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Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Önkormányzati Hírek
A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-án tartotta soron következő ülését. A napirendi pontok
között szerepelt a község költségvetési rendeletének 2013. első félévi kiadások és bevételekre
vonatkozó vizsgálata. Megállapításra került, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások terén
időarányos a teljesítés. A Testület elfogadta a 2013. évi első félévre vonatkozó jelentést a
költségvetésről. A közös hivatal létrehozása, a gesztori feladatok ellátása jelentős plusz terhet ró a
hivatal dolgozóira. Teljesen elkülönítve kell kezelni és könyvelni a közös hivatal és helyi
önkormányzat bevételeit és kiadásait, ugyanakkor azonban a megnövekedett munkateherhez a
korábbival azonos számú dolgozó áll rendelkezésre.
Emellett napirenden szerepelt a helyi építési szabályzat módosítása, ami a korábbi szabályok szerint
központi előírás alapján a Rákóczi utcában és külterületi folytatásában 22 méter szélességet írt elő. A
módosítás elfogadásával ez a kötelezettség megszűnik, mivel indokolatlan a fenti szélesség és a már
beépített építési telkekre is vonatkozna.
Módosításra került a település közbeszerzési szabályzata a Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíztársulás
által Európai Uniós forrásokra benyújtandó pályázat kapcsán. A korábban már többször megvitatott
szennyvíz pályázat várhatóan rövid időn belül benyújtásra kerül a KEOP program keretében.
Pályázati forrást nyert el a település a Művelődési ház belső felújításához, valamint a park
rendezéséhez. Ennek kapcsán is döntött a Testület a közbeszerzési eljárás kiírásáról. A beruházás
várható időpontja 2014. első féléve.
2013. december 31-én lejár a jelenleg a szilárd hulladékot elszállító Saubermacher cég szerződése,
ami alapján az elmúlt években a szemétszállítást végezték. A Képviselő-testület feladata, hogy a
folyamatos ellátás biztosítás érdekében még idén szerződést kössön a szolgáltatásra 2014. január 1jétől. Ehhez pályázat kerül kiírásra a vállalkozók számára, azonban jelenleg a közelben nincs olyan
szilárd hulladékszállítással foglakozó cég, amelynek minden, a jövő évtől szükséges kötelező
tanúsítványa meglenne, ezek beszerzése jelenleg folyik.
A Képviselő-testület 60.000 Ft támogatást szavazott meg az iskola kérelmére a névadó ünnepség
támogatásához, melyből az iskola új névtáblája, vendéglátás és DÖK naphoz kapcsolódóan édesség
került megvásárlásra.
Sajnos ismételten rongálás történt a sportpályán, amely ezúttal komoly anyagi károkozással járt
együtt: ajtó és ablak sérült meg, tört ki. Az Önkormányzat feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
Kérjük, hogy akinek bármilyen információja van a rongálásról, jelezze a Polgármesteri Hivatalban vagy
a körzeti megbízottnál. A közösségi vagyon közös értékünk, együtt kell rá vigyáznunk, az amúgy is
szűkös forrást tovább csökkentik a javítások, ehelyett inkább fejleszteni szeretnénk.
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Közösségi Ház Hírei
A rossz idő ellenére 2013. szeptember 14-én nagy érdeklődés mellett zajlott a Lecsófőző
vigasság. Több mint tízen szerették volna elnyerni a Lecsó király koronáját, valamennyien
ízletes és egyéni lecsóval neveztek. Végül a Lecsó király Szurgyi László és csapata lett, 2.
helyezést ért el Horváthné Puskás Anikó és csapata, a bronzérmet Hardi Lajosné és csapata
nyerte el. Népszerű volt a lekvár és pálinkakóstoltatás is. Berenténé Gönczi Ilona
tartósítószer mentes zöldségkrémje és Foltin Mária fondant kóstoltatása is sok érdeklődött
vonzott. Sokan neveztek a gyermek szépségversenyre is, minden nevező a Ladánybene
Községért Alapítvány által díjazásban részesült. Estére benépesült a központ, sokan voltak
kíváncsiak Kocsis Tibor koncertjére, amin különleges meglepetésben is részük volt a
nézőknek: az elrabolt menyasszonyt a színpadon kellett a vőlegénynek kiváltania. A koncert
után még sokáig tartott az utcabál. A nap folyamán Ölelő Kéz Alapítvány ingyenes
szűrővizsgálatot biztosított a résztvevők számára.

Csere-Várkonyi Csilla
IKSZT munkatárs

2

Benei Hírmondó (XI. évfolyam VI. szám 2013.szeptember-október)

A Ladánybenei Általános Iskola Hírei
ISKOLAI NÉVADÓ 2013.szeptember 28.
Szeptember 28-án, szombaton tartottuk iskolánk névadó ünnepségét. Hosszú út vezetett az iskola
történetében eddig a napig, hiszen 135 év alatt felnőtt 4-5 generáció. 1887-ben lépték át az első
diákok iskolánk kapuját. Valószínűleg tele voltak várakozással, izgalommal és félelemmel, hiszen egy
teljesen új, ismeretlen világ várt rájuk. Bár Eötvös József vallási és közoktatásügyi miniszternek
köszönhetően 1868-ban bevezették az általános tankötelezettséget, a falusi gyerekek a XIX.
században még nem jártak rendszeresen iskolába. A földeken, meg az állatok körül kellett dolgozniuk
napi 12-16 órában. Ha erre visszagondolunk, nagyon jó dolog ma gyereknek lenni.
A program a Művelődési Házban kezdődött 14 órakor, ahol az iskola alsó és felső tagozatos,
valamint korábbi tanulói léptek színpadra néptánccal, énekkel, kulturális összeállítással, népzenével.
A színvonalas és alkalomhoz méltó ünnepi műsor keretében beszédet mondott Törökné Novadovszki
Nelli, a kunszentmiklósi tankerület elnöke, Kardos Attila polgármester valamint Mátyás Katalin
igazgatónő. A Ladánybene Községért Alapítvány díjjal ismerte el a korábbi és a jelenlegi igazgatók
munkáját.
Az iskolában folytatódott a program, ahol rövid ünnepség keretében leleplezték az iskola új
névtábláját, valamint koszorút helyeztek el az udvaron a korábbi vezetők emléktáblájánál. Ezután
Bíró András Zsolt antropológus tartott érdekes és információkban gazdag előadást Bene vitézről és a
honfoglalás koráról. Több tanterem alakult a hétvégére ideiglenes kiállítótérré, itt tanárok és egykori
diákok munkáit csodálhatták meg a látogatók – fotókat, gyöngyékszereket, festményeket, grafikákat.
Népszerű volt az iskolatörténeti kiállítás is, ahol a régi könyvek, tárgyak, dokumentumok mellett a
látogatók örömmel ismerték fel magukat vagy családtagjaikat egy-egy régi fotón. A nézelődésben
megfáradt látogatók a teaházban ülhettek le megpihenni, beszélgetni, uzsonnázni. A rendezvény az
esti órákban ért véget.
Az iskolánk neve Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola lett, ilyen módon jól kifejeződik kötődése
a településhez, a helyi közösséghez. Bíró András Zsolt, Kardos Attila és Törökné Novadovszki Nelli
egyaránt kiemelte, milyen fontos, hogy a névválasztás során a közösség egy helyi kötődésű magyar
történelmi alak nevének felvétele mellett döntött, mert így a gyerekekben tudatosodik nemcsak a
helyi közösséghez, hanem a nemzethez tartozás is.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek köszönhetjük ezt az ünnepet. Elsősorban a
kollégáim munkáját köszönöm, akik napi feladataik mellett rengeteget dolgoztak a kiállítások
előkészítésével, az anyaggyűjtéssel, a műsor előkészítésével. Köszönöm mindenkinek, aki régi
fényképekkel, dokumentumokkal segítette a munkánkat. Köszönöm a kunszentmiklósi tankerület
vezetőinek, hogy a hivatalos engedélyeztetést megszervezte, köszönöm a Magyar -Turán Alapítvány
vezetőségének, hogy részvételükkel növelték rendezvényünk tekintélyét, köszönöm Ladánybene
Önkormányzatának a támogatását, az iskola falán elhelyezett emléktáblát.
Kívánom, hogy sokáig lehessünk büszkék arra, hogy a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola
diákjai, tanárai lehetünk.
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CSIRIBIRI ÓVODA HÍREI
Augusztus utolsó napjaiban kezdtek ismerkedni az új kiscsoportosok az óvodával, az óvó és dajka
nénikkel. Az édesanyától való elválás mindig nehéz, de a közös játék, a fokozatos befogadás segít
abban, hogy ez minél gördülékenyebb legyen.
Szeptembertől újra benépesült az óvoda. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az udvart, a
játékokat. Nagy öröm számunkra, hogy szép nagy füves területen tudnak játszani, tornázni, focizni.
Tervezzük a füvesítés folytatását.
Lebontásra került egy kisebb régi tároló épület, aminek anyagából sokat fel is használtunk a
kerékpártároló kialakításához. A tároló alját és a kerítés belső felén lévő térkő burkolatot a szülői
szervezet támogatásából tudtuk kivitelezni.
Az óvoda főbejárata előtt a járda és bejáró megújult, biztonságosabb lett a szilárd burkolat
kialakításával. Nem utolsó sorban elkészült a konyhaajtónál a kis terasz, aminek hasznosságát esős,
csúszós időben fogják majd érezni dolgozóink és az ebédért érkezők.
Az új nevelési évben is igyekszünk óvodásainknak változatos élményeket biztosítani, többféle
fejlesztési területen segíteni őket.
Nagyon népszerű a fociedzés, melyet Kiss Róbert testnevelő tanár tart számukra.
Októbertől úszásoktatásra is járhatnak a jelentkezők Kecskemétre - hasonlóan az előző évekhez.
Játékos hittan foglalkozások is gazdagítják az érdeklődő ovisok életét.
Az iskolai életre való felkészülésben nagyon fontos a mozgás fejlettségi szintjének javítása. Ebben a
tanévben mozgásfejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt azok a gyermekek, akiknek az előzetes
felmérés alapján ez javasolt. A szakemberek helyben tartják a foglakozásokat, így a szülőknek nem
kell a kicsikkel utazni.
Fejlesztőpedagógus és logopédus is foglalkozik gyermekeinkkel egész évben.
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A Ladánybenei Csiribiri Óvoda részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatán, melyet
óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatására írtak ki.
Nagy örömmel tesszük közzé a hírt, hogy 615.000,- Ft – ot nyertünk a pályázaton!
Nyertes pályázatunknak köszönhetően részt veszünk a Nemzeti Tehetség Programban,
3 napos erdei óvodai tábor vár gyermekeinkre Lakitelek – Tőserdőn 2013. október 14–én, 17–én és
18–án.
A táborral kapcsolatos tudnivalókról, a programokról a tábor vezetője ad tájékoztatást 2013. október
10-én 17 órakor kezdődő rendkívüli szülői értekezletünkön.
Kiemelkedő esemény lesz hagyományos őszi jótékonysági bálunk.
Tisztelettel meghívjuk Önöket a bálra, melyet 2013. október 12 – én 20 órától tartunk a Művelődési
házban. Részvételükkel, felajánlásaikkal most is óvodánkat támogatják.

Vida Lászlóné

EGYHÁZI HÍREK
A GONDVISELÉS REÁNK MOSOLYGOTT
Öt éve gyűjtögettem a vatera kereskedelmi oldalról a használt és főleg olcsó pedálos gyermek
gokartokat, melyekkel évek óta jól szórakoztak a hittanos gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt.
Ugyanakkor nagyon szerettem volna jó minőségű, strapabíró holland berg toys gokartokat venni a
gyerekeknek, de még használt állapotban sem tudtuk volna megengedni magunknak ennek a
vásárlását.
Történt, hogy öt évig gyóntatója és lelki gondozója voltam egy idős Hölgynek, aki nem is a
falunkban élt. Ági néni tavaly ősszel költözött a mennyei otthonba. Az utolsó hetekben gyakran
látogattam, készült haza menni Férje után. Sokat beszélgettünk, de anyagiakról soha nem esett
köztünk szó. Az utolsó napokban csak annyit mondott, hogy gondolt a hittanos gyerekekre, de nem
részletezte én meg nem kérdeztem, hogy ez mit jelentett.
Idén nyáron ért a meglepetés, mert a Közjegyző hagyatéki tárgyalásra idézett be. Kiderült, hogy Ági
néni egy nagyobb összeget hagyott rám meghagyva, hogy azt teljes egészében a hittanos gyerekre
fordítsam. Az erről szóló határozat hetekig olvasható is volt a templomtéren a hirdetőben.
Ági néni holland magyar állampolgár volt, gyermeke nem születhetett, de tudott az én gyerekek
között végzett munkámról és lélekben szerette őket. Megboldogult lelke most valóban boldog lehet,
látva a mennyből a gyerekek nagy-nagy örömét: hat darab új holland gokartot és egy ötméteres
trambulint kaptak ajándékba.
Nem emlékszem rá, hogy szívem vágyát imáimban is kifejezetten mondtam volna-e a Jóistennek,
hogy holland berg toys gokartokat szeretnék a gyerekeknek, de most külön kérés nélkül is
megkaptuk.
Hát persze! Hiszen ilyen a GONDVISELÉS melyről írva van:
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„Tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek,
mielőtt még kérnétek Tőle” Mt6.8

Köszönjük a Jóistennek, gondviselő kegyelmének és Ági néni szívbéli jóságának!
LELKIGYAKORLAT A HIT ÉVÉBEN A 7 SZENTSÉGRŐL
Templomunk búcsúja, Magyarok Nagyasszonya ünnepe okt.13-án vasárnap lesz. Az ünnepre
készülvén Süveges atya fog lelkigyakorlatot tartani a szentségekről.
Okt.11. Péntek: szentmise 17.00 lelkigyakorlatos szentbeszéddel
Okt. 12. szombat: szentmise 17.00 lelkigyakorlatos szentbeszéddel
Okt. 13. vasárnap: szentmise 10.00 lelkigyakorlatos szentbeszéddel
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A célt el lehet érni Frédi és Béni motor nélküli, lábhajtásos fapados autójával is....de lassabban és
mennyi nehézség, küszködés árán.
Az életünk föld → menny rally útján sokkal könnyebb a célt elérni, ha minden opcióval és
extrával el vagyunk látva. Ezért adja a Jóisten ajándékba az Ő segítségét a szentségek által. Az
elfogadás már rajtunk áll.
Én mindenesetre szeretek biztonságosan és kényelmesen utazni.

SZENTSÉGEK PÓTLÁSA FELNŐTTEK SZÁMÁRA
A korábbi évtizedekben sokak élete alakult úgy, hogy
az életükből kimaradtak valamely szentségek. Ezt pótlandóan felnőtt hittant
indítok a plébánián. Kezdés és időpont közös megbeszélés szerint. Jelentkezni
lehet személyesen Tibor atyánál vagy telefonon: 30-66-244-08
A pogány Kornéliusz megkeresztelése ApCsel 10.44
„Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki
hallgatta a tanítást.A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a
Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és
magasztalják az Istent. Péter megszólalt: Meg lehetne tagadni a keresztvizet azoktól, akik a
Szentlelket éppen úgy megkapták, mint mi? Ezzel elrendelte, hogy Jézus Krisztus nevében
kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.”

ELSŐ ÁLDOZÁS
Ebben az évben a harmadik osztályosokkal kezdtem meg a felkészülést, amely két évig tart. Ők tehát
a következő tanév végén lesznek első áldozók. Az iskolai hittan mellett számukra a már korábban is
gyakorolt és ismert módon, minden szombat reggel van plusz hittan óra a plébánián reggel 8-9 óra
között.

JÁTÉK A PLÉBÁNIÁN
ÖRÖMMEL VESSZÜK, HA OLYKOR A SZÜLÖK IS
EGYÜTT JÁTSZANAK VELÜNK!
Azok számára, akik rendszeresen járnak hittanra, minden szombaton 9-12 között, valamint este 18tól 21óráig.
A játék öröme: A játék az ember olyan tevékenysége, ami néhány hónapos
korától, ha szerencséje van, a haláláig kíséri. A gyermek minden élménye - az
öröm, a bánat egyaránt - játékká válhat. A figyelmes felnőtt - szülő, pedagógus,
animátor - mindent megtudhat a gyermekekről, ha játszik Vele, vagy csak
szemléli Őt játék közben. Nem véletlen, hogy a pszichológia egyik fontos
eszköze a játék. A játékban megjelenik a valóság, családi és belső konliktusok kerülnek felszínre.
A játék a gyermeki lét legfontosabb tevékenysége. Ami leginkább elkülöníti a gyermek sok más
tevékenységétől, az a játék örömszínezete. Ez látszik a viselkedésükön is:
derűsek, ellazultak, gondtalanok a játék közben.”
Forrás: Gyermekvilág Alapítvány
SZOMORÚ ESEMÉNYEK
A hitoktatás előnye, hogy a szentségtannal kapcsolatos ismeretekkel együtt a
tanulók erkölcsi tanítást is kapnak, mi a helyes és mi nem. Romlásnak indult
világunk nem csupán nagyban, hanem kicsiben is mutatja, hogy ahol kikopik a
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hittan, ott gyakran elvész az erkölcs is. A nyár folyamán sok kárt okoztak ismeretlen Elkövetők kicsi
falucskánkban, többek között a templom téren is megrongálták a hirdető táblát.
Írva van Róm 12.17:
”Ne fizessetek rosszal a rosszért, sem szidalommal a szidalomért.”
Hamarosan térfigyelő kamerák lesznek elhelyezve a falu több pontján, így a
templomtéren és a plébánián is. Addig is áldással imádkozunk értük!
Viszont van egy ajánlatom a Számukra.
Eltekintünk a büntető feljelentés végrehajtásától, ha önként jelentkeznek és
járnak a meghirdetett felnőtt hittanra. Az inkognitójuk itt már nem számít,
hiszen mindannyian tudjuk kik voltak a felelősök, csak a tetten érés és bizonyítás
hiányzott. Így tehát semmi félni vagy veszteni valójuk sincsen.
Sőt, szeretettel várom Őket Frédi és Béni autójában, hogy megkaphassák az összes extrát, ami
szükséges a gondtalan és örömteli autózáshoz az élet útján!

Ladánybenei Pannoniások Baráti Köre
Idén is megrendezésre került Kiskunmajsán a Jonathermál Zrt. Kempingjében a szüreti sokadalom
keretében a Ladánybenei Pannoniások Baráti Körének szabadtéri veterán jármű kiállítása és
felvonulása.
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Közérdekű telefonszámok:
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal:
Telefon: 76/555-284, 75/555-285
Polgármester: 76/457-600
Jegyző: 76/555-065
Fax: 76/555-284, 76/555-285
Kunbaracsi Kirendeltség:
Telefon: 76/545-128
Háziorvosi Rendelő:
Dr. Rácz Imre Gábor háziorvos
Telefon: 30/22-59-847, 76/456-300
Védőnői szolgálat:
H. Szabóné Pesti Andrea
Telefon: 70/459-62-45, 76/356-940
„Remény” Gyógyszertár:
Baráth Éva szakgyógyszerész
Telefon: 76/356-977
Ladánybenei Általános Iskola:
Intézményigazgató: Mátyás Katalin
Telefon: 76/555-199, 76/555-200

Csiribiri Óvoda:
Óvodavezető: Vida Lászlóné
Telefon: 76/555-278
Élelmezésvezető: Nagy Lászlóné
Telefon:76/555-279
Római Katolikus Plébánia:
Plébános: Földi Tibor
Telefon:30/66-24-408
Községi Könyvtár:
Telefon:76/555-367
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér:
IKSZT munkatárs: Csere-Várkonyi Csilla
Telefon: 0620/938-53-90
Ladánybenei Postahivatal:
Postavezető: Dankáné Kéri Ilona
Telefon: 76/356-950
Fax:76/356-963
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