy csatlakozzunk a mennyei kórushoz, és dicséretet zengjünk a Báránynak – még ha
kicsit hamiskásan is.
Az ünnepekkel járó felfokozott érzelmek beleránthatnak az izgatottság forgatagába, stressz-szintünk
egészségtelen méreteket ölthet, és ez megakadályozza, hogy átadjuk magunkat az imádatnak és
dicséretnek, amivel ünnepelhetnénk Azt, Akiért ez az egész időszak létrejött.
Sok döntést hozunk decemberben: kiken segítünk, milyen ajándékokat veszünk, milyen
rendezvényekre megyünk el. De a legfontosabb döntés, hogy imádjuk és dicsőítsük Urunkat. Az
Ajándékért, a szeretetért, a békességért, a hit jutalmáért az örök életért, amit kapunk Tőle.
Ha a szívünk imádja az isteni Gyermekben a mindenség Urát, akkor békére lel, békés lesz az
ünnepünk is.
Uram, imádni és dicsőíteni akarlak a mostani karácsonyi időszakban. Segíts, hogy figyelmemet Rád és
a Te jóságodra összpontosítsam.
Áldott, Békés Szent Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt Kívánunk Mindenkinek!
Róm. Kat. Plébánia
Róm. Kat. Karitász
Tibor atya

Ünnepi miserend
24-én Szenteste 23.00
25-én Urunk Születése Ünnepe 10.00
Betlehemes játék a szentmise keretében
26-án Szent István első vértanú ünnepe 10.00
29-én Szent Család Ünnepe 10.00
31-én Óesztendő utolsó napja, Hálaadás 17.00
01.01 Újesztendő első napja 10.00
Szűz Mária Isten Anyja parancsolt ünnep

Új klub Ladánybenén
Megalakultunk!
Nagy örömmel jelenthetem, hogy végre létrejött kis falunkban egy olyan kör, amely a rendszeres
mozgást és egészséges életmódot hivatott támogatni. A Ladánybene Fitness Club nem más, mint egy
nagyszerű lehetőség a kikapcsolódásra a sport segítségével. A csoport lelke Szurgyiné Muhari Anett,
aki időt és fáradtságot nem sajnálva lelkesen buzdít minket hétről hétre remek programokkal a
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mozgás szeretetére. Az ő példáját látva már sokan kaptak kedvet a rendszeres sporthoz, így lehet,
hogy a kezdetekkor már az óvodai csoportszobát is kinőttük. Csapatunkban minden korosztály
képviselteti magát a kis gyerekektől a felnőttekig egyaránt. Clubunk részvevői jobbára ugyan nők, de
nagyon szívesen látjuk köreinkben a mozogni vágyó férfiakat is, hisz a sport általi jó közérzet, az
egészség közös célunk! Itt már mindenki tudja, hogy sportolni jó, hasznos és rengeteg plusz energiát
ad. Fontos célunknak tartjuk a mozgás mellett az egészséges táplálkozást is, hisz a kettő kéz a kézben
jár egymással. Receptcsere, és hasznos tanácsok megosztása is folyik egymás közt a minden
napjainkban. Akik eddig részt vettek a programokon, azok tudják, hogy ez egy remek csapat, ahová
mindig jó visszatérni hétről hétre. Akik pedig még nem „látogattak meg minket”, azok felé nyitva áll a
Club ajtaja, mindig szívesen látunk új tagokat. Mindezek mellett azonban köszönetet szeretnénk
nyilvánítani mindazoknak, akik segítettek és segítenek nekünk mindig abban, hogy így tudjon
működni ez a Club. Köszönjük a termeket, melyekben eddig tornázhattunk, a világítást, hogy ne
sötétben kelljen futnunk, a rengeteg támogatást, tanácsot, sok jó ötletet, lájkot, bíztató szót,
mosolyt, amit kapunk a támogatóktól. Köszönjük az aktív részvételt minden tagunknak: az
idősebbeknek, akik minden héten töretlen elszántsággal és energiával részt vesznek az eseményeken;
a családanyáknak, háziasszonyoknak, akik mindig szakítanak egy órácskát a szerda estéből a
mozgásra és hozzák a gyerekeket is, akik hihetetlen kitartással csinálják a gyakorlatokat, futnak,
fociznak velünk együtt. Ebből is látszik, hogy milyen összefogás van a csapatban, és milyen összefogás
van a csapatért! Hálásak vagyunk mindezért! Ha kedvet kaptál a rendszeres mozgáshoz és
csatlakoznál hozzánk, gyere bátran, megtalálsz minket minden héten, kedden és csütörtökön este hat
órakor a focipályán, valamint szerdán este nyolc órakor a kultúrházban.
Szeretettel várunk!
Ladánybene Fitness Club
(Nagy Adrienn, Szurgyiné Muhari Anett)
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