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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 24-én tartotta soron következő 
képviselő-testületi ülését. Az ülés egyik fő napirendi pontja a 2015. évi költségvetés elfogadása volt. 
Az önkormányzat elsődleges feladata ebben az évben is a kötelező önkormányzati feladatok ellátása 
(településfejlesztés, településüzemeltetés, óvodai ellátás, szociális – és gyermekjóléti szolgáltatások), 
amelyek finanszírozására állami támogatás vehető igénybe. Településünk 2015-ben a következő 
feladatokat vállalta önként: civil szervezetek támogatása, IKSZT működtetése, mezőőri szolgálat, 
tanyagondnoki szolgálat. E feladatok ellátására részben állami támogatás, részben pedig saját forrás 
szolgál. 
Az önkormányzat által fenntartott legnagyobb intézmény a Ladánybenei Csiribiri Óvoda, amelynek 
éves kiadási főösszege 64.316.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a 14 fő foglalkoztatott bér- és járulék, 
valamint az óvoda dologi kiadásait. Az állami támogatáson felül az önkormányzatnak az óvoda 
működtetéséhez saját forrásból (helyi adók) 13.012.000 Ft-ot kell biztosítania a feladatok jelenlegi 
színvonalon történő ellátásához. Az önkormányzat által fenntartott másik nagy intézmény a Közös 
Önkormányzati Hivatal – Kunbaracs kirendeltséggel együtt. A két hivatal fenntartására az állam 
37.551.000 Ft támogatást biztosít. Az állami támogatás összegéhez a Ladánybenei Önkormányzatnak 
saját forrást nem kell biztosítani, az állami támogatás elegendő a hivatal működtetéséhez. A mezőőri 
szolgálat önként vállalt feladat, amelynek éves kiadása 2.455.000 Ft, ebből 700.000 Ft állami 
támogatás, s 1.755.000 Ft saját forrás. A tanyagondnoki szolgálat éves kiadása 4.225.000 Ft, 
amelyből 2.500.000 Ft állami támogatás, a fennmaradó 1.725.000 Ft saját forrás. Az önkormányzat 
kisebb összegű beruházások mellett ez évben a faluközpont kialakításához ingatlanvásárlásra is 
különített el pénzösszeget.  
Az általános iskola már nem az önkormányzat által fenntartott intézmény, azonban az általános 
iskolai kirándulásokhoz, táborokhoz, eszközbeszerzésekre saját forrásból az önkormányzat 1.340.000 
Ft támogatást biztosít. 
A képviselő-testület ez évi költségvetésében két célra különített el céltartalékot: a Ladánybenei 
évszázadok című könyv bővített kiadásban történő megjelenéséhez, illetve az általános iskolai 
testnevelés órák helyzetének megoldására. 
Az önkormányzati költségvetésnél említést kell tenni a helyi adókról, amely az önkormányzatok saját 
forrását képezi. A helyi adóhatóság által beszedett gépjárművek súlyadójának 60 %-a az állami 
költségvetést illeti meg, 40 %-a, azaz 6.500.000 Ft az önkormányzatnál marad. A helyi iparűzési 
adóból 13.000.000 Ft, a magánszemélyek kommunális adójából 1.200.000 Ft bevétele képződik a 
településnek. Az adótételek emelését, új adók bevezetését az önkormányzat képviselő-testülete nem 
támogatja, erről indítvány sem hangzott el. 
A 2015. évi költségvetés tervezésekor fő célkitűzés a működőképesség biztosítása, az előző évek 
működési színvonalának megtartása volt. Úgy véljük, hogy az előző évek gyakorlatát folytatva, 
kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás folytatható. Költségvetésünkbe hitel igénybevételét 
nem terveztük, igénybevétele nélkül az intézmények gazdálkodása biztosítható. Fontos megjegyezni, 
hogy az önkormányzat ingatlanjai tehermentesek, jelzálogjoggal nem terheltek, sőt 15.000.000 Ft 
lekötött értékpapírral rendelkezünk. 
A képviselő-testületi ülés másik napirendi pontja a települési támogatásokról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása volt. 
Az országos médiában többször lehet hallani, hogy a szociális ellátórendszer 2015. március 1-től 
teljesen átalakul. A rendszeres szociális segélyezés, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a járási 
hivatalok hatáskörébe került (ez idáig jegyzői hatáskörben volt), valamint a szociális törvény 
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módosítása miatt a lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás jogszabály erejénél 
fogva megszűnt. A települési önkormányzatok kapták meg azt a lehetőséget, hogy a helyi 
sajátosságok alapján települési támogatás keretén belül állapítsák meg a segélyezés új formáját. 
A képviselő-testület mérlegelve a lakosság szociális helyzetét az alábbi támogatási formákat 
állapította meg: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, rendkívüli támogatás, köztemetés, első 
lakáshoz jutó fiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatása.  
Az előző Hírmondóban már írtunk arról, hogy települési folyékony hulladék kezelésének állami 
szabályozása szigorodott, amely településünket is érinti. Ladánybene nem rendelkezik szennyvíz 
csatornahálózattal. A csatornahálózatra nem rákötött háztartások évente legalább egy alkalommal 
kötelesek a szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanító telepre szállításra. A település 
önkormányzatának szerződést kell kötnie egy hatósági engedélyekkel rendelkező közszolgáltatóval – 
vállalkozóval – aki a községből a szennyvizet a BÁCSVÍZ Zrt. kecskeméti telephelyére szállítja.  
Ladánybenén – a pályázat útján megválasztott - közszolgáltató elérhetősége: KUSZAKA 2004. Bt. – 
Matics Attila: 06-20-3190817, aki 2.500 Ft + ÁFA/m3 összegért szállítja el a háztartási szennyvizet. 
 
                                     Szádvári Erika 
                                        aljegyző 
 
 

Csiribiri óvoda hírei 
 

Karácsony elmúltával, vízkeresztkor az óvodában mi is „leszedtük” a fát,  megkezdődött  a  farsangi  
időszak. 
A  tavaszvárás  jegyében  készítettünk  telet  jelképező „kiszebábokat”,  és  az  udvaron  tűzre  
vetettük őket.  A gyerekeknek  nagyon  tetszett  a  télűzés,  mindenféle  csörgő - zörgő  eszközzel  és 
mondókákkal,  rigmusokkal  vettük   ki  részünket  a  hagyományok  felidézéséből.  
Február  közepén  megtartottuk  az  óvodában  a  farsangot.   
Nagyon sok ötletes jelmez  volt,  még  felnőttek  is  beöltöztek.  A  Vándorjátszóház  munkatársai  
indián  fejdísz  készítésével  és  testfestéssel,  lufi hajtogatással  szórakoztatták  az  ovisokat,  az  óvó  
nénik  pedig  ügyességi  játékokat,  kézműveskedést  ajánlottak  az  érdeklődőknek.   Nagyon  
köszönjük  a  szülőknek,  nagyszülőknek  a rengeteg finom  süteményt,  innivalót  és  ajándékot,  
amivel  hozzájárultak  rendezvényünk  sikeréhez. 
A  Bozsik - programnak  köszönhetően  kis  focistáink  újabb  versenyen  vettek  részt,  amelyről  
élményekben  gazdagon  tértek  haza. 
A  hónap  utolsó  napjaiban  Baranyiné Teca  ismét  lehetővé  tette  ovisaink számára,  hogy  
felüljenek  a  kis  pónilovak  hátára. 
Örömmel  tapasztaljuk,  hogy  egyre  többen  segítik  óvodánkat  különféle  módon.   Tasi  Gábor  
fenyőfákat  ajándékozott  nekünk,  Szagri  Pál  mindig  segít,  ha  össze   kell  rakni  egy-egy  játékot,  
polcot, stb.  Az  ő  kreativitását  dicséri  több  saját  készítésű  fejlesztőjáték  is,  amit  felajánlott  az  
óvodának.  
Dóka  László  pedig  elvégzi  nyílászáróink  karbantartását,  javítását.   Köszönjük. 

 
Szeretettel  várunk  minden  kedves Vendéget  

március  21 - én  du. 3 órakor  kezdődő  
tavaszköszöntő  OVI – GÁLA  műsorunkra  

 a  Művelődési  házba. 
 

                                                                                                 Vida  Lászlóné 

 



Benei Hírmondó (XIII. évfolyam II. szám 2015. február-március) 

 

3 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Február 7-én szombaton tartottuk az iskolai farsangi bálunkat. Nagyon sok gyerek öltözött jelmezbe, 
megidéztük a tavaszt, kedvenc meséinket és a hétköznapokat egyaránt. A legötletesebb 
felvonulók  értékes díjakat kaptak a szülői szervezetnek köszönhetően. A 7. osztályosok szolgáltatták 
a zenét, volt lufi hajtogató bohóc, horgászási lehetőség és persze büfé is. Köszönjük az ötletes 
farsangi jelmezeket  és a szervező munkát egyaránt. 
Részt vettünk az Ágasegyházán megrendezett körzeti matematika versenyen, ahol iskolánk a  8 
résztvevő iskola közül a 2. helyen végzett. A csapat tagjai Pákozdi Arnold 5. o., Krista Éva 6.o., 
Urbánszki Nándor 7.o. és Krista Ádám 8. o. tanulók voltak. Évfolyamán Krista Éva  ezüstérmes, Krista 
Ádám pedig aranyérmes lett. Gratulálunk valamennyiüknek. 
A végzősök ebben a hónapban vettek részt a felvételi beszélgetéseken, zajlanak  az alkalmassági 
vizsgák. Fokozott izgalommal várjuk a döntést, hogy kinek melyik középiskolába sikerül felvételt 
nyerni. A nyolcadikos szülőknek, diákoknak és nekünk pedagógusoknak is izgalommal teli ez az 
időszak. 
Több diákunk volt a Kecskeméti Katona József Színházban, ahol  a Négy Évszak című táncos-zenés 
előadást nézték meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeknek színes programokat szervezzünk, bízunk 
benne, hogy ez által pozitív irányba befolyásoljuk az értékrendjüket. 
Március 14-én tavaszköszöntő bált rendez az iskola Szülői Szervezete, ahova szeretettel várunk 
mindenkit. 
 

                                         Mátyás Katalin 
 

Ladánybenei Shotokan karate klub hírei 
 
A Ladánybenei Klub karatésai immáron 3.alkalommal indultak karate versenyen. Ezen versenyek 
célja: Az utánpótlás versenyzéshez szoktatása,haladó karatékák felkészítése" 
nagyobb"megmérettetésekre. (OB,EB,VB) A február 21-én megrendezett Hódos Imre Kupán ismét jól 
szerepeltünk. 

Tóth Rita:                                   Pákozdi Krisztián:                    Czerovszki Dániel: 

Kumite 1.hely                              Kata 4.hely                                 Csapat kata "B"kat 2.hely 

Kata 1.hely                                 Csapat kata "C"kat 1.hely           Pap Noémi: 

Csapat kata "C"kat 1.hely          Csapat kata "B"kat 2.hely           Kata 3.hely 

Csapat kata "B"kat 2.hely                                                              Csapat kata"C"kat 1.hely 
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A polgármesteri bál margójára 
 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, részvételükkel, valamint 
támogató jegyeikkel, tombolaajándékaikkal, esetlegesen jó tanácsaikkal segítették a bál 
megrendezését. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy a vendégeink reményeink szerint egy szórakoztató 
estét tölthettek el együtt a Művelődési Házban. Külön köszönjük a Tálentum tánciskola fellépését, és 
a gyönyörű nyitótáncot. 
A polgármesteri bál tiszta bevétele: 362.000 Ft-lett, amit a meghirdetett célnak megfelelően a 
művelődési ház technikai eszközigényének a megvásárlására, beszerelésére fogunk fordítani. Az 
eszközök beszerzése már folyamatban van. 

                                                                   Néhány kép a bálról Drabant János fotóiból: 
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Egyházi hírek 
 

Megáldották a keresztutat 
Varga László egy teljes keresztutat adományozott a benei Magyarok Nagyasszonya templomnak, 

hogy kifejezze tiszteletét szülőfalujának. 

A stációk ünnepélyes átadását és megáldását nagyböjt első 
vasárnapján tartották. A jeles alkalomból megtelt a templom, a 
szentmise végén sokan személyesen is köszönetet mondtak 
Varga Lászlónak, akinek családja, barátai is jelen voltak. 

„A község, az egyházközség, és valamennyiünk nevében 
elfogadjuk és hálásan köszönjük e nagylelkű felajánlást. 
Kitüntetett, jeles és emlékezetes nap ez mindannyiunknak, 
hiszen kis egyházközségünk önerőből sosem örvendhetett volna 
ilyen mívesen megmunkált, szépen megfaragott keresztútnak” – 
mondta Földi Tibor plébános. 

A település nevében Kardos Attila köszönte meg a művész 
áldozatos munkáját. 
Természetesen a nagylelkű fafaragó, Varga László is szót kapott. 
Mint elmondta, a ladánybenei templomot a kezdetektől fogva 

ismeri. Egészen kicsi gyermekkorában építették, amiről emlékfoszlányai is maradtak. Évekig minden 
vasárnap ministrált a templomban, így a régi, nyomtatott stációképeire is jól emlékszik. Korábban 
már két templom számára készített keresztutat, és az országban sokfelé megtalálhatók munkái 
(székely kapuk, kopjafák, emlékművek formájában). Évtizedek óta Dabason él, de valahányszor 
szülőfalujában járt, és részt vett temetési vagy keresztelői szentmisén, munkált benne a gondolat, 
hogy valami szépet Benének is faragjon. Bő egy éve határozta el, hogy egy keresztút lesz az. 
Hónapokig dolgozott rajta, titokban. Földi Tibor atyának is csak akkor szólt, amikor teljesen elkészült 
a munkával. 

„A stációkat vadkörtefába faragtam. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy elfogadták, 
hiszen ezzel a családomnak is emléket állíthattam. Az első stáció hátlapjára belefaragtam, hogy a 
Varga és Kalmár család nevében adományozom a templom számára” – mondta a művész. 
A keresztút stációit Süveges István kanonok, főesperes áldotta 
meg, és szentelte fel.  Szentbeszédében arról szólt, hogy az emberi 
élet valójában egy keresztútjárás. Ezt az embernek nem csak 
elfogadni kell, hanem tudatosan vállalni is. Ezt pedig csak akkor 
tudja megtenni, ha elfogadja a sorsát úgy ahogy van, keresztjeivel 
együtt. A főesperes elmondta, hogy a hagyomány 14 stációját 
őrizte meg a keresztútjárásnak. A népi ájtatosság megőrizte és 
buzgón követte ezeket. Egészen a II. Vatikáni Zsinatig, amikor a XV. 
stációt – Jézus feltámadását – is hozzáfűzték a keresztúthoz. E 
képeknek kettős feladata van: az egyik, hogy szemléltetve 
ábrázolják az egyes történéseket, a másik, hogy érzelmeket és 
Krisztust követő tetteket keltsenek az keresztutat imádkozó 
szemlélőkben. 
Az egyházközségi hirdetések között Földi Tibor plébános elmondta: 
nagyböjti idő lévén, pénteken mindenki tartsa meg a nap 
bűnbánati jellegét, valamint a nagyböjti időben minden pénteken 17 órakor kezdődik keresztút a 
fűtött templomban. (forrás:baon.hu) 

http://baon.hu/
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(ui.: bűnbánati nap: hústilalom, du. 3 órakor Jézus halálakor rövid engesztelő ima ott, ahol éppen vagyunk, 
keresztút imádkozás, tv, rádió szórakoztató programjainak mellőzése) 

 
KERESZTÚT 

 

Nincs hatékonyabb eszköze a szívbéli megtérésnek és a hitre jutásnak, mint a Krisztus 
szenvedéséről és haláláról való elmélkedés. Nézhetjük akár az Egyház nagy szentjeit és 
tanúságtevőit, akár a környezetünkben élő valóban vallásos embereket, mind-mind Krisztus 
szenvedésének megértése, a Megváltó halálának szemlélése és a feltámadás titka vezette el 
őket a hitre.  
 
Nagypénteken szeretnénk odaállni Krisztus keresztje alá és a római századossal együtt 
kimondani: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt” (Mk 15,39). Húsvétvasárnap pedig 
szeretnénk az apostolokkal együtt szaladni Jézus üres sírjához és szeretnénk találkozni a 
Feltámadottal, hogy megszülessen bennünk a hit. 
 
Emberként végtelenül gyengének érezzük magunkat a halállal szemben. Érthetetlen, 
legyőzhetetlen erőnek tűnik számunkra, amellyel szemben tehetetlenek vagyunk. Jézus is 
megtapasztalhatta ezt. Emberként viselte el a halált. Nem akadályozta meg isteni erejével az 
emberi gonoszságot. Nem menekült el a szenvedés elől és nem akarta elkerülni a halált sem. 
Mi indította őt erre? Az irántunk való szeretet. A szenvedést és a megaláztatást vállaló 
szeretet. Az emberek üdvösségért munkálkodó szeretet. E szeretet megtapasztalása nélkül 
nincs hit. Jézus szeretetének megérzése nélkül nem juthatok el a hitre. 
 
Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet 
az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi 
szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, 
a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához 
ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden 
embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet!  
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 

 
A JÓSÁG BENÉJE! 

 
Ez egy új közösségi összefogás, amely segíti a már ismert „Alkossunk egy falut” programot. Legyünk a 

jóság benéje, Ladánybenéje! 

Tutto bene Ladánybene?  

Minden rendben Ladánybene? Valóban 

elmondhatjuk azt, hogy arról ismerjük 

önmagunkat, hogy a jóság a lényegalkotó 

erénye egyéni természetünknek és ebből 

adódóan a közösségünknek? 

A név kötelez!  

Akik valamikor nevet adtak a településünknek, nem is sejtették, hogy jön majd egy plébános, aki pont 

erre fog hivatkozni: a név kötelez.  Az áldás szavunk latinul így hangzik: bene-dictio. A két szó 

összetételéből álló kifejezés azt jelenti szó szerint, hogy jót mondani.  
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Áldottnak lenni tehát azt is jelenti, hogy valaki azért mond jót rólam, mert jól bántam, mert jót 

tettem vele. A latin „bene” szó jelentése: jól. Olaszul pedig a „tutto bene” azt jelenti, hogy minden 

rendben, jól mennek a dolgok. Falucskánk neve tehát tartalmazza a bene szót, ami a jóságra utal és 

kötelez! 

 

Vizsgáljuk meg!  

Valóban elmondhatjuk, hogy mindannyian áldottak vagyunk, mert mindnyájunkról csupa jót 

beszélnek, mert annyi jót tettünk oly sok embertársunkkal? Elmondhatjuk-e, hogy mindenki jól van, 

mert mindig jól mennek a dolgok az emberek háza portáján?  

Én azt látom, hogy nem, mert látok éhezőket, látok nélkülözőket, látok síró arcokat, megtört 

szíveket…. Én nem azt látom, hogy mi juttatta oda, ahol van, nem azt kérdezem vádlón, számon 

kérően, hogy miért olyan az élete amilyen, hanem a szükséget látom! Ahogyan Isten sem az érdemet 

nézte, hogy ki érdemli meg a megváltást, hanem személyválogatás nélkül elszenvedte véresen annak 

brutalitását a kereszten. Mindenkiért! Értünk, értem, érted! Mert nem az érdemet nézte, hanem a 

szükségünket, a nyomoromat, a halálra szánt életed.  

   Ne felejtsük el, hogy nem lehet mindent hárítanom és a szociális ellátó rendszerekre terhelnem, 

mert nekem az egyénnek is meg van a saját felelősségem a jó cselekvésében mind a bajban lévő 

másik ember, mind a közjó felé.  

 

„A JÖVŐ A KEZÜNKBEN” 

   Közös erővel tudnánk változtatni a helyzeten, ha megvalósítjuk a „Jóság Benéje” programot. Ha 

megnézem a közösségünket, akkor azt látom, hogy a többség normál polgári szinten él, egy kisebb 

réteg nagyon jól él és egy még kisebb réteg luxusban él. Örömhír tehát fölfedezni számunkra, hogy 

kisebbségben vannak azok, akiknek nagyon nehéz az élet. Ez valóban jó hír, valóban örömhír, mert ez 

azt jelenti, hogy a baj könnyen orvosolható.  

Orvosolható lenne Bene, ha mindenki jó lenne benne, ha a jóság ott élne benne a beneiek szívében. 

Ha ez a három közösségi réteg összefog és gyakorolja a szívbéli jóság nemes, egyszerre emberi és 

isteni erényét, akkor a nagy baj ui. könnyen, gyorsan és tartósan enyhíthető. Nem a szegénység 

felszámolása a cél, mert azt nem tudjuk megtenni, hanem az, hogy ne legyen olyan benei polgár, 

akinek nincs cipője, fagyoskodik télen, nincs reggelije…stb. 

 

Bene, bene, bene! Kérem, kérem, kérem! 

A jóság Benéje programban, mint a falu Lelkipásztora a következőt kérem. Aki teheti, mert él bent a 

szívében egy pici jóság, aki teheti, mert bátornak érzi magát a szeretetre, aki teheti, mert anyagilag 

megteheti, aki teheti….az vállaljon fel egy családot vagy egy személyt, akit havonta, rendszeresen 

valami módon segít, támogat. A segítés az anyagi támogatáson kívül ezerféle módon 

megnyilvánulhat. 

Nekem mindegy, hogy ki milyen ideológiai alapon teszi ezt. Legyen úttörő öregfiú, mert az úttörő 

mindig segít ahol tud, legyen a humanizmus kedvelője vagy legyen hívő, aki a bajban lévőben az 

Istent látja és azért segít….mindegy csak gyakorolja a jóság erényét és segítsen. Magam és néhányan 

már elkezdtük a programot. 

 

Hívom, szólítom és kérem! 

Szólítom és kérem a Polgárokat, szólítom és kérem a Civil Szervezeteket, szólítom és kérem a Szülői 

Munkaközösséget, szólítom és kérem a vállalkozókat, a gazdálkodókat, szólítom és kérem a 
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tehetősebbeket, akiknek nagyobb a felelősségük, mert nagyobb a lehetőségük és ezért többet 

tehetnek és szólítok és kérek Mindenkit!  

Fogjunk össze és változtassunk a helyzeten, alkossunk egy falut, a jóság, a jószívűség Ladánybenéjét! 

Nem az alkoholistát, nem a dohányost támogatjuk a programban, hanem a jóság erényét bölcsen 

gyakorolva enyhítjük a bajt, a kiáltó szükséget, a szenvedést.  

 

 

Több éves program. 

A program több éves program. Aki szeretne csatlakozni kérem, hogy nálam vagy a Karitász vezetőnél 

Évánál jelentkezzen, hogy a segítés mikéntjét közösen tudjuk megszervezni, az igényeket és a 

felajánlásokat tudjuk összehangolni. Legközelebb itt a falu újságban fogom hirdetni az első 

megbeszélés és találkozó időpontját. 

LÉGY A JÓSÁG BENÉJE, LADÁNYBENÉJE!  

 HAJRÁ BENE! LADÁNYBENE! 

 

"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit 

sem dolgoznak, hanem haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek megparancsoljuk, 

figyelmeztetjük őket Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy békésen dolgozva a maguk kenyerét egyék.  

TI PEDIG NE FÁRADJATOK BELE A JÓTETTEKBE. 2Tessz3,10 

 

„Védjük meg a szegényeket és ne magunkat védjük meg a szegényektől.  

Istenhez hasonlóan a valóban szegény ember nem az, aki nincstelen, hanem az, aki önmagát 

elajándékozza.” Ferenc pápa 

 

Ezzel a buzdítással és a reménnyel, hogy a jóság jó visszhangra talál a jóságos szívekben küldöm nagy 

szeretettel áldásomat, minden benei Polgárnak. 

 Légy áldott Ladánybene! Légy áldott, mert sokan sok jót mondhatnak el rólad, mert sok jót tettél 

embertársaddal! 

 

     Áldással!          
 Tibor atya 

 
 

 
 
 
 

Hirdetmény 
 

Március 27-én (pénteken) 17.00-órai kezdettel a 
Művelődési Házban falugyűlés kerül megtartásra. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár: 
 

 Ladánybene Község Önkormányzata 


