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Önkormányzati hírek
Tisztelt Ladánybenei Polgárok!
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a meghittség, a boldogság napja.
A Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra,
visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe
szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az
ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő
hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy
szóval, egy mosollyal, egy érintéssel, sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal
halmoznánk el egymást.
Jó lenne, ha a karácsony értékét nem az ajándékok adnák, hanem a szeretet, amiből mindenki
részesülhet, s mindenki adhat.
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igazi szeretet.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk
egymást.
„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”
Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik
iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk
értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül, akár
szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Kedves Ladánybeneiek!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Köszönöm a lakosságnak, a civil
szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét,
a vállalkozók támogatását.
A vezetésem alatt álló képviselő-testület fő célja, hogy az önkormányzati gazdálkodás
kiegyensúlyozott legyen, ne költekezzünk felelőtlenül.
Büszkék vagyunk arra, hogy ebben az évben is hitel igénybevétele nélkül biztosítottuk intézményeink
zavartalan működését, sőt saját költségvetési forrásból fejlesztésekre is tudtunk költeni. A
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temetőben haranglábat építettünk, a vízvételi lehetőséget kulturáltabbá tettük. Ugyancsak saját
költségvetési forrásból befejeztük az Arany János utca szilárd burkolattal történő ellátását, a
belterületi utak védelme érdekében útpadkákat, vízelvezető árkokat alakítottunk ki.
A település közbiztonságának javítása érdekében a faluközpontban kamerarendszer kiépítésére kerül
sor, ahol a napokban hat darab térfigyelő kamera kerül elhelyezésre.
Ebben az évben nagyszabású falunapot rendeztünk, valamint részesei voltunk a Ladánybene 27
zenekar jubileumi koncertsorozatának is.
Jó érzéssel tölt el, hogy ebben az évben a hátrányos helyzetű lakosság nagy részének segítséget
tudtunk – hacsak átmenetileg is – nyújtani. Természetbeni juttatásként 80 gyermekes családnak,
Karácsonyra pedig 130 rászorultnak adtunk élelmiszercsomagot. A téli fűtés nehézségeinek
enyhítésére ebben az évben saját költségvetési forrásból 500 mázsa tűzifát osztottunk szét a
rászorult családok számára.
Ebben az évben először adtunk 50 – 50.000 Ft-os egyszeri támogatást a közöttünk élő 90. életévet
betöltött ladánybenei időseknek.
A munkában nagyszerű érzés, hogy mindig lehetett kire számítani, hogy mindig vannak olyanok, akik
nemcsak a hívó szavakat hallják meg egy- egy társadalmi munkára, hanem saját ötleteikkel szeretnék
a községet, a közösséget jobbá tenni. Mondhatom, hogy nem egy-két ember álma lenne, ha valóban
meg tudna épülni a község tornaterme, a faluközpont kialakításra kerülne, illetve megvalósulna a
települési szennyvízhálózat beruházás.
Engedjék meg, hogy ezen gondolatokkal kívánjak minden ladánybenei lakosnak szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt.

Kardos Attila
polgármester

Csiribiri Óvoda hírei
Eseményekben gazdag időszak telt el óvodánkban.
Októberben megrendeztük hagyományos jótékonysági bálunkat. Nagyon sok vendég vett részt,
rendezvényünk kiemelkedően jól sikerült.
Köszönjük szépen a táncosoknak a „kedvcsináló” műsort. Köszönet azoknak is, akik munkájukkal,
felajánlásaikkal járultak hozzá a bál sikeréhez.
Nemzeti ünnepünk alkalmából óvodásainkkal ellátogattunk az emlékműhöz, ahol virágot helyeztünk
el. Nagycsoportosaink nagy sikerrel szerepeltek a településünk nevét viselő zenekar jubileumi
koncertjén a művelődési házban.
„Kell, hogy szállj!” című számuk előadásával köszöntötték a 30 éve alakult Ladánybene 27 zenekart,
akik végigtapsolták a dalt.
Novemberben Tengeri Attila tartott vidám zenés foglalkozást a gyerekeknek, akik sokféle
ütőshangszert kipróbálhattak, dobolhattak. Kis focistáink újabb tornán vehettek részt Kerekegyházán,
ahol ismét jól teljesítettek. Dicséret illeti őket. A falu piacterén évek óta gyönyörködhetünk advent
idején a hatalmas karácsonyfa és koszorú szépségében. Idén a legkisebbeknek jutott a megtisztelő
feladat, hogy „meggyújtsák” az első gyertyát.
A szeretet jegyében idéztük fel a tél, a karácsony hangulatát versek, zene és hópelyhecskék
segítségével. A várva-várt Mikulás is meglátogatta óvodánkat. Érkezésére verssel, dallal készültünk.
Minden gyermek örömmel vette át az ajándékot.
Virgácsot szerencsére senki sem kapott… Karácsonyra készülvén lassan díszbe öltöztetjük
óvodánkat, mindennapi környezetünket - és a szívünket is.
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Köszönjük az egész évi támogatást, segítséget Mindenkinek!

Mindenkinek meghitt, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Vida Lászlóné

Bene Vitéz Általános Iskola hírei
2015. november 6-án ünnepélyes keretek között kapták meg tanulóink az iskolánk nevével és
Ladánybene címerével ellátott pólókat.
A pólók elkészítésének ötlete régi álmunk volt, az idei évben dr. Rácz Imre Gábor Alpolgármester Úr
tiszteletdíjának felajánlásával kezdhettünk neki a tervezésnek és a kivitelezésnek. Ahhoz, hogy
minden tanulónk ingyen kaphassa meg az első pólót, az Alpolgármester Úr, a helyi Képviselő Testület
és a Szülői Szervezet anyagi segítsége kellett. A gyermekek nagy örömmel vették át az ajándékot és
büszkén viselik! Köszönjük mindenki támogatását!

***************************************************************************
Kovács Bianka 1. osztályos tanuló megnyerte az iskolai versmondó versenyt az első-másodikos
korcsoportban és a Kunadacsi Iskolában is első helyezést szerzett, ezzel továbbjutott a
Kunszentmiklóson megrendezett Erzsébet-napi versmondó versenyre. Ott negyedik helyezést ért el!
Gratulálunk, büszkék vagyunk rád!
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*****************************************************************************
Köszönetet mondunk a Szülői Szervezetnek, a segítőknek, a támogatóknak, a résztvevőknek, hogy sikeressé
tették az iskolai jótékonysági bált.

Méz-édes nap! A mi napunk!
A Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület idén 2015. november 20-án
kívánta megrendezni az Európai Mézes Reggeli programot.
A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés immár nyolc éves gyakorlata adta,
amit mára Európai Mézes Reggeli néven több uniós tagország is megrendez.
Az idei rendezvény által szeretnénk felkelteni a fiatalok figyelmét a mezőgazdaság, az egészséges
táplálkozás és a természeti értékek iránt.
Ebben a tanévben iskolánk is csatlakozott az Európai Mézes Reggeli Programhoz és az eredeti
kezdeményezés szellemében vontuk be a diákokat, pedagógusokat és a helyi méztermelőket a közös
programba.
Köszönetet mondunk Földi Csaba, Kisjuhász Krisztián, Lakos Gergely, Koller Andor, Koller Dávid, Koller
József, Márkus László és Mizsei József méztermelőknek, hogy felajánlásaikkal segítették az iskolai program
megvalósítását! Külön öröm számunkra, hogy néhányan közülük a tanítványaink voltak! Büszkék vagyunk
rájuk!
Az alábbi fényképek tanúsítják, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat a mai programon. Köszönjük a
nyolcadikos diákok és szüleik kiemelkedő segítségét, akik mézeskalácsot sütöttek és fognak sütni a
Hagyományőrző kézműves napra is!
A mai nap felhívása ez volt: „Tegyük együtt sikeressé és „mézessé” az Európai Mézes Napot!”
A Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskolában sikeres és élményekben gazdag volt a mai nap!
Együtt hoztuk létre!!!

Boronkay Péter kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok magyar paratriatlonista volt iskolánk
vendége december elsején. Elmondta, hogy végtaghiánnyal született, láttuk, hogy bal karja könyöktől lefelé
hiányzik. Nyolc évesen kezdett úszni, 2004-től triatlonozik.
Kitartása, akaratereje példamutató. Az ötödik és hetedik osztályosok megnéztek egy kisfilmet, amely
bemutatta Péter mindennapi kemény edzését és kitartó munkáját, kezükbe vehették a különleges érmeket,
majd kötetlen formában beszélgettünk vele. Örülünk, hogy köztünk volt, olimpiai felkészüléséhez és
minden versenyéhez erőt és egészséget kívánunk!
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***************************************************************************
December 12-én 13 órától Hagyományőrző karácsonyi kézműves napra várunk minden érdeklődő gyereket
az iskolába, hogy ajándékot készítsen szeretteinek!

Kívánunk boldog, békés karácsonyt és eredményes új esztendőt mindenkinek!
Berenténé Gönczi Ilona
tagintézmény vezető

Körzeti matematika verseny
Iskolánkban megtartottuk az ősz folyamán az ötödikesek két fordulós matematika háziversenyét. A verseny
csak a második fordulóban dőlt el. Első helyezett Gajdácsi László, második Kollár Ádám, harmadik Boda
Viktória és Kerekes Dorina. Ezek eredményeként kialakult azon tanulók névsora, akik képviselték
Ballószögön Ladánybenét a tanév első körzeti matematika versenyén november 26-án. A versenyen hat
általános iskola tanulói vettek részt, évfolyamonként egy-egy képviselővel. A mieink közül Gajdácsi László
ötödikes tanuló rögtön aranyéremmel nyitott első felső tagozatos versenyén, de a nyolcadikos Békefalvi
Borka szintén aranyérmet szerzett. Ahhoz azonban, hogy az iskolák pontversenyében első helyezést érjünk
el, szükség volt Békefalvi Boglárka hatodikos és Krista Éva hetedikes tanulók jó szereplésére is. Ők
mindketten negyedik helyen végeztek, hajszállal lemaradva a dobogóról.
Íme, az iskolák sorrendje és egy kép az „Aranycsapatról”:
1.
Ladánybene
18 pont
2.
Ballószög
16 pont
3.
Jakabszállás
15 pont
4.
Helvécia-Feketeerdő
15 pont
5.
Helvécia-Wéber Ede
13 pont
6.
Ágasegyháza
7 pont

Köszönjük az önkormányzat szállítási segítségét, remélem, szép ajándékot hoztunk haza a Falu
Karácsonyfája alá. Gratulálok minden résztvevőnek és remélem, hasonló sikereknek örülhetünk a következő
körzeti versenyen is!
Mátyás Ferenc
szaktanár
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Élményfürdőzés újra, Kecskeméten
Az idei tanévben már másodszor, újra ellátogattak diákjaink a kecskeméti uszodába. Az egyre sikeresebb
programon már közel 60 diák vett részt. A gyerekek nagyon élvezték az élményfürdőt és az úszómedencét
egyaránt. Ez a program biztosítja számukra az egészséges sportolási lehetőséget, és a közösséggé
kovácsolódásnak is jó színtere. Mivel sok tanulónk jól úszik, a többórás programot nagyon hasznosan töltik
diákjaink. Ebben jelentős szerepet játszottak az iskola által szervezett úszótanfolyamok. Sajnos ezek
szervezéséhez még mindig nem tudunk anyagi segítséget szerezni, de egy-egy alkalommal igyekszünk
eljutni a kecskeméti fürdőkomplexumba. Mostani utunkat a község önkormányzatának támogatásával
valósították meg Mátyás Katalin, Mátyás Ferenc, Kiss Róbert, Kovács Szilvia, és Kisjuhászné Gábor Katalin
pedagógusok.

Versmondó verseny
Iskolánkban a helyi versmondó versenyt november 9-én tartottuk. Közel negyven gyermek készült verssel, a
zsűrinek nehéz dolga volt, míg kiválasztotta a legjobbakat. Végül a következő eredmény született:
1-2. osztályosok:
I. helyezett: Kovács Bianka 1. o., Tóth Tas Tamás 1. o.
II. helyezett: Jurászik Hanna 2. o., Bodonyi-Kovács Nikoletta 1. o.
III. helyezett: Csávás Luca Virág 1. o., Pákozdi Vanda 1. o.
3-4. osztályosok:
I. helyezést nem adott ki a zsűri.
II. helyezett: Viczkó Eszter 4. o.,
III. helyezett: Antal Áron 4. o., Tóth Soma 3. o.
5-6. osztályosok:
I. helyezést nem adott ki a zsűri.
II. helyezett: Fazekas Vivien 5. o., Kislőrinc Roland 5. o.
III. helyezett: Juhász Alexandra 6. o.
7-8. osztályosok:
I. helyezett Hidvégi Bettina 7. o.
II. helyezett Ilonka Dzsesszika Vanda 7. o.
III. helyezést nem adott ki a zsűri.
November 12-én Kunadacson az Erzsébet-napi szavalóversenyen a helyezett tanulók mellett iskolánkat
képviselték még Hardi Laura 4. o., Kollár Ádám 5. o., Ilonka Krisztián 6. o., Krista Éva 7. o. tanulók. Itt is szép
eredményeket értünk el. Az 1-2. osztályosok között I. helyezést ért el Kovács Bianka 1. o. tanuló, aki
Kunszentmiklóson, a körzeti versenyen IV. helyezést ért el. II. helyezett lett Jurászik Hanna, III. helyezett lett
Pákozdi Vanda. A 3-4. osztályosok között II. helyezett lett Viczkó Eszter, III. helyet szerzett Tóth Soma. Az 56. osztályosok között II. helyezést ért el Kislőrinc Roland 6. o., III. helyezést szerzett Ilonka Krisztián 6. o.
tanuló. A 7-8. osztályosok között III. helyezett lett Hidvégi Bettina 7. o. tanuló. A Kunadacson helyezést
szerzett felső tagozatos tanulók továbbjutottak a kunszentmiklósi körzeti versenyre, helyezést azonban
nem értek el. Köszönöm kollégáim és a szülők munkáját a gyerekek felkészítésében és a zsűrizésben,
valamint a Szülői Szervezetnek is köszönjük, hogy támogatása révén minden résztvevőt könyvvel
jutalmazhattunk a helyi versenyen.
Kisjuhászné Gábor Katalin
szervező
Iskolánk volt tanulója, Csaja Georgina Szandra az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Programban kiírt egyéni
ösztöndíjpályázati program keretében az NTP-EFŐ-P-15-0226
azonosítószámú pályázatával 700.000.- Ft támogatást nyert el.
Reméljük, a későbbiekben is hírt adhatunk sikereiről.
6

Benei Hírmondó (XIII. évfolyam VIII. szám 2015. november)

Egyházi hírek
Novemberi jóság összesítő:
Pénzadomány 1.000 Ft érkezett egy olyan adományozótól, aki rendszeresen segíti a JÓSÁG programot. A
pénzből 500-500 Ft értékben gyümölcs csomagot kapott egy ágyhoz kötött beteg idős néni és egy beteg
nyugdíjas férfi.
Egyéb jócselekedetek:
-Egy Jótevő család egy jó állapotú heverőt ajánlott fel, melyet nagy örömmel fogadott egy nehéz
helyzetben élő család.
-Egy Jótevő főznivaló húst adott 2 másik család részére.
-Egy Jótevő, aki már korábban is több mindent adományozott, novemberben egy babaágyat és szép ruhákat
ajánlott fel.
-Egy Jótevő szőnyeget adott és ruhákat.
-Egy Jótevő babakocsit ajánlott fel.
-Sokan hoztak ruhákat, cipőket, játékokat.
-Egy Jótevő már több alkalommal Budapestről buszon cipelt nagy táskákkal ruhákat, hogy segítse a nehéz
helyzetben élő ladánybenei családokat.
-Dorogon élő Jótevőtől is érkezett több zsák minőségi ruha.
-Egy Kecskeméten élő család is rendszeresen juttat ruha adományt Ladánybenére
Ez most nem egy hosszú lista, de mégis sokaknak segít főként ruhaneművel.
Köszönjük szépen e beneiek szívbéli jóságát! Isten kegyelme tegye teljessé bennük a jót amit megkezdett!
Amen!

Ma megszületett a Szűz méhéből az ég Királya, hogy a mennynek ajtaját a bűnös embernek
kitárja. * Ujjong az angyalok kórusa, mert az örök Üdvösség megjelent az emberi nemnek.

Nagy Szent Leó pápa beszédeiből
(Sermo 1 in Nativitate Domini, 1-3: PL 54, 190-193)
Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!Szeretteim! Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem
szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki
kioltotta belőlünk a haláltól való félelmet, és ígéretével az örök élet örömét oltja belénk. Senki sincs ebből
az örömből kizárva, egyformán mindannyiunknak megvan a közös okunk arra, hogy örvendezzünk. A mi
Urunk ugyanis, mint a bűnnek és a halálnak a legyőzője jött közénk, hogy miként senkit sem talált köztünk
bűntelennek, ugyanúgy mindnyájunkat megváltson. Vigadjon a szent, mert közeleg győzelmi pálmája.
Örüljön a bűnös, mert megbocsátásra kap meghívást. Örvendezzék a pogány is, mert őt is az életre hívják!
Az Isten Fia ugyanis az idők teljességében, amelyet Isten bölcsességének kifürkészhetetlen mélysége
rendelt el, felvette emberi természetünket, hogy kibékítsen minket annak Alkotójával, és legyőzze a halált
hozó sátánt, azzal az emberi természettel, amely felett előbb a sátán győzedelmeskedett. Urunk
születésekor az angyalok ujjongva éneklik és hirdetik: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14).
Mintegy előre látják, hogy felépül az új mennyei Jeruzsálem a világ minden nemzetéből. Ó, mily
kimondhatatlan az Isten jóságos intézkedése, és mennyire kell, hogy örömet szerezzen ez minden földi
embernek, amikor ennyire örülnek neki még a magasságbeli angyalok is. Szeretteim! Adjunk hálát az
Atyaistennek a Fiú által a Szentlélekben! Ő megkönyörült rajtunk nagy irgalmasságában, amellyel szeretett
minket, és bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket (vö. Ef 2, 5), hogy őbenne új
teremtmény legyünk, és új alkotás. Vessük le tehát a régi embert cselekedeteivel együtt! Krisztus
születésében részesedve mondjunk ellent a test kívánságainak! Ismerd fel, ó keresztény, nagy
méltóságodat! Az isteni természet részesévé lettél, vissza ne térj ismét a hozzád méltatlan régi
7

Benei Hírmondó (XIII. évfolyam VIII. szám 2015. november)
romlottságba. Fontold meg, milyen Főnek és Testnek lettél tagja! Ne feledd el soha, hogy Isten a sötétség
hatalmából ragadott ki, és áthelyezett téged az Ő világosságába és országába. A keresztség szentségében a
Szentlélek temploma lettél, fönséges Lakódat el ne űzd gonosz cselekedetekkel magadtól, nehogy ismét a
sátán szolgaságába kerülj: mivel Krisztus vére a te nagy váltságdíjad!
HIMNUSZ

Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.
Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
Jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
s béke a földön.
Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
hozd le a földre.
Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold újra
magadhoz.
Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
áldva dicséri. Ámen.

ÜNNEPI MISEREND
DEC. 24. CSÜTÖRTÖK
SZENTMISE 23.00
DEC.25. PÉNTEK
URUNK SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
SZENTMISE 10.00
DEC. 26. SZOMBAT
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ
SZENTMISE 10.00
DEC. 27. VASÁRNAP
A SZENT CSALÁD ÜNNEPE
SZENTMISE 10.00

KEGYELEMMEL TELJES, ÁLDOTT BÉKÉS ÜNNEPEKET
ÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK LADÁNYBENE MINDEN POLGÁRÁNAK!
KARITÁSZ CSOPORT
RK. PLÉBÁNIA ÉS TIBOR atya

Kerékpár klub hírei
Tisztelt lakosság!
Szeretném bemutatni a Ladánybenei Kerékpár klubbot!
Nagy örömmel adom hírül, hogy megalakult a Ladánybenei Kerékpár klub , melynek első programjai 2014
tavaszán kezdődtek. A Kerékpár klub csapatának létszáma túráin, vagy sport napjain 3-8 fő között szokott
mozogni. Hétvégén, szombaton vagy vasárnap tartjuk sport napjainkat. Minden második hónapban szoktuk
megtartani, már rendszeres gyűléseinket az Ikszt épületében.
Miért hívtuk életre?
Ladánybenei Kerékpár klub azért valósult meg, mert vannak olyan gyerekek aki nagyon ritkán járnak
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kirándulni vagy nyári szünetekben nem nagyon mennek nyaralni esetleg otthon unatkoznak. A klub által
kínált programok, gyűlések és beszélgetések hasznos időtöltést kínálnak számukra.
Miket csinálunk egy-egy sportnapon?
Tornázunk, bemelegítünk, majd focizunk, kosarazunk, labdázunk, teniszezünk, futunk vagy métázunk
kedvünk szerint.
Merre megyünk kerékpár túráinkon?
El szoktunk menni: Kunbaracsra,Méntelekre,Kerekegyházára. Terveink szerint tavasszal útba vesszük
Fülöpházát is.
Téli programjaink:
Ladánybenei Kerékpár klub téli programjai
Időpont

Program

Helyszín

2015. December 12-én

Mozi
(Rudolf, a Rénszarvas)

Ladánybene Község
könyvtárában, az IKSZT
teremben lesz!
14:30-tól – 16:00-ig

2015. December 6-án

Sportnap
(Csak jó idő esetén)

Köves pálya

2015. December 7-én

Gyűlés

2015. December 19-én

Mozi + karácsonyi
ajándékozás
(Csendes éj)

Ladánybene Község
könyvtárában, az IKSZT
teremben lesz!
14:30-tól – 16:00-ig

2016. január -

Kerékpár vetélkedő

Ladánybene Község
könyvtárában, az IKSZT
teremben lesz!

2016. január -

Sportnap

Szabadon választható helyszín

2016. január -

Mozi
szabadon választható

Ladánybene Község könyvtárában, az IKSZT
teremben lesz!

2016. Február -

Gyűlés

Ladánybene Község könyvtárában, az IKSZT
teremben lesz!

13:00-tól – 14:30ig

Ladánybene Község könyvtárában IKSZT teremben
lesz!

A téli időszakban nem lesznek kerékpár túrák, helyette sportnap és más foglalkozások lesznek.
Mindenkinek sok jó programot kíván a Ladánybenei Kerékpár Klub.

Rajz verseny is volt szeptemberben , íme az eredmények:
I. Kiss Richárd Ferenc
II. Csordás Ferenc
III. Kovács Bence
IV. Kisjuhász Bálint
Gratulálunk nekik!
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A Ladánybenei Kerékpár klub
csapata nevében köszönünk
minden adományt, felajánlást
amivel eleddig segítették
működésünket. Ezzel is sok mosolyt
varázsolva a gyermekek arcára.
Jelentkezés/Információ: ladanybene.kerekparklub.2015@gmail.com
Szagri Tibor
Ladánybenei Kerékpár klub vezetője

Mendikálás
(Karácsonyi köszöntés)
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ez évben is zenés
köszöntéssel szeretnék elhozni a Megváltó születésének
örömhírét a Madaras zenekar és barátaik.
Ha szeretné a lelkes csapatot fogadni otthonában, kérjük jelezze a
lenti elérhetőségek egyikén december 20-ig.
Időpontja: 2015.december 23.
Helyszíne: Saját otthonod
Elérhetőség:
Lengyel Zsolt
+36 20/539 5648
zsolt.lengyel.it@gmail.com

Áldott adventi készülődést kívánunk

10

Benei Hírmondó (XIII. évfolyam VIII. szám 2015. november)

Humán Szolgáltató Központ hírei
A Humán Szolgáltató Központon keresztül szerveződnek meg azok a szolgáltatások, melyek az otthonukban
élő, idős koruk vagy egyéb körülmény miatt rászoruló lakosoknak segít szinten tartani illetve javítani
életminőségüket.
A Központ szolgáltatásai közül Ladánybenén is biztosítottak:

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai,
mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, egészségi állapotának megfelelően,
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Az ellátás igénybevételének módja:
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és kérelemre történik. A kérelmet az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője indítványozhatja a Sztv. 93. §-a alapján, az adatok dokumentációja a 9/1999. (XI. 24.)
SZCSM rendelet alapján történik.
Az alapellátást szakképzett, a településen élő gondozónőnk nyújtja, aki szívesen fogadja a segítségért
hozzáfordulókat. Elérhetősége munkaidőben a 76/361-165-ös telefonszámon.

Gyermekjóléti szolgálat
Fő célja, hogy a gyermek családban nevelkedhessen és, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi
és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének megelőzéséhez, illetve, hogy segítse a kiemelt gyermek családjába történő visszahelyezését.
A családgondozó segíti a családok működését, gyermekkel kapcsolatos problémák, magatartási zavarok,
konfliktusok kezelését és egyéb ellátásokhoz való hozzájutást, ügyintézést.
Szolgálatunk évek óta nagy hangsúlyt fektet szabadidős, prevenciós rendezvények szervezésére. Mivel
költségvetésünk nem teszi lehetővé a programok finanszírozását, így az önkormányzat, helyi vállalkozók és
önzetlen, önkéntes segítők támogatásával valósítjuk meg programjainkat. Az ő közreműködésükkel tudunk
a rászorult családok számára segítséget nyújtani. Hozzájárulásukat ezúton is köszönjük.
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2015 decemberében az elmúlt évek sikerére tekintettel ismét megszervezzük hagyományos karácsonyi
kézműves foglalkozásunkat. Tavaly többek között gyöngyöt fűztek, karkötőt, karácsonyi gyertyatartót,
mézeskalácsot készítettek a gyerekek. Minden évben
uzsonnával és egy kis meglepetéssel készülünk a
gyerekeknek.
2015 július 27-től 31-ig rendeztük meg az öt társult település
harmincöt hátrányos helyzetű gyermeke számára a nyár fő
eseményét, mellyel fő célunk az volt, hogy a gyermekek a
természetben tölthessék el szabadidejük egy részét és
megismerkedjenek azzal a környezettel, melyben élünk.
A hét programját végigkísérte természeti értékeink védelme,
az emberi kapcsolatok építése és a testmozgás
fontosságának tudatosítása.
2015. július 16-17-én a helyi általános iskolával közösen rendeztük meg szabadidős programunkat
Ladánybenén. Az első napon a „Kutyával egy mosolyért” alapítvány bemutatója aratott nagy sikert a
résztvevők körében. Másnap, fafaragó mester segítségével bepillantást nyerhettek a gyerekek ennek a régi
mesterségnek a rejtelmeibe és ki is próbálhatták azt tálak faragásával. Emellett pedagógus
közreműködésével egyéb kézműves feladatok, vetélkedős játékok is szerepet kaptak a két napos program
során.

Szeptember 25-én délután az Ifjúsági Klubbal együttműködve drog-prevenciós programot szerveztünk két
volt drogfogyasztó részvételével, amelyen általános iskolás korú gyermekek vettek részt. A személyes
élmények hiteles kommunikálása minden résztvevőre nagy hatással voltak. Ezt követően kezdetét vette a
zenés-táncos szórakozás.

Ezúton is köszönetet mondunk a programjainkhoz nyújtott támogatásért a Polgármester Úrnak a Hivatal
Munkatársainak és a Kunadacs Ladánybene Általános Iskola Igazgatónőjének és segítő munkatársainak.

Elérhetőségünk:
6045 Ladánybene Fő u. 66.
Ügyfélfogadás: kedd 11.00 – 12.00
Tel.: 76/361-165
70/330-76-11

email: humanszolgaltato@kereknet.hu
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Falukarácsony és adventi
gyertyagyújtás
A karácsonyi készülődést élőbbé és megélhetőbbé
varázsolva, ez évben is sor kerül minden szombaton egyegy adventi gyertya meggyújtására, valamint az utolsó
gyertyagyújtás alkalmából a Falukarácsony megtartására.
December 13 (szombat)-Bene Vitéz Általános Iskola
műsora, 18.00-kor a szentmise után.
December 18 (péntek) - Falukarácsony
Program: 16.00- Mikulás érkezése, ajándékosztás a
gyermekeknek
17.00-Ünnepi műsor
17.00-Eszem-Iszom, ünnepi hangulat
(Felajánlásokból származó finom, ételek, italok várják az ünnepelni
vágyókat.)

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.
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