
 

      Benei HírmondóBenei HírmondóBenei HírmondóBenei Hírmondó    
   XI. évfolyam V. szám 2013. július-augusztus 

 Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa    

 

 
 

Önkormányzati Hírek 
 

 

A 2014. évi választások során Ladánybene Községben ismételten – eltérően a 2010. évi 

választásokhoz képest – egy szavazókör kerül kialakítása. A szavazókör kialakításának oka, 

hogy az új választási eljárásról szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy egy 

szavazókörben maximum 1500 fő választópolgár legyen. 

A szavazókör helye az IKSZT épülete – Ladánybene, Fő út 75. szám – lesz, mivel a 

településen csak akadálymentes épületben kerülhet sor szavazóhelyiség kialakítására.  

Fent leírtakból következik, hogy mind a helyi választási bizottság, mind pedig a 

szavazatszámláló bizottságok összetétele átalakításra kerül, amely a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelemét! 

 

Az elmúl 2-3 hétben tapasztaltuk, hogy Ladánybene Önkormányzatának vagyonát rongálják. 

Különösképpen érinti ez a sportpályát, ahol az öltöző tetőszerkezetére fagallyakat illetve 

téglákat dobtak, és ezzel felsértették a zsindelyt, a pályán lévő frissen kezelt füvet 

felszaggatták, a teraszt motorkerékpárral több részen összeolajozták, az ablakokat betörték. 

A játszótéri rugós játékot kidöntötték a helyéről. 

Kérjük a Lakosságot, ha bármilyen információval rendelkezik a rongálásokkal és/vagy a 

rongálók kilétével kapcsolatban, jelezze a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Polgárőrségnek, 

Rendőrségnek. 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy kik okozták a kárt, rendőrségi és kártérítési eljárást 

indítunk ellenük. Közös érdekünk, hogy a rongálások megszűnjenek, hiszen a sportpálya, 

játszótér mindnyájunké, fejlesztésükre csak akkor tudunk pénzt fordítani, ha nem kell 

feleslegesen költenünk a károk rendbe hozására. 

Telefonszámok: 

Egységes segélyhívószám: 112 

Helyi körzeti megbízott (Pintér Tamás): 0620/334-48-08 

Polgárőrség:0620/933-59-10 

Polgármester: 76/457-600 

 

 

Segítségüket köszönjük! 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot! 

A temető nagykapujának használata ügyében (pl. sírkő, síremlék szállítása, gépjárművel 

történő behajtás esetén) szíveskedjenek előzetesen jelezni az igényüket, hogy a nagykapu 

nyitva legyen, illetve a kulcsát az igénylő rendelkezésére bocsájthassa, Králikné Szabó Irén. 

Elérhetőség:0630/412-01-77 
 

 
 

NAPKÖZI  A PLÉBÁNIÁN 

 
 

Örömmel, hálával és köszönettel adom hírül, hogy július hónapban 8. és 19. között első 

alkalommal és hagyományteremtő céllal, közösségi összefogással tartottuk meg a tíznapos 

napközis tábort iskoláskorú gyerekeknek a ladánybenei római katolikus plébánián. 

A gyerekek hétfőtől péntekig, reggel 8 órától délután 17 óráig voltak a napköziben, ahol 

tízórait, ebédet és uzsonnát kaptak napi 500ft/fő térítési díj ellenében. A sokrétű közösségi 

összefogásnak, a sokféle támogatásnak köszönhetően, azok a gyerekek, akiknél ez indokolt 

volt, részben vagy egészben ingyen vehettek részt a tábor életében. 

Elsődleges célunk az volt, hogy azoknak a családoknak nyújtsunk segítséget, ahol a 

gyermekek felügyelete különböző okok miatt nem kellően megoldott a nyári szünet ideje 

alatt.  

Ezért ez a tábor NEM hittantábor volt, hanem kifejezetten napközis céllal jött létre és nem 

számított, hogy a gyermek korábban hittanos volt-e vagy sem, így a napközibe bárki 

jelentkezhetett. Naponta 15-20 gyermek örvendezett a változatos napirendnek, valamint a 

zajos és vidám csipet-csapat közösségnek. A legkisebb csipetke óvodás korú volt, a 

legidősebb csapattag pedig hetedik osztályos. 

 A talp és szív alá való vidám zenebonát Pintér Béla szolgáltatta a „Szánsánjhálidéj” c. 

legújabb lemezével.  

A napközinek a plébánia adott otthont és a játéklehetőséget, de szerveztünk házon kívüli 

programokat is: két gyalogtúrát, egyet az Árpád-kori templomromhoz és egyet a nyerges- 

műhelybe Kovács Zsolthoz, kerékpáros túrát Lajosmizsére és Méntelekre, lovagoltatást, két 

játszótér látogatást és fagyizást. A könyvtárat is meglátogattuk két alkalommal, ahol meséket 

olvastunk, és végre egy kicsit az Internetet is használhatták a Napközisek. 

A kisütött javakban könnyű fegyverekkel, zárt alakzatban felvonulva késsel-villával történő, 

ám súlyos károkat okozó palacsintapusztító vitéz-túrán voltunk szerető házigazdáinknál 

Katika igazgató néninél és Feri bácsinál, ahol valóban vitézül elbántunk a csintalan 

palacsintasereggel.  

Baranyi Lajosnak köszönhetően fergeteges élményt nyújtó csobbanásban vehettünk részt az 

új Retro-strandon, amit hálásan köszönünk a Csapat nevében. Ezen kívül helyben tartottunk 

ügyességi sport vetélkedőt, kutyás bemutatót, óvó nénik által vezetett kézműves 
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foglalkozást és számháborút, céllövészetet. és az olyannyira közkedvelt, mindvégig 

megunhatatlan gokartozást a templomtéren, hogy néhány járgány azóta már a végét járja. 

A plébánia icike-picike konyháján főztünk, ahol a helyszűke felett kreatívan 

győzedelmeskedett a Szak-ácsok Szak-értelme, amikor is dobozok, tányérok, fazekak zsúfolt 

zűrje felett maguknak őrhelyet és tűzhelyet ácsolva találták meg a főzéshez szükséges 

talpalatnyi űrt. Ezúton is hálásan köszönjük az önkéntes Szakács néniknek a terített 

asztalokat a sok finomsággal.  

A „Megyen már a hajnalcsillag lefelé” c. ének dallamára örömmel énekeltük az asztalnál a 

„tejberizs indulót” is a következő szöveggel: „éhes már a napközisek pocakja, a tejberizst a 

torkán egy-kettőre letolja, repetát is kaphat majd nagykanállal pakolva, mert éhes már a 

napközisek pocakja...” 

Különösen sok támogatást kaptunk Sztancsné Kulcsár Évától, szinte naponta ajándékozta 

meg táborunkat gyümölccsel vagy zöldséggel, esetenként pékáruval, húsáruval is. 

A gyermekek felügyeletét is önkéntesekkel oldottuk meg, akik türelemmel, szakértelemmel 

és szeretettel vigyáztak a gyerekek lelki és testi épségére. Hálásan köszönjük a sok segítséget 

Guttyán Áginak, Nagy Adriennek, Csaja Zsófinak és testvérének, Ginának. Köszönjük a 

pedagógusoknak is a segítséget, hiszen a nyári szünetben négy tanár kolléga és öt óvó néni 

jött el, hogy egy-egy időre tartalmas programokkal segítsék a napközi életét.  

Külön köszönöm Kisjuhászné Gábor Katalin tanárnőnek, hogy segítette a tábor létrejöttét és 

mindvégig remek szervezőmunkával támogatott bennünket. Nagy Lászlóné is sok segítséget 

nyújtott a szervezésben, a menü összeállításában, az alapanyagok beszerzésben, az edények, 

eszközök szállításában.  

A napközi gondolata sok év óta érlelődött bennem. Még teológushallgató voltam, amikor 

kijutottam Monza városába egy oratóriánus plébániára, ahol Don Angelo atya vezetésével 

egyhónapos napközit tartottak 150 gyermek számára. Az olasz plébánia minden földi jóval és 

szükségessel el volt látva egy ilyen programhoz és olyan volt, mint egy katolikus művelődési 

ház, sok foglalkoztató szobával, sportpályákkal, stb. 

 Akkor döntöttem el, hogy ha plébános leszek, én is fogok szervezni hasonlót. 

Ennek a programnak a jegyében kezdtem el átalakítani és fejleszteni a plébániát öt évvel 

ezelőtt, amikor ide kerültem. Folyamatosan figyeltem a vatera oldalt, hogy mikor lehet 

használható játékot venni elérhető áron. Volt, hogy a Hívek segítségével közadakozásból 

vásároltam pingpongasztalt, de az is megtörtént, hogy egy testvérpár Helvéciáról olyan jól 

érezte magát az egyéves bérmálási felkészítőn, hogy megajándékoztak minket az ismert és 

közkedvelt hatalmas láncos hintával. Az évek alatt lassan eljutottunk ide, hogy alkalmassá 

váltunk arra, hogy nagy levegőt/Szentlelket véve útjára indítsuk a napközit is. Pezsgőbontás 

ugyan nem volt, legfeljebb a vidám angyalok koccintottak előre ennek a jó hírnek örömére. 

Mi pedig az utólagos táborértékelő morzsapartin koccintottunk a Szülőkkel és a Segítőkkel 

együtt hálásan az égi és földi angyalok segítségének, hogy a napközi a Gondviselés oltalma 

alatt, sok örömmel és tapasztalattal zárhatta be kapuit azzal a jó hírrel, hogy jövőre már 

háromhetes napközit tervezünk.  
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Teszem ezt már csak azért is, mert ha az isteni Bölcsesség így szólt valaha: „.. ott játszottam 

az egész földkerekségen, s örömmel voltam az emberek fiai között...” (Péld. 8.31), akkor ezt 

a példát és örömet, nekem, a szolgának is annál inkább illik és kötelességem folytatni és 

átadni a gyermekek javára. 

Még egyszer tisztelettel és hálával mondok köszönetet MINDENKINEK, aki bármilyen módon 

is hozzájárult a napközi megtartásához.  

(képek a facebook oldalamon megtekinthetők az album mappában) 

Üdvözlettel és áldással: Tibor atya 

2013. 08.06. Urunk színeváltozásának, megdicsőülésének ünnepén. 

„Uram jó nekünk itt lennünk” Máté17.4 

 

 
 
 

 
 
 

A Ladánybenei Általános Iskola Hírei 
                                          Ladánybenei iskolások a Hungaroringen 

 

Az Erzsébet Program támogatásával 50 tanuló és 5 kísérő megtekinthette élőben a Forma-1 

szabadedzést Mogyoródon. 2013. 07. 26-án reggel izgatottan indultunk el. Az út kissé 

hosszadalmas volt, mert sok más csoport is érkezett, így időbe telt, míg elfoglalhattuk a 

kijelölt parkolóhelyet és megkaptuk belépőinket. Már a parkolónál jól hallottuk a 

versenyautók jellegzetes hangját, a hangerő fokozódott, ahogy beléptünk a pályára. Itt végre 
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megkereshettük ülőhelyeinket a Silver-3 tribünön. Később ebédet is kaptunk, választhattunk 

kétféle menüből. Hazaindulás előtt meglepve vettük át az óriási uzsonnacsomagokat, 

melyekben többféle étel, ital, csemege rejtőzött. A visszaút tartalmazott még egy kellemes 

meglepetést is: megálltunk fagylaltozni! A nagy melegben jólesett a hűsítő édesség. 

Fáradtan, de élményekkel eltelve érkeztünk este haza. 

Nagy élményt jelentett élőben megtapasztalni az „utazó cirkusz” forgatagát, hangulatát, 

minden pillanatra jutott nézni- és csodálkoznivaló. Életre szóló emlék marad mind a 

gyerekek, mind a kísérők számára ez a látogatás a Hungaroringen. Reméljük, jövőre is lesz 

alkalmunk pályázni a Forma-1 látogatására, és ismét részesei lehetünk a szabadedzés 

izgalmas pillanatainak. 

Kisjuhászné Gábor Katalin kísérő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg készülünk az augusztus 9-11 közötti táborozásra a Kunbaracsi Ifjúsági Táborban, 

ahol kézműves és hagyományőrző foglalkozások várják a gyerekeket. 

Továbbra is várjuk az iskola tervezett névadó ünnepségéhez a fotókat, dokumentumokat, 

melyeket az iskolába lehet behozni, szerdai napokon 9-11 óra között van ügyelet. 

 
 

CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI 
    

Lassan véget ér a nyár, közeledik a szeptemberi óvodakezdés ideje. Tájékoztatom Önöket a 
következő eseményekről: 

 
- Augusztus 26. hétfő 17 óra – Megbeszélés kiscsoportos szülőkkel az 

óvodakezdésről. 
- Augusztus 28-29. – Fecsketábor - Iskolába menő nagycsoportosok részére. 

Gyülekező az iskolában 9 órakor. 
- Szeptember 2. hétfő – a 2013/2014-
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