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Önkormányzati hírek
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-én tartotta soron
következő ülését, amely egyben az év utolsó képviselő-testületi ülése volt.
Az ülés napirendje közt szerepelt a községi önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása, amely a költségvetés 2011. október 1. óta bekövetkezett változásait tartalmazza.
Bevételi oldalon többletbevételt az önkormányzatok költségvetési támogatása, a közmunkaprogram
keretében kapott támogatási értékű bevétel, valamint a népszámlálás lebonyolításáért kapott
többletbevételek szerepelnek.
Elhangzott, hogy az IKSZT beruházása, pénzügyi elszámolása befejeződött. A beruházáshoz szükséges
10.500.000 Ft támogatást megelőlegező hitel összegéből december 1-vel 5.000.000 Ft visszafizetésre
került.
Az ülésen elfogadásra került a képviselő-testület 2012. évi munkaterve, amelyek között legnagyobb
hangsúlyt kapott önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az új Alkotmánynak megfelelően.
Ugyancsak 2012-es év feladata lesz, az elfogadott új Önkormányzati törvény szerint az önkormányzati
rendszer átalakítása (önálló polgármesteri hivatal megszűnte, jelenlegi társulási megállapodások
felülvizsgálata).

Ladánybene Község Önkormányzata szeretné köszönetét kifejezni azok
számára, akik nagylelkű adományaikkal segítették az idén is megrendezésre
kerülő Falukarácsony megrendezését, valamint azoknak is, akik segítséget
nyújtottak annak lebonyolításában.
Köszönetünket fejezzük ki:
Árva Zsoltnak, aki a betlehem elkészítéséhez fát ajánlott fel
Baranyi Lajosnak, aki kalácsot, szaloncukrot és a betlehem figuráit ajánlotta fel
Balogh Sándornak, aki a karácsonyfát a helyére szállíttatta
Benke Péternek, aki a mikulás fogatot biztosította
Irsai Erzsébetnek, aki felajánlotta a karácsonyfát
Králikné Szabó Irénnek , Rédliné Stefán Mónikának és ifj. Obornyák Péternének, akik elkészítették
az adventi koszorút
Kollár Attilának, aki kakaót ajánlott fel
Makai Istvánnak, aki teát ajánlott fel
Mészáros Gézának, aki 20 liter bort ajánlott fel
Obornyák Jánosnak, aki villamossági munkákat látta el
Ritter Tibornak, aki 20 liter bort ajánlott fel
Sándor Györgynek, aki felépítette a betlehemes házikót
Sponga Györgynek, aki helyére szállította a betlehemes házikót
Várkonyi Lajosnak, aki a pogácsát ajánlotta fel
Várkonyi Zoltánnak, aki 20 liter bort ajánlott fel
Az óvoda és iskola pedagógusainak, akik feldíszítették és berendezték a betlehemet
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A Ladánybene Községért Alapítvány számára, hogy 100 ezer forinttal támogatta a falukarácsony
megrendezését.
A ladánybenei polgárőrség számára, hogy felügyelték az esemény helyszínét, és segédkeztek a
rendezési munkálatokban
Továbbá köszönjük a Margaréta nyugdíjasklubnak, az Általános Iskolának és a Csiribiri Óvodának,
hogy a gyertyagyújtások során műsorral kedveskedtek a nézők számára.

Valamint köszönetünket fejezzük ki mindazok számára is, akik ötleteikkel, tanácsaikkal,
játék és egyéb felajánlásaikkal segítették a Falukarácsony ismételt megrendezését, illetve
segédkeztek annak kivitelezésében.

A Ladánybene Községért Alapítvány hírei
Az alapítvány 2011-ben is több rendezvényt bonyolított le, illetve erejéhez mérten igyekezett
hozzájárulni más szervezetek rendezvényeihez. A Nemzetközi Majálist rövid műsorral tettük
ünnepélyesebbé, valamint támogattuk a karaoke verseny díjazását. A Falunaphoz kapcsolódóan
LEADER pályázati forrásból került megvalósításra a Családi Egészségnap, melynek egészségügyi
mérései, saláta és süteményversenye, a könyvbörze, a helyi termékek kóstolása, rajzversenye nagyon
népszerűek voltak. Különösen sokan keresték fel Békefi Anna természetgyógyászt, aki a
rendezvényhez kapcsolódóan ingyenesen végzett állapotfelmérést, illetve gyógynövényes
finomságokat kínált a látogatóknak. A Falunapot a Fókusz Takarékszövetkezet által biztosított
50.000.- Ft-tal, valamint a nevezési díjakból befolyó 35.000.- Ft-tal támogattuk.
Elkészült a régóta várt ivókút az iskolában, melyet tanév elején vehettek birtokba a gyerekek. A
beruházás fedezetét a korábban Tóth Katalin és Berente Istvánné hozzátartozói kérésére az
alapítvány számlájára befizetett támogatások biztosították. Csak később, november 20-án került sor
az emléktábla felavatására, mely reményeink szerint méltó módon állít emléket a falu két egykori
meghatározó pedagógusegyéniségének, Tóth Katalinnak és Berente Istvánnénak, és egyben a
folyamatosságra is emlékeztet. Köszönjük Berente Gábor és Várkonyi Lajos, valamint családjaik
nagylelkű felajánlását, bizalmát és együttműködését, segítségét.
December 10-én került sor a Luca-napi Vigasságra, ahol jó hangulatban folytak a kézműves
foglalkozások, volt vásár, rajzverseny, süteménysütő verseny, könyvbörze és élőzenés táncház.
Köszönetet mondunk a zenészeknek, táncosoknak, az árusoknak, az óvoda és iskola pedagógusainak,
a sütemények készítőinek, valamint Lukács Margaréta könyvtárosnak. Külön köszönet illeti Bogovics
Hajnalka, Sztancs Tibor és Várkonyi Lajos vállalkozókat, akik szaloncukorral támogatták a
rendezvényt, így minden gyerek, aki rajzolt, játszott vagy kézműveskedett, kaphatott édességet. A
Falukarácsonyhoz 100.000.- Ft támogatást biztosított az alapítvány, ez a Betlehem épületének
elkészítéséhez került felhasználásra.
Az elmúlt évben az alapítvány több eszközzel, felszereléssel
gyarapodott pályázati forrásból. A Nemzeti Civil Alap
működési támogatása tette lehetővé, hogy irodaszereket,
Amennyiben egyet ért
pavilont, szekrényt, music centert, valamint laptopot,
célkitűzéseinkkel, fontosnak
videokamerát és színes nyomtatót vásároljunk. Mindehhez
tartja a tevékenységünket,
10% saját forrást kellett biztosítani. Ugyancsak tavaly
kérjük, támogassa a
került benyújtásra az a pályázat a Humán-Innov Kft-hez,
Ladánybene Községért
melynek eredményeként idén az iskola gyereknapjára 3 db
Alapítvány működését!
felfújható játékot (csúszda, ugrálóvár, meglepetés játék)
Adószámunk: 18343579-1-03
tudunk biztosítani a gyerekeknek, ide természetesen az
óvodásokat is meghívjuk közös játékra. Benyújtásra került
a LEADER programhoz két további pályázat, egyik a Majális
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támogatására, a másik pedig eszközök beszerzésére. A személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó 1%-os
felajánlásokból tavaly mintegy 117.000.- Ft-ot kaptunk, melyet a közösség javára igyekszünk
felhasználni. Köszönjük a felajánlásokat minden támogatónknak, reméljük, támogatásukra a
továbbiakban is számíthatunk. Adószámunk: 18343579-1-03. Jelenleg az alapítvány közhasznúsítás
alatt áll. Erre azért van szükség, mert a jogszabályi háttér változása miatt szűkülnek a pályázati
lehetőségek. Terveink szerint február 18-án szeretnénk vacsorás jótékonysági bált rendezni.
Köszönetet mondok valamennyi segítőnknek, aki munkájával, felajánlásával, támogatásával
hozzájárult céljaink megvalósításához, illetve bármilyen módon segítette tevékenységünket. Külön
szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak: Juhászné Darányi Ilonának, Kollinászi Lászlónénak,
Nagy Adriennek, Sebestyén Istvánnénak a folyamatos segítséget és támogatást.
Kisjuhászné Gábor Katalin
kuratórium elnöke

Egyházi hírek
Sok kicsi sokra megy, segítséget kérek!
A 9.5 éves autóm motorja sajnos megszorult és a kocsi alkatrészként lesz értékesítve, ha sikerül
egyáltalán eladni. Autó segély kérelmemre a Tisztelt Érseki Hivatal azt válaszolta, hogy: mivel a
Főszékesegyház felújítása teljesen egyházi önerőből készült, ezért csak 800 ezer forintot tudnak adni
erre a célra.
Nekem önrészem nincs. A hét év alatt amíg az autót használtam, a vételárral, bankhitellel,
szervizekkel, javíttatásokkal stb… együtt nekem 3.2 millió forintba került az autó azért, hogy dolgozni
tudjak. Ezt én fizettem ki a saját fizetésemből, az autó fenntartásához, javíttatásához a Hivatal nem
tudott és nem tud hozzájárulni. Évi átlag 700 ezer forint a fizetésem, tehát ebből én már nem tudtam
félretenni, hogy önrészem legyen egy új autóra. Ebből a felajánlott 800 ezerből csak olyan öreg autót
tudok venni, amely mellett állandóak lesznek ismét a javíttatások és a problémák a három falum
ellátása közben. A legkisebb segítséget is a legnagyobb hálával köszönöm meg. Megpróbálok minél
több helyről segítséget kérni, hátha sikerül egy picivel fiatalabb és jobb állapotú autót venni, mint
amit 800 ezerért kaphatnék. Jelenleg egy kölcsön autóval dolgozom, amit egy jó Testvértől kaptam
Ladánybenén.
Érsek úr kifejezett és tiszteletteljes kérése, hogy a három egyházközség fogjon össze a segítésben.
Befizetés lehetséges „autó” jeligére a Fókuszban is a Plébánia számlájára.
OTP számla számom:
11773322-21494819
Áldással! Buék!
Földi Tibor atya

Az iskola hírei
A decemberi hónapot - mint mindenhol - az iskolában is a hétköznapi munka mellett az ünnepvárás
határozta meg. Hatodikán már a kapuban a diákönkormányzat mikulása várta a gyerekeket és a
felnőtteket egyaránt. Aki énekkel vagy verssel köszöntötte őt, mandarint és szaloncukrot kapott. Ez a
szép hagyomány meghatározta az egész napot. A testvérosztályok együtt ünnepeltek, a gyerekek
saját készítésű ajándékokkal lepték meg egymást. Nyílt tanítási napokon vártuk az iskolába a
szülőket. Úgy gondolom, hogy aki élt a lehetőséggel, hatékonyabban tudja segíteni gyermeke
munkáját.
Tanórák után a szülők elmondták észrevételeiket, véleményüket, ez is segíti hatékony
együttműködésünket. Az adventi koszorún égő gyertyák jelezték a Karácsony közeledtét. A községi
koszorún mi gyújthattuk meg a harmadik gyertyát, alkalomhoz illő versekkel, dalokkal készültek a
tanulóink. Valamennyien nagyon vártuk a téli szünetet, hiszen kemény munka van mögöttünk és
bizony elfáradtunk.
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Év végi sikereinkhez tartozik, hogy a CITIBANK IGAZGATÓSÁGÁTÓL pályázat során egy 750.000 Ft
értékű Pénzügyi-gazdasági oktatási csomagot kaptunk, amely egy netbookból, projektorból és hozzá
tartozó oktatási anyagból áll. Bízom benne, hogy intézményünk jól tud majd élni az elnyert
lehetőséggel. Az év utolsó napjaiban került kihirdetésre az esélyegyenlőségi (IPR) pályázat nyertes
listája, ezáltal az iskola költségvetése több mint 2,3 millió forinttal gyarapodott.
Az év utolsó napjaiban elfogadta a parlament a köznevelési törvényt, melynek előkészítése sokszor
félelemmel töltött el bennünket, hiszen a felső tagozatunk létjogosultsága forgott veszélyben. Ezek a
félelmek szerencsére alaptalannak bizonyultak.
Az új törvény 2012. szeptemberében kerül
bevezetésre, de több eleme csak később lép hatályba. Az iskolákat leginkább érintő változás, hogy
2013. január elsejétől valamennyi közoktatási intézmény állami fenntartás alá kerül, ezáltal változik a
bérek finanszírozása. Még nyitott kérdés, hogy mi lesz az iskolatársulásunk sorsa.
Hamarosan véget ér az első félév, következnek a felmérések és a munka értékelése, majd elérkezik
a nyolcadikosok pályaválasztása.
Az előttünk álló feladatokhoz kívánok mindenkinek kitartást, erőt, egészséget és sikerekben gazdag
BOLDOG ÚJ ÉVET !
Mátyás Katalin
Igazgató

Iskolai Kirándulás
December 18-án, aranyvasárnap Budapestre
kirándultunk Ilike néni és Judit néni
szervezésével. Először a Nemzeti Táncszínházba
mentünk, ahol a Diótörő című táncjátékot néztük
meg. A karácsonyi hangulatú mesejáték
mindenkinek nagyon tetszett. Utána a
Mikulásgyárba látogattunk, ahol leadtuk az
iskolások ajándékát. Délután egy játszóházban
voltunk, itt gipszfigurákat festettünk, az elkészült
alkotásokat haza is hozhattuk. Ezután elsétáltunk
a karácsonyi vásárba, a sok-sok kézműves
tárgyból
szívesen
vásárolgattunk.
Már
sötétedett, amikor a gyönyörűen kivilágított
utcákon a Parlament elé értünk és az ország
karácsonyfáját megcsodáltuk. Fáradtan, de élményekkel gazdagon, jó hangulatban érkeztünk haza.
Németh Adrienn
5. osztályos tanuló

Közösségi Ház hírei
Decemberben befejeződött a közösségi házban a Kecskeméti Katona József Könyvtár szervezésében
megrendezett számítógépes tanfolyam, amelynek keretén belül a számítógép világával újonnan
ismerkedők kaptak bevezetést az alapvető számítógépes ismeretekbe. Reméljük, hasznukra válik a
frissen szerzett új tudás a mindennapjaikban és a munkájukban egyaránt. A lelkes érdeklődők
közreműködése által megkezdte működését a II. Világháborúval és Korszakával foglalkozó történelmi
önképzőkör is, amelynek keretén belül sok érdekes plusz információval, ismerettel, valamint Danics
Ilonának köszönhetően sok egyéb történettel ismerkedhettünk meg. Január 31-én látogatást tett
Ladánybenén a lajosmizsei Petőfi Túrakör, amely nagy hangsúlyt fektet a környékbeli látnivalók
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megismertetésére, valamint a szűkebb otthonunk természeti és történelmi értékeinek a
felkutatására, újbóli felfedezésére. Minden ladánybenei túrázni vágyót nagy szeretettel várnak
köreikbe. Akik részt vesznek útjaikon, valóban felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak. Ezzel
együtt tervbe van véve a későbbiekben egy ladánybenei túrakör kialakítása is, amely elsősorban a
környékbeli, gyalogosan megközelíthető látnivalók megtekintésére épülne. A Petőfi túrakör teljes
körű támogatásáról biztosította a kezdeményezést, ami valóban nagy segítség, hisz sok év
tapasztalatával, több mint 300 megszervezett túrával a hátuk mögött nagyban tudják segíteni az
egyénileg, családosan, vagy baráti társasággal túrázókat ötleteikkel, általuk bejárt túraútvonalak
ajánlásával, és egyéb információkkal. Sokkal több természeti és történeti szépség van közvetlen
környezetünkben mint gondolnánk, és biztos vagyok abban, hogy ezek megismerése, valamint az
ezzel járó túra hangulat felejthetetlen élményekkel szolgálhat az emberek számára, örömtelibbé
teheti a mindennapjaikat.

Programok a Közösségi Házban
Decemberi történések

Januári ajánló

-December 8-án sakk és társasjáték
-December 6-án 9-én 13-án 15-én 20-án
számítógépes tanfolyam
-December 3-án 17-én néptánc oktatás a
művelődési házban Kulcsár István vezetésével
-December 13-án 20-án II. Világháborús
történelmi önképzőkör
-December 23-án Csikung oktatás

-Néptánc oktatás: Minden szombaton 14:30tól a művelődési házban
-II.Világháborús történelmi önképzőkör:
Minden kedden 18:00-tól a közösségi házban
-Csikung oktatás: Minden csütörtökön 17:30tól a közösségi házban. (igény szerint más
időpontokban is)
-Kézimunka kör: Előreláthatólag minden
pénteken, 17:00-tól.

Kézimunka kör indul!
Kézimunka
kör
szerveződik
Ladánybenén, amelynek keretén belül
megtanulhatóak lesznek a különböző
varrási, fonási, kötési, vagy esetleg
gyöngyfűzési technikák, és még sok
egyéb más praktika is. Jelentkezni a
Közösségi Ház elérhetőségein lehet. Az
első alkalom Január 13-án lesz 17:00-kor,
amikor is Guttyánné Éva a kötés
rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket.
Kötőtűt, fonalat hozni kell!

A Közösségi Ház elérhetőségei
Tel: 70/649-3243
Email: ladanybenei.kozossegihaz@gmail.com
Amennyiben friss információkat szeretne
találni a közösségi ház életével kapcsolatban,
látogassa meg a facebook elérhetőségünket a
„Ladánybenei Közösségi Ház” néven, illetve az
aktuális programok mindig kifüggesztésre
kerülnek az önkormányzat hirdetőtábláin.
Gondos Máté
IKSZT vezető
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Bemutatkozik a Petőfi Túrakör
A lajosmizsei székhelyű Petőfi Túrakör
2007. március 15-én tartotta első túráját,
és 2012-ben már hatodik túraévünket
kezdjük meg.
Eddigi munkásságunk eredményeképpen
több mint 300 túrán, több mint 1000
különböző ember gyalogolt velünk, és
együttesen több mint 70.000 kilométert
tettünk meg. A túráinkon résztvevők
összlétszáma meghaladja az 5000-et.
Túrázóink vegyesen gyermekek és
felnőttek, akik minden hétvégén és
rendszeresen, sokan már életvitelszerűen
űzik a gyalogos természetjárást. Bárki
számára teljesíthető, általában 20
kilométernél rövidebb túrákat bonyolítunk Magyarország hegyvidékein, egyéb tájegységein, de
fontos működési területünk az Alföld is, hiszen itt élünk, ezt a térséget kötelességünk a legjobban
megismerni. Annyi ebben a kicsi országban a szépség, a bámulni való, hogy egy élet is kevés lenne a
megismerésükre.
És hogy miért pont gyalogosan tesszük ezt? Mert ez a legtermészetesebb és legősibb közlekedési
mód. Mert a gyaloglás a legjobb lehetőség egy táj, egy falu, az egyes ember megközelítésére és
becserkészésére. Mert nem büdös, nem zajos, nem drága, viszont bizalmat ébresztő és benne van a
szükséges alázat.
A magunk és környezetünk, de sok felnőtt és gyerek számára tudunk értelmes, tartalmas és
egészséges programot szervezni hétvégékre, szünidőkre. Egy és többnapos túrák, országjáró
vándorlások, nyári táborok, túraversenyek, mozgalmak, turistalétesítmény-alkotások, kiállítások
szervezése, újságcikkek, tévé és rádióinterjúk ezek mind megtörténtek velünk, és még rengeteg
minden, amit most itt lehetetlen felsorolni.
Fő céljaink: az emberekben a természetjárás iránti igény kialakítása, hazánk tájegységeinek és az itt
élő népcsoportoknak, kultúráknak és vallásoknak megismerése, a magyar természetjárás
legnemesebb hagyományainak továbbvitele, szellemi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése, a
helyismeret és az emberek környezettudatos nevelése. Ezeken kívül fontosnak tartjuk szülőföldünk,
az Alföld természeti és kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, Petőfi Sándor és az
1848-49 es szabadságharc emlékének ápolását is.
Azt is tudjuk, hogy az emberek többségét saját magán kívül más nem nagyon érdekli, de mi nem őket
célozzuk meg. A mi célkeresztünkbe olyan emberek kerülnek, akik nyitottak, érdeklődőek, és akikben
pislákol valami emberi tenni vágyás, valami izgatott kíváncsiság, akikben van akarat és akikben
megvan a segítőkészség és tolerancia embertársaik iránt, akik meg akarják ismerni lakóhelyüket és
az országot, szívesen tartanak velünk, vagy képesek akár saját korlátaikat is legyőzni. Ezért csináltuk
és csináljuk az egészet.
És ehhez lehet bárkinek csatlakozni, vagy valami csoda folytán támogatni törekvéseinket.
Minden túránk nyílt, azokon bárki részt vehet. Programjainkról, eddigi tevékenységünkről és további
terveinkről a www.petofiturakor.hu oldalon és a facebook-on is olvashatnak.
Szeretettel várunk sorainkba minden érdeklődő Túrázót!
Természetbarát üdvözlettel:
Balog Csaba Sántaőz
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Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utcák tisztaságának fenntartása érdekében, a
tulajdonukban lévő ingatlanok, földterületek mellett, és portájukon tartsanak rendet,
szedjék össze a szemetet. Sajnálatos módon az utóbbi időben megszaporodott azoknak a
háztartásoknak a száma, akik nem tartják tisztán a lakóingatlanuk környezetét. A rendezett
falu, az ápolt utca képe mindennapjaink fontos alkotóeleme, amelynek tisztasága
mindannyiunk elemi érdeke. Továbbá felkérnénk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége
van rá, ha valahol szétdobált hulladékot lát, szedje össze. A közterület nem valaki másé,
hanem a falu lakóié. Rendezettsége közös feladatunk, rendezetlensége pedig a falu lakóiról
alakít ki negatív képet az idelátogatók szemében.

A felelős állattartásról
Tudta-e, hogy TILOS
- Kutyát állandóan 10m2-nél kisebb területen,
- kutyát 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve,
- gerinces állatot kör alapú kalitkában,
- gerinces állatot gömb alakú akváriumban,
- patás állatot és kutyát állandó jelleggel kikötve tartani!
- Kutyát élelmiszerboltba, közfürdő területére,
játszótérre beengedni, bevinni –kivéve vakvezető
kutyákat, mozgáskorlátozottakat segítő kutyákat!
- Az állatnak indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat,
szenvedést vagy sérülést okozni.
- Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele!
- Nem szabad az állatot kínozni, emberre vagy állatra
uszítani!

Tudta-e, hogy
- Belterület közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni.
- Szájkosarat kell használni agresszív kutya sétáltatásakor.
- Harapós kutyát zárt helyen kell tartani, és a ház vagy lakás bejáratán harapós kutyára utaló
figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
- Közlekedési eszközön szájkosár és póráz használata kötelező –kivéve vakvezető kutyák,
mozgáskorlátozottakat segítő kutyák.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó köteles a közterületről eltávolítani.

Az ember környezetében tartott állat, valamint veszélyes állat
tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad!
Legyen Ön is felelős állattartó!

Januári ünnepek, népszokások
Január elnevezései még: Boldogasszony hava, Fergeteg hava. Minden hónapnevünk, így a Január is
latin eredetű szó. A hagyomány szerint a hónapoknak Romulus, az első római király adott nevet.
Ekkor még csak az év első 10 hónapját számolták, amiben a bak és vízöntő hava, vagyis a Január és a
Február nem volt benne. Ez i.e 700-ban egy naptárreform következtében változott meg, amikor is az
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új 12 hónapos naptárba Iaunarius és Februarius néven került be az addig nem számolt téli holtidő.
Ianus, a Január hónap névadója a kezdet és a vég istene, amivel magyarázható az is, hogy a
későbbiekben a rómaiak ettől kezdve számolták az új évet, a korábbi márciusi évkezdet helyett.
-Január 1. –Újév: Tilos a mosás, teregetés, varrás, sőt még a szemetet sem viszik ki, nehogy kiöntsék
a szerencsét a házból. Tilos baromfit enni (hátrakaparja a szerencsét), valamint orvoshoz sem
ajánlatos menni, mert akkor egész évben betegeskedhetünk. Lencse, rizs, köles, és más szemes
termények fogyasztása a jellemző, mert a néphit szerint a sok apró mag, pénzbőséget jelent az
évben. A malacsült azért terjedt el újévkor, mert a szerencsét nem kifelé, hanem befelé túrja a házba.
-Január 6. –Vízkereszt, avagy háromkirályok napja: „Ha vízkeresztkor megcsordul az eszterhéj, az
íziket rakjátok el, mert hosszú lesz a tél”. Az ízik (takarmánymaradék, nádtörmelék, kukoricaszár)
fűtésre is szolgált. Újabb szokás szerint vízkeresztkor bontják le a karácsonyfát.
-Január 17. –Antal napja: Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot, amelyet imádságokkal,
ráolvasással próbáltak gyógyítani. Sokan hittek abban, hogy az orbáncos betegről le lehet venni a
tüzet, ha három, Antal nevű ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt, és a
betegre fújja a füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri csiholással.
- Január 18. –Piroska napja: Ehhez a naphoz időjárási regula fűződik: Ha Piroska napján fagy, 40 napig
el nem hagy! Házasságjósló hiedelem is fűződik e naphoz: Azt tartották, hogy az a lány, aki ezen a
napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az esztendőben férjhez megy.
-Január 20. –Ágnes napja: Ezen a napon a várandós asszonyok sós vízben mosdottak, hogy a
gyermekeik egészségesek legyenek. Ehhez a naphoz is fűződik időjárási népszokás: „Ha Ágnes hideg,
engesztel Vince, hogy teljék a pince.”
-Január 25. –Pál napja: „Ha kisüt a nap és előjön a medve, még negyven napig lesz hideg.”
Terméssel kapcsolatos néphit: „Ha tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés
lesz a széna.”Betegséggel és halállal kapcsolatos néphit: Ismeretes e napon az úgynevezett
pálpogácsával való haláljóslás. Ilyenkor minden családtag számára pogácsát készítenek, melybe
libatollat tűznek, s akinek a tolla megperzselődik sütés közben, arra betegség, akié megég, arra halál
vár a következő esztendőben. Az Alföldön ez a pogácsa lucapogácsa néven ismeretes.

Klubbá Alakul a Bolero Presszó!

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS!

Mit jelent ez?
Délutáni nyitva tartásaink mostantól zártkörűek
lesznek, csak klubtagok számára fenntartottak.

Miért jó ez neked?
- Exkluzív környezet
- Megszűrt vendégkör (csak klubtagok)
- Zárás időpontja csak TŐLED függ
- Italok, dohányárúk, személyes igényre igazítva
- A presszó kedvezményes árú bérlése
- A legtöbbet látogató baráti társaságoknak
külön, névre szóló boksz.
- Az est programja csak tőled függ
- Ingyenes Internet! Pingpong! Csocsó! Hifi!
- Csupán havi 1000-ft-os tagdíj!

Keress Bátran szóban, vagy a 70/375-8865-ös
telefonszámon.
Üdvözlettel:
Gondos Róbert
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Tisztelettel értesítem Önöket, hogy
PEDIKŰR-MANIKŰR
SZOLGÁLTATÁSOMMAL
idén is rendelkezésükre állok.
- bőrkeményedések
- tyúkszemek megszüntetése
- benőtt köröm eltávolítása
- köröm problémák kezelése
- frissítő talpmasszázs
- manikűr, körömdíszítés
- Bioptron (Zepter) fényterápia
Betegség, időhiány nem probléma,
időpont egyeztetéssel házhoz megyek.
Kérem, hívjanak bizalommal.
Tel.:70/445-2058
Takács Mária

