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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 22-én tartotta az őszi első 
ülését.  
Az ülés napirendje közt szerepelt a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása. A rendelet a 
különböző jogcímek – lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás – bevételi többlete miatt 
került módosításra. 
Ugyancsak tárgyalta a képviselő-testület a 2015. első félévi gazdálkodás alakulásáról szóló 
beszámolót is. A 2015. évi költségvetés tárgyalásakor, valamint annak jóváhagyásával 
megfogalmazott irányelvek – szigorú takarékosság, prioritások meghatározása – teljes körűen 
érvényesültek az első félévben. A költségvetésben prioritást élvezett a biztonságos működés 
biztosítása. Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalának legnagyobb részét az állami 
támogatások teszik ki, amelyeknek teljesülése 53,12 %-os volt. A támogatások folyamatosan nettó 
finanszírozás keretében megérkeztek az önkormányzat költségvetési számlájára. 
A bevételek másik nagy részét a helyi adók alkotják, amelyek bevételei az első költségvetési félévben 
az alábbiak szerint alakultak: 
 
Megnevezés         Bevétel összege   Teljesítés %-a 
Kommunális adó         731.000                   60,92 
Iparűzési adó         7.021.000                   54,01 
Gépjárműadó                      6.905.000                   60,08 
Bírság, pótlék         551.000                   105,96 
 
A költségvetési kiadások 44,98 %-ra teljesültek. Itt kell említést tenni a közfoglalkoztatásban 
résztvevők létszámának alakulásáról is, amely 2015-ben az alábbiak szerint alakult: 
A Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázat útján az első félévben 01. 01. – 02.28-ig 7 fő 80 %-
os támogatásban, 03.01. – 08 31-ig 7 fő 100 %-os támogatásban, illetve 06.01. – 08. 31-ig 5 fő 100 %-
os támogatásban, valamint 07. 13. – 10. 31-ig 5 fő 100 %-os támogatásban került foglalkoztatásra. A 
foglalkoztatásukra 6 illetve 8 órában került sor. 
Összegezve megállapítható, hogy az első félév gazdálkodását a költségvetésben meghatározottak 
szerint sikerült teljesíteni, sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat 
és intézményeik költségvetése a realitásokon alapul, úgy a bevételek, mint a kiadások 
vonatkozásában. A zárszámadásban kimutatott pénzmaradványt felhalmozási kiadásokra kívánjuk 
felhasználni. 
Kötelezettségeinek az első félévben maradéktalanul, késedelem nélkül telesítettük, s a kifizetésekre a 
fedezet mindig rendelkezésre állt. 
Jelenleg az önkormányzat 17 millió Ft lekötött, valamint a folyószámláján 7 millió Ft pénzeszközzel 
rendelkezik.A képviselő-testület az ülésen döntött arról, hogy ebben az évben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi fordulójához, amelyben a szociálisan 
rászoruló felsőoktatási hallgatók kerülnek támogatásra. A támogatás fedezetéül három forrás szolgál: 
önkormányzati, megyei önkormányzati támogatás, valamint a felsőoktatási intézményben 
megállapított szociális ösztöndíj. 
Ugyancsak döntött a képviselő-testület arról, hogy még ebben az évben az Arany János utca burkolat 
nélküli részét szilárd útburkolattal látja el, melynek költségvetési fedezete az önkormányzat saját 
költségvetése. 

         Szádvári Erika 
             aljegyző 
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Országgyűlési képviselői tájékoztató 
 

 
Tisztelt Ladánybenei Lakosok! 
 
Több mint egy év telt el azóta, hogy képviselőként, az Önök érdekeit igyekszem képviselni a 
Parlamentben. Az eltelt idő távlatában, már lehetőségem nyílik néhány megvalósult, vagy 
folyamatban lévő munkálatról beszámolni, illetve az általam tapasztalt körülményekről tájékoztatást 

adni. 
Mint a Törvényalkotási Bizottság tagja, rálátásom van 
szinte valamennyi törvénymódosításra. Több 
alkalommal vállaltam, a Bizottság többségi 
véleményének ismertetését, mely a parlamenti vita 
kiindulópontjaként szolgál. Kezdeményezői szerepet 
vállaltam a Büntető Törvénykönyv azon 
módosításánál, amely a gyermekek és kiszolgáltatottak 
fokozottabb védelme érdekében szükséges 
változásokat tartalmazta, kiemelt figyelmet fordítva az 
ellenük elkövetett bűncselekmények 
elévülhetetlenségére. Ezt követte a másik, számomra 
igen fontos jogszabály módosítás iránti indítványom, 
amely az Önkéntes Nyugdíjpénztári Törvény 
módosítását érintette, hangsúlyt fektetve arra, hogy a 
rokkantnyugdíjasok a hátrányos állapotuk 
bekövetkezte időpontjától igénybe tudják venni az 
önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukat, melyre 
addig nem volt mód. 
Tagja lettem a Magyar-Szlovén Baráti Tagozatnak, ahol 
lehetőségem nyílt találkozni és egyeztetni a Szlovén 
Köztársaság Nagykövetével. A találkozó 
eredményeképp Tagozatunk az elkövetkezendőkben 

szorgalmazza kulturális és turisztikai intézmény felállítását, Ljubjanában és Budapesten. 
Az általam képviselt térségben, mely felöleli Bács-Kiskun megye északi részén, a felső-kiskunsági 
térségben élő polgárokat, jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Több 
településen jelenleg is csatornaépítési munkálatok vannak folyamatban, vagy fejeződtek be, illetve az 
eddig csatornázatlan területek a korszerű szennyvízelvezetés részévé váltak. Örömömre szolgál, hogy 
térségünkben minden teleülésen sikerült „valamilyen építő-szépítő” beruházásnak megvalósulnia, 
melyet a helyi vezető tisztségviselőknek köszönhetünk.  
Különös jelentőséggel bír az Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemétre költözése is, 
mellyel közelebb került az agrárgazdaság szereplői kérdéseire nyújtandó válaszok megoldása. Az 
államtitkárság „gondozásában lévő” Vidékfejlesztési Program új lendületet adhat a mezőgazdasági 
termelésnek, az élelmiszeriparnak és vidéki térségeink fejlődésének, mely a térségben 
kulcsfontosságú. 
Lényeges hangsúlyozni, hogy a 2014-2020. közötti ciklus, az Európai Uniós támogatások és források 
lehívása szempontjából példátlan jelentőségű, hiszen az ezt követő években Magyarországnak és a 
térségnek nem lesz többé ilyen nagyságrendű fejlesztési lehetősége. 
Ezúton is felhívnám a figyelmet a fenti periódusban elérhető pályázatok nyújtotta lehetőségek minél 
szélesebb körű megismerésére és azok igénybevételére. Számomra fontos, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat, a települési önkormányzatok és az ott élő helyi lakosok együttműködve, a 
2014-2020-as időszak fejlesztéseit koordináltan, egymást erősítve valósíthassák meg. 
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A feladatok és eredmények után, szeretnék egy jelenleg igen fontos kérdésben tájékoztatást adni 
Önöknek, mely manapság meghatározza mindennapjainkat. Sokan, sokféleképpen gondolkodunk, de 
néhány tényt nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az illegális bevándorlás hullámai ma nagy terhet 
rónak Európára, és ezzel Hazánkra is. Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy Európa tárva-nyitva 
hagyta kapuit, melyen egy példátlan mennyiségű embertömeg kezdett beáramolni. Ma azok a 
felelőtlen politikusok jelentik az igazi nehézségeket, akik ezeket az embereket, bevándorlókat Európa 
felé terelik, új és jobb élet reményével bátorítva. Ebben az Európai Uniót nagy felelősség terheli. 
Magától értetődő dolog, hogy az ember megvédi, ami fontos számára, így a Hazáját is, ahogyan ezer 
éve őrzi Magyarország Európa határait is. 
Minden lépés és intézkedés, amit a magyar kormány eddig tett, az meg akarja védeni 
Magyarországot, a magyar embereket, meg akarja őrizni nemzeti kultúránkat és európaiságunkat. 
Ennek megfelelően egyértelmű intézkedések valósultak meg. Az Országgyűlés biztonságos harmadik 
országgá nyilvánította Szerbiát, így az onnan érkező bevándorlók nem kaphatnak menedékjogot és 
esetükben gyorsított eljárást követően lehetőség nyílik a visszatoloncolásukra. A szerb–magyar 
határszakaszon elkészült műszaki határzár működik, melynek eredménye mérhető, az illegális 
határátlépők alig több mint 3 százaléka történt a szerb–magyar határszakaszon. Horvátországgal 
közös határvonalon is folyamatban van az ideiglenes biztonsági határzár felépítése. A határvédelem 
érdekében jogszabályok szigorítására került sor, mely kiterjed a válsághelyzet fogalmára, a rendőri- 
és honvédségi hatáskörökre, a Büntető Törvénykönyvre, az embercsempészeket sújtó büntetési 
tételek emelésének kérdésében. 
A kormány döntéseit, a bevándorlás kezelését már vezető nyugat-európai politikusok is elismerik. A 
környező országokban együttműködést, tiszteletet vált ki Magyarország eltökéltsége a fennálló 
probléma megoldására. 
De mindaddig nem javul a helyzet, amíg nem lesz egységes európai cselekvési terv. A problémát 
annak forrásnál kell kezelni, meg kell védeni határainkat, majd szükségszerű megvalósítani egy 
összeurópai cselekvési tervet, melyhez kormányunk rendelkezik megoldási javaslattal. 
A továbbiakban is fontosnak tartom, hogy kapcsolatot tartsak az általam képviselt körzet lakóival, 
melyet eddig fogadóóráimon (változó időpontokban), vagy telefonos bejelentkezés alapján 
teljesítettem. Erre a jövőben is lehetőséget biztosítok. 
 
Tennivaló lesz bőven az elkövetkezendő időszakban, amelyhez kérem az Önök tevékeny támogatását. 
 

                         Salacz László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője 
                                             Elérhetőség: salacz.laszlo@fidesz.hu 

 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

Óvodánk  a  nyári időszakban is  fogadta – változó létszámban -  a  gyermekeket, kivéve a július 
hónapot. Szeptembertől  pedig már mindhárom  csoportba  megérkeztek  a  régi  és  az  új  „lakók”.   
A legkisebbek  néhány  napig  anyukájukkal  együtt  ismerkedtek az  óvodával, a játékokkal, az  óvoda  
dolgozóival és egymással. Befogadásuk  fokozatosan  történik.   
A  már  első  osztályba  induló  gyermekeknek  „Fecske-tábort”  szerveztek  a  tanító  nénik  az  
iskolában,  ahol  játékos  foglalkozásokon  vettek   részt,  így  segítve  az  óvoda - iskola  átmenetet.   
Szép  hagyomány,  hogy  a  nyolcadikos  diákok  és  az  óvónők  kísérik  át  az  óvodából  a  kis  
elsősöket  az  iskolába  az  évnyitóra. 
Intézményünkben  személyi  változás  is  történt  az  eltelt  időszakban.  
Két  munkatársunk  számára  elérkezett  a  jól  megérdemelt  pihenés   időszaka,  megkezdték  
nyugdíjas  éveiket.  
Köszönjük  Sponga  Györgyné  munkáját,  aki  a  konyhán dolgozott  hosszú  éveken  keresztül.  Sok - 
sok kisgyermeknek főzött szívvel-lélekkel.  Kedves, szorgalmas,  alkalmazkodó  munkatárs volt. 
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Bánszki  Éva  kolléganőnk  több  évtizedes  óvónői  pályafutása alatt  generációk nevelésében vett 
részt. Nagyon sokat tett a néphagyományok, helyi szokások  ápolásáért. Szakmailag mindvégig 
gyarapította  tudását, mindennapi  munkájában  alkalmazta  a  modern  pedagógiai  módszereket,  
eszközöket.  Ötleteire, sokoldalú munkájára  mindig számíthattunk. 
Nyugdíjba  vonulása  alkalmából  a „ Pedagógus  Emlékérem”  miniszteri  elismerésben  részesült. 
Minden  jót  kívánunk  Nekik! 
Fekete  Katalin  személyében  új  óvónőt  köszönthetünk  az  óvodában,  aki óvónői  végzettsége  
mellett  gyógypedagógus  diplomával  is  rendelkezik.   
Az új nevelési  évben  a szülők igényei  szerint többféle  lehetőség  is nyílik   a  gyermekek 
foglalkoztatására. 
Kiemelkedő  a  Bozsik -  program  keretében  működő  foci,  amely  egyre  nagyobb  népszerűségnek  
örvend.   
Nagyon  köszönjük  Lénárt  György   vállalkozónak,  hogy   júniusban  a  fiúkat  ingyen  vitte  busszal   a  
meccs  helyszínére, ahol a lajosmizsei óvodásokkal színvonalas mérkőzést  játszottak. 
Vincze  Ervin  és  felesége  rajzversenyt  hirdetett  az  ovisoknak a nyár  elején.  A  legjobban  sikerült  
alkotások  üzletük  falát  díszítik.  
Köszönet  a  sok  finom  gyümölcsért,  amellyel  megajándékozták  gyermekeinket. 
Szeptember 23-án Dóbiás Péter hangszerbemutatóval szórakoztatta az ovisokat. 
 

Tartalmas,  élményekben  gazdag nevelési  évet  kívánok! 
                                                                               

                                                                                                                     Vida  Lászlóné 
 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 
Augusztus 26-27-én Fecsketáborba vártuk a leendő első osztályos tanulókat, hogy megismerkedjenek 
az iskolával és a tanító nénikkel.  
Sok szeretettel köszöntjük az első osztályos tanulóinkat, akiknek Gulyás Balázsné, Edit néni az 
osztályfőnökük! 

 
Bodonyi-Kovács Nikoletta 

Dorogi Kornél 

Csávás Luca Virág 

Ferenczi Péter 

Győri Ervin István 

Jakobicz Alexandra 

Kovács Bianka 

Kupás Fanni 

Nagy Ferenc Ádám 

Ordasi Dániel Dávid 

Ordasi István Gábor 

Ordasi Patrik 

Pákozdi Vanda 

Pál János Gábor 
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Salga László Zoltán 

Sipos Luca 

Szagri Ildikó 

Tóth Tas Tamás 

 
 
 
 

Szeptember elsején megkezdődött a 2015/2016. tanév 148 tanulóval, 14 pedagógussal.  A nyár 
folyamán megszépült az iskola és a következő felújítások  történtek: 

 
Önkormányzati támogatással:  

- a felsős tantermek festése, négy tanterem padlózatának lakkozása 
- kerítés cseréje a kerékpár tárolónál 
- két db. konyhai asztal vásárlása 
- az alsós folyosó járólap cseréje /anyag költség/ 
- a tantermek izzóinak cseréje 

A Szülői Szervezet támogatásával: 
- az alsós folyosó járólap cseréje /munkadíj/ 
- fedett kerékpár tároló építése 
- az alsós ping-pong asztal alábetonozása 

 
Köszönjük a támogatást! 
 
Szeptember második hétvégéjén az 5. és 8. osztályok három napos kiránduláson vettek részt az 
Erzsébet Program keretében. Zánkán volt a szállásunk. sokat játszottunk, túráztunk, nagy élményt 
jelentett a sárkányhajózás. Jártunk Szentbékkállán, a „kőtengernél”, megnéztük a Hegyestű nevű 
bazalt képződményt, hazafelé megcsodáltuk Tihany és Balatonfüred szépségeit, utóbbi helyen a  
bátrabb nyolcadikosok megmártózhattak a Balatonban. Szép élményekkel gazdagodva értünk haza! 
Sándor Lizának mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
 

            
 
 

Tanulóinknak, tanárainknak, az iskola dolgozóinak és a szülőknek is kívánunk sikerekben, 
eredményekban gazdag tanévet! 

 
                                                                                                     Berenténé Gönczi ilona 

                                                                                                       intézmény-vezető helyettes 
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Tanév eleji élményfürdőzés 
 

A tanév első hónapjában újra ellátogattak diákjaink a kecskeméti uszodába. A gyerekek nagyon 
élvezték az élményfürdőt és az úszómedencét egyaránt. Fontos, hogy minél több gyerek tudjon úszni, 
hiszen tudjuk, hogy ez az egyik legegészségesebb mozgásforma, másrészt sok  baleset megelőzhető 
ha biztosan mozgunk a vízben. Szerencsés dolog, hogy sok tanulónk jól úszik. Ebben jelentős szerepet 
játszottak az iskola által szervezett úszótanfolyamok. Sajnos ezek szervezéséhez jelenleg nem tudunk 
anyagi segítséget  szerezni, de egy-egy alkalommal igyekszünk eljutni a kecskeméti 
fürdőkomplexumba. Mostani utunkat a község önkormányzatának támogatásával valósították meg 
Kiss Róbert, Kovács Szilvia, Mátyás Ferenc és Mátyás Katalin pedagógusok. 

 

 
A szervezők 

 
Egyházi hírek 

JÓSÁG BENÉJE PROGRAM 
JÚLIUSI ÖSSZESÍTŐ 

 
Egy Jótevő 1.000 Ft pénzadományából 2 kisóvodás  részére gyümölcsöt vásároltunk 500 Ft értékben, 
egy kisfiú részére pedig 3 liter tartós tejet. 
 
Valaki egy általa kiválasztott dologért 2.000 Ft ajánlott fel, melyből egy beteg fiatalasszony kérésére, 
aki gyakran jár kórházi kezelésekre, tisztasági csomagot vásároltunk. 
 
Egy Jótevő 1.000 Ft adományából egy kisnyugdíjas részére  alapvető élelmiszereket vásároltunk. 
 
Gyümölccsel segítettünk 3 családot Valaki jóvoltából. 
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Pénzbeli adomány összesen: 5.150 Ft, mely teljes egészében fel lett használva a fentebb írottakra. 
 
További jócselekedetek: 
 
Két Jótevő az otthoni feleslegből tojást ajánlott fel, egy Jótevő pedig a cukkini terméséből küldött 
másoknak. 
Több zsák ruha érkezett családoktól, Kecskemétről a Farkas családtól is, akik immár rendszeres 
támogatóink. 
Több kisgyermek hozott be a játékaiból, hogy azokkal másoknak örömet szerezzen.  Egy kisfiú egy 
nap alatt háromszor fordult és hozta az általa kiválogatott és felajánlott játékokat, kinderfigurákat, 
kisautókat. 
Ismét kaptunk 2-3 családtól is az otthonukban feleslegessé vált, de még hasznos dolgokat, konyhai 
felszereléseket, függönyöket. 
Egy Jótevő bőröndöt adományozott és ruhákat, kabátokat. 
Egy nehéz helyzetbe került férfi részére élelmiszercsomagot adtunk az élelmiszerbank készletéből. 
Benne: tészták, konzerv, rizs stb. 
Egy Jótevő faliképeket ajánlott fel. 
Egy Jótevő jó állapotú cipőket adott. 
 
A felajánlott sok játékból, főként plüss figurákat, egy dobozzal küldtünk az erdélyi testvértelepülés 
rászoruló kisgyerekeinek. 
 
Egy Családtól örökségből származó 2 szentképet kaptunk. 
 
Isten áldja és őrizze meg a beneiek jóságát és tegye teljessé a jót amit elkezdett munkálni bennük. 
 
 

AUGUSZTUS HÓNAP ÖSSZESÍTÉSE 
 

„Legyünk a Jóság Ladánybenéje” programban kapott segélyezés összesítése: 
  
Persely felbontáskor a perselyekben levő összeg: 91.000 Ft 
Felhasználása: 
- természetbeni segítség: 10.000 Ft , azaz 5 láda krumpli és 3 zsák hagyma 
- elosztása:  6 családi csomag + 2 csomag egyedül élőnek 
- szabadidős program támogatása: 1.000 Ft a Ladánybenei Kerékpár Klub csapatnak   
- beiskolázásra 110.000 Ft 
 
  ebből perselypénz:  80.000 Ft       
                                      20.000 Ft  egy Jótevő családtól 
                                      10.000 Ft egy névtelen adományozótól 
 
   tényleges felhasználás: 21 család részére 5.000 Ft támogatás 
                                           1 család részére 3.000 Ft támogatás 
 
Karitász segélyezés a Jóság segélyezéssel egy időben: 

 iskola tanszer bankjába tanszerek: 4.000 Ft 
 betegeknek készpénz segély: 6x 5000 Ft= 30.000 Ft 
 szociális segélycsomagok 7 családnak: 20.000 Ft 
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Karitász Tanulást Segítő Alap: 6 diáknak személyenként 5.000 Ft. Összesen:          30.000 Ft 
Kalocsai Karitásztól: 10 családnak családonként 5.000 Ft Erzsébet utalvány. Össz.: 50.000 Ft. 
 

Tibor atya 

Labdarúgó hírek 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Mint az már ismeretes, az elmúlt tavaszi idényben átvettem a felnőtt labdarúgó csapat irányítását. 
Ezzel összefüggésben a labdarúgó club elnökségét is módomban állt elvállalni. 2015. júliusában egy 

alakuló ülést követően, a kötelező feltételek 
biztosításával bejegyzésre került a 
Ladánybenei Labdarúgó Club 
sportegyesület. 

 
A felnőtt játékosokkal továbbra is 

szerepelünk a megyei labdarúgó 
bajnokságban. A helyi labdarúgók létszáma 
sajnos még mindig nem elegendő egy 
csapat szerepeltetéséhez, ezért a környező 
településekről csábítottunk játékosokat. A 
tavalyi évhez képest idén több csapat 
nevezését regisztrálta a szövetség (összesen 
16 csapat), így több, messzebb lévő 
település is csatlakozott a bajnoksághoz, 

úgy, mint Apostag és Dunaegyháza. A nagyrészt ladánybenei játékosok képességeiknek megfelelően 
mindent megtesznek a csapat minél jobb szerepléséhez. Következő mérkőzésünk egy idegenbeli 
helvéciai rangadó, azután a hazai mérkőzésünk október 11-én vasárnap, Fülöpszállás ellen lesz, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
A megalakult labdarúgó club a nyár folyamán kibővítette tevékenységét. Ordasi Péter 

felkeresett, hogy a helyi iskolás és óvodás korosztály összefogásával és foglalkoztatásával részt 
tudunk venni az egyesületi országos Bozsik-program elnevezésű utánpótlás labdarúgó 
rendezvényeken, fesztiválokon. 
Mindenki számára ismert Faragó Gyula 
segítségével a megfelelő igazolások és 
feltételek megteremtésével 
lehetőségünk volt a gyermekeket ezen 
neves rendezvénysorozatban 
elindítani, melyen heti 
rendszerességgel kötelező a részvétel.  

 
Több helyi vállalkozó és szülő 

segítségével megteremtettük a kellő 
kezdeti feltételeket a gyermekek 
edzésére, foglalkoztatására, úgymint 
mezek vásárlása, alapvető 
felszerelések beszerzése  (labdák, 
bóják). Az elmúlt nyáron több 
rendezvényt is szerveztünk a 
különböző korosztályú gyermekek számára, melyeken a környező településekről hívtunk meg 
csapatokat. Ezen csapatok szerepeltetése megfelelő példa volt mind a gyermekek, mind a szülők 
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számára, hogy milyen fejlődési és kiugrási lehetőség áll rendelkezésünkre. Terveink között szerepel 
további rendezvények (többcsapatos tornák, gyermeknapok) megvalósítása, melynek egyik célja a 
helyi lakosság tájékoztatása és lehetőség szerinti bevonása az utánpótlásképzésbe.  
 
A szülők tájékoztatása az elmúlt 
napokban megtörtént, lelkesedésük 
és segítőkészségük példátlan. 

 
 Folyamatos, heti többszöri 
edzéssel készülnek a gyerekek a 
rendezvényekre, melyek 
Lajosmizsén és Kecskeméten 
kerülnek lebonyolításra. Leigazolt 
amatőr labdarúgóink (jelenleg 36 
fő) több korosztályban szerepelnek, 
úgymint U-7, U-9, U-11 és U-13 
korcsoport, akik hasonló 
korosztályú csapatokkal mérik össze 
erejüket, ahol helytállásuk 
figyelemre méltó.  
 
Az utánpótlás edzői:   Berta Zsolt : 06/30-556-50-87 
                                       Ordasi Péter: 06/70-403-08-22 

 

Az egyesület elérhetőségei: 
 

                                 Telefon:    Koller Dávid   06/30-420-7714 
E-mail: ladanybeneilc@gmail.com     

Tájékoztatásul közlöm az egyesületi Bozsik-program időpontjait, ahová várjuk a lelkes szurkolókat:  
 

 

U-7 és U-9 korosztály 

   

2015.09.19 9.00 óra Lajosmizse 

2015.10.04 10.00 óra Kecskemét, Műkertvárosi SC 

2015.11.08 10.00 óra Kecskemét, Műkertvárosi SC 

   

U-11 és U-13 korosztály 

   

2015.09.12 9.00 óra Lajosmizse 

2015.09.27 9.00 óra Lajosmizse 

2015.10.10 9.00 óra Lajosmizse 

2015.10.25 10.00 óra Lajosmizse 

2015.11.14 10.00 óra Kecskemét, Műkertvárosi SC 

 
 
2015. október 23-án 9.00 órakor megrendezésre kerül a Ladánybenei focipályán a 2004-2005 (U-11) 
korosztály számára az I. Őszi Bene Kupa elnevezésű labdarúgó torna. A rendezvényen 8 egyesületi 
csapat vesz részt a környező településekről. Egész napos rendezvény lesz, melyre sok szeretettel 
várjuk azokat a szülőket, szurkolókat, akik érdeklődéssel vannak a jövő futballista nemzedéke iránt. 
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Kérjük a szurkolókat, akik szeretnék egyesületünket (Ladánybenei Labdarúgó Club), ezáltal a felnőtt 
és gyermek korosztályt támogatni, látogassanak ki a rendezvényeinkre és mérkőzéseinkre.  
Köszönettel fogadjuk a támogatást és szurkolást! 
                                                                                                                                      Tisztelettel  
 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          Koller Dávid 
Ladánybenei Labdarúgó Club elnöke 

 

U-9 Labdarúgó Torna 
2015.augusztus.22-én Ladánybenén 
megrendezésre került az U-9 Labdarúgó 
Torna, ahol 3 csapat Mérkőzött meg: 
Ladánybene, Helvécia, Tiszaalpár. 
 Sajnos rossz időjárás fogadta a 
csapatokat de az eső nem akadályozta a 
kis focistákat. Első helyen végzett 
Tiszaalpár csapata, második helyen 
Ladánybene csapata, harmadik helyen 
Helvécia csapata. Ladánybene csapata : 
Ordasi Dániel, Ordasi István,Ferenczi 
Péter,Franyó Rómeó(1gól), Palakovics 
Csaba,Vincze Máté,Gáspár Gergő(4gól), 
Somlai Martin(2gól). Továbbá csapat 
tagjai de sajnos nem tudtak ott lenni:  
 

Ordasi Patrik, Dorogi Kornél, Trucza Martin. 
Továbbá köszönjük Czanik Edvinnek hogy levezette a mérkőzést. Herold Tibornak a pálya festést,  
Koller Dávidnak a papír munkákat, szponzorainknak: (Kollár Attilának Annahegyi Étteremnek )és 
Baranyiné Tecának és Baranyi Szilveszternek. 

Ordasi Péter 

X. Veterán Motor és Jármű Találkozó, Bíró Sándor emléktúra 
 

A Ladánybenei Falunap keretében a Ladánybenei Pannóniások Baráti Köre szervezésében 2015-ben is 
megrendezésre került a veterán motor és jármű találkozónk. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
támogatásokat , illetve a részvételt , a kitartó önzetlen csapatmunkát a rendezvényünkön! 
 

Motorbaráti Üdvözlettel Ladánybenei Pannóniások Baráti Köre 
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Álláshirdetések 
 
 
 
 
 
 

 

 
Péküzembe munkatársakat keresünk. 
Jelentkezés személyesen, telefonon 

vagy küldje önéletrajzát 
az info@baranyipekseg.hu címre 

Tel.: +36-30-249-2433 

Cím: 6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18 

Cukrászüzembe cukrász és kézilány 
munkatársakat keresünk. 

Jelentkezés személyesen, telefonon 
vagy küldje önéletrajzát a következő 

e-mail 
címre: info@baranyipekseg.hu 

Tel.:+36-30-336-3142 

Cím: 6045 Ladánybene,  
Rákóczi u.18. 

 
Ladánybenei húsüzembe 

munkatársak jelentkezését várjuk. 
Szakirányú végzetség, tapasztalat 

előny, de nem feltétel. 
Információ és jelentkezés: +36-30-

978-4555 

 

mailto:info@baranyipekseg.hu
tel:%2B36-30-249-2433
mailto:info@baranyipekseg.hu
tel:%2B36-30-336-3142
tel:%2B36-30-978-4555
tel:%2B36-30-978-4555
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