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Önkormányzati hírek 
 

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i képviselő-testületi ülésén 

döntött a Ladánybenei Csiribiri Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül az állás betöltésére egy darab pályázat 

érkezett, s a képviselő-testület ez alapján Vida Lászlóné óvodapedagógust bízta meg 2016. 

augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időszakra az óvodavezetői feladatok 

ellátásával. 

2016. augusztus 15-i képviselő-testületi ülésen a képviselők elsőként ugyancsak személyi kérdésben 

döntöttek. 2016. május 24-i ülésen a képviselők 2016. október 22. napjától Drabant János mezőőr 

nyugdíjazása miatt megüresedő mezőőri státusz betöltésére pályázatot írtak ki. Az álláshely 

betöltésére három darab érvényes pályázat érkezett, s a képviselők úgy döntöttek, hogy a 

megüresedő álláshelyet Nagy Balázs ladánybenei lakossal kívánják betölteni. A mezőőr telefonszáma 

nem változott, kérdéseikkel, problémáikkal a 20/555-0181 telefonszámon érhetik utol. 

A nyári időszakban több pályázati kiírás is megjelent, amelyre az önkormányzat támogatási igényt 

nyújtott be. 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, ezen belül az óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására benyújtott támogatási igény 

elbírálásra került, amelyen az önkormányzat 12.412.759 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. E 

fejlesztés megvalósulásaként a község labdarúgópályáján 2017. tavaszán megépítésre kerül egy 

vizesblokk. 

Beadásra került az önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására kiírt pályázat is. Nyertes 

pályázat esetén az óvodai konyha kerül fejlesztésre, az épület belső felújításával, valamint új sütő és 

burgonyakoptató megvásárlásával. 

Ugyancsak nyáron került beadásra az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 

támogatására kiírt pályázat is. Ebben a pályázatban megvalósítási célként került meghatározásra a 

község belterületén lévő Fő és Batthyány utcák járdáinak megépítése, felújítása, valamint a Vízmű 

utca szilárd burkolattal történő ellátása is. A település utcaképének kialakítása során a faluközpont 

víz- és csapadékelvezetése is újragondolásra kerül, a zöldfelületek növelésével kívánjuk a település 

arculatát szebbé tenni. Ezen munkálatok ugyancsak 2017. tavaszán kezdődnek, amelyről mind 

írásban, mind pedig szóban – falugyűlés alkalmával – részletesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. 

A település középületei szinte mindegyike az utóbbi időben felújításra került (művelődési ház, IKSZT, 

óvoda, iskola) a polgármesteri hivatal épületének kivételével. A hivatal épületének felújítására is 

nyáron került beadásra egy pályázat, amely alapján az épület külső és belső felújítására is sor 

kerülne. Nyertes pályázat esetén ugyancsak 2017-ben kezdődnének a felújítási munkálatok. 

Az augusztusi képviselő-testületi ülésen a képviselők az önkormányzat 2016. évi költségvetésével is 

foglalkoztak, amely alapján megállapítható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott, 

hiánnyal, hitellel nem rendelkezik. Jelenleg az önkormányzat 36.913.000 Ft lekötött pénzeszközzel 

rendelkezik. 
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A nyár folyamán saját költségvetési forrásból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülőket az önkormányzat természetben támogatásként étkezési csomagban részesítette 

összesen 789.540 Ft értékben. 

Az ősz és tél folyamán az előző évhez hasonlóan ismételten tervezzük a rászorulók részére a tűzifa 

támogatás megállapítását. Az októbertől februárig terjedő fűtési időszakra az igényelhet a fűtési 

támogatást, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át, azaz az 57.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 250 %-ot, azaz a 71.250 Ft-

ot nem haladja meg. A támogatás mértéke családonként maximum 10 mázsa, egyedülálló esetén 8 

mázsa tűzifa. A támogatási igényt a polgármesteri hivatalban Jurászik Erikánál lehet benyújtani. 

 

Szádvári Erika 

                                                                                                                                                             aljegyző 

 

Csiribiri Óvoda hírei 
 

"Útnak indult fecske, gólya, 

búcsúcsókot hint a nyár, 

minket újból hív az ovi, 

óvónéni visszavár.” 

 

Óvodánk a nyári időszakban is fogadta - változó létszámban - a gyermekeket, kivéve július 

hónapban. Ekkor történt meg az óvoda épületének nagytakarítása, és dolgozóink ebben a hónapban 

mentek szabadságra.Szeptemberben óvodásaink kipihenve, lebarnulva, nagyot nőve érkeztek az 

óvodába. A középső csoportosok, akik a Csicsergő csoport tagjai 19-en lesznek ebben a tanévben. A 

nagycsoportosok szintén 19-en járnak a Kacsa csoportba. Kiscsoportosaink a Manó csoport tagjai 

lesznek, ők 23-an fognak együtt játszani. A gyermekek és a szülők számára is nehéz ez az időszak, 

hiszen a mindennapok szoros kapcsolata után kevesebb időt töltenek majd együtt.A már első 

osztályba induló gyermekeknek "Fecske-tábort" szerveztek a tanító nénik az iskolában, ahol játékos 

foglalkozásokon vettek részt, így segítve az óvoda-iskola közötti átmenetet. Szép hagyomány, hogy a 

nyolcadikos diákok és óvónők kísérik át az óvodából a leendő elsősöket az iskolai 

tanévnyitóra.Óvodánkban ebben a nevelési évben is lehetőség lesz különféle programokon részt 

venni az érdeklődőknek. Lesz foci a Bozsik-program keretében, zumba oktatás, és német nyelvi 

foglalkozások.Mindenkit szeretettel várunk Őszi Jótékonysági Bálunkra, melyet október 8-án tartunk, 

a helyi művelődési házban. Részvételükkel, adományaikkal óvodásaink életét színesíthetik, hisz a 

bevételt a gyermekek javára fordítjuk. 

                                                                                                                                                            Vida Lászlóné 

 

Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 

Mosoly-sziget, 2016. 
 

Idén július 14-15-én immár harmadik alkalommal rendeztünk közösen nyári napközis tábort a 

Kerekegyházi Gyermekjóléti Szolgálattal. Vidám hangulat és gazdag program jellemezte a két napot! 

Sokat játszottunk, kézműveskedtünk, Szondi Miklós szabadszállási nyugdíjas pedagógus rovásírást 

tanított a résztvevőknek. Ebben az évben is hősiesen teljesítettük a Betyár-dombi túrát, Gondos 
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Máté vezetésével. Herold Tamara jelenlegi főiskolás, volt tanítványunk sok kedves játékot tanított 

kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt, köszönjük a közreműködését. A Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai: Danics Adrienn és Boda Róbert nagy leleményességgel és önzetlen segítséggel 

szervezte és irányította a tábor életét. Az iskola technikai dolgozóinak köszönjük a finom ételeket! A 

tábor színvonalas programjait a Ladánybenei Képviselő Testület is támogatta 20 000 Ft-tal, köszönjük 

a gyermekek nevében!  

Emlékezetes marad a „vadkörte” király választás és a kiabálós játék is! A túra során megcsodáltuk a 

környék virágait, apróbb állatait és jókedvűen bóklásztunk a dimbes-dombos tájon!  

Jövőre újra találkozunk! 

                                                                                                                        Berenténé Gönczi Ilona    

                                                                                                                       gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

 

 

 

Ismét a Forma-1 szabadedzésen 
 

Iskolánk immár negyedik alkalommal pályázta meg és 

nyerte el az Erzsébet Programban meghirdetett 

részvételi lehetőséget a Hungaroringen a Forma-1 

futam szabadedzésén. 

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is 50 diák vett 

részt a programon 5 felnőtt kíséretében. Július 22-én 

reggel indultunk el az iskolától, és izgatottan vettük át 

jegyeinket, majd kerestük meg helyünket a kijelölt 

tribünön. A szabadedzésen kívül lehetőség volt még GP futamok megtekintésére is. A gyerekek 

örömmel készítették a fotókat, videókat az eseményekről. 

Délben az Erzsébet Program jóvoltából finom ebéd várta a résztvevőket, és hazafele is gondoskodtak 

bőséges úticsomagról.  Hazaúton – szokás szerint – egy finom fagylalttal fejeztük be az eseménydús 

napot, majd vidáman, de kissé kifáradva érkeztünk meg este. Köszönöm kollégáim segítségét a 

szervezésben, pályázat benyújtásban, a kísérők segítségét, akik gondoskodtak arról, hogy gyerekeink 
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felügyelettel, biztonságban élvezzék a versenyt. Külön szeretném megköszönni Nagyné Domonyik 

Mária segítségét, aki a kezdetek óta segítségemre volt mind a szervezésben, mind pedig kísérőként 

velem tartott minden évben. 

 

Kisjuhászné Gábor Katalin 

                                                                                                                                     szervező 

 

Egyházi hírek 
 

BÚCSÚZOM MINDENKITŐL …arra az esetre… 

Hét hónappal a műtétem után kiújult a ciszta a fejemben és végre 

megtudhattam az igazságot, ami szabaddá tesz. Jn8.33 

Orvosaim végre elmondták, hogy szövettanilag a legrosszabb 

kórismérvű agydaganatom van, melynek a legkisebb a túlélési 

százaléka és a műtéttel nem is tudták teljesen eltávolítani a 

daganatot, mely mára már ismét egy négy centis cisztát produkált a 

fejemben. Ekkor értettem, hogy miért nem postázták ki a 

szövettanom eredményét, ami pedig illő lett volna. Az igazság ismeretében most ismét szembe kell 

néznem azzal a lehetőséggel, hogy bármikor bármi megtörténhet. Nem szeretnék úgy hazaköltözni az 

ÚRhoz, hogy nem búcsúztam el Isten Gyermekeitől addig, amíg tehettem. 

MINDENKINEK hálásan köszönök MINDENT!  

Szándékosan nem sorolok fel sem eseményeket, sem neveket, sem semmi mást, nehogy bárki 

kimaradjon. Mindenkinek köszönök mindent mert mind a jón mind minden máson mindig ott volt 

Isten áldása. Ő az, aki mindig mindent megvizsgál, megmér, jó céllal eltervez, olykor megenged, hogy 

megtörténjék és az Ő tervei mindig jó céllal valósulnak meg, ezért mindig örömteli áldások.  

Így tekintek hálával a betegségemre is. Minden pillanatáért szívből hálát adok a szeretet Istenének, 

mert ez a hét hónap életem legáldottabb, legszebb és leggyümölcsözőbb hónapja volt. Nagyobb 

öröm van a lelkemben Isten kegyelméből, mint akik milliókban dúskálnak, és akik a közelemben élnek 

elmondhatják, hogy mindvégig jó kedélyű és panaszmentes voltam.  Tanúsíthatom, hogy a betegség 

valóban egy áldott kincsesbánya melyből, ha jól használjuk a keresztet, mint csákányt, örök életre 

szóló kincseket lehet kibányászni. Olyan kincseket, melyeket az átlagember nem ismer, nem sejt, és 

ezért sajnos nem is remél. Boldogan és áldottan tartok hazafelé és viszem a keresztem követve a 

kereszthordozó Jézust.  

A kereszt, mint kivégző eszköz a zsidóknál szégyen fája volt. Jézus a mi szégyenünket, a mi bűneinket 

vitte fel a gyilkos fára. Ő szégyenült meg, hogy az Irgalmas Atya ígérete általa a mienk lehessen:  
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„Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. 

De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek.  Zsolt 25.3….másutt pedig: 

Az Írás ugyanis azt mondja: 

Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül.” Rom 10.11 

 

Ezért adja ajándékba a hitet, hogy az Őt szeretők meg ne szégyenüljenek és a Jézusban való hit által a 

büntetés alól szabadok és megigazultak lehessenek. 

Írva van másutt ez a felszabadító igazság is:  

„Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének 

az egyháznak javára. Ennek lettem szolgája melyet Isten rendeléséből értetek kaptam, hogy Isten 

szavát (nálatok is) egészen érvényre juttassam.”Kol1.24 

Örömmel viszem hát a 

betegségem áldott keresztjét, 

amit felajánlok értetek és viszem 

rajta saját szégyenemet, rút és 

undorító bűneimet az ÚR 

irgalmas színe elé.  

Ám viszem a kereszten közös 

szégyenünket Ladánybene, 

Kunbaracs, Méntelek szégyenét is 

az Úr irgalma elé.  

Viszem a faluk bűneit. Viszem a 

mulasztásait, viszem 

hanyagságait. Viszem 

közönyének terhét, viszem a lelki minimalizmusát, viszem a hitélet langyosságát, viszem esztelen 

istentagadását, viszem szégyenteljes trágárságait, viszem istenkáromlásait, viszem erkölcstelenségeit, 

viszem tobzódásban, falu napi dáridóban, lecsógőzben elnehezült szívét és a magyar lélek fájdalmát, 

hogy egyetlen nemzeti ünnepünkön sem tudunk közösségileg ünnepelni és ezzel a saját boldogságát 

lopja el magától, mert írva van: 

 

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni. 

Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram.”  Zsolt 89.16 

 

….Viszem és viszem mindezt az ÚR könyörülő és jóságos színe elé, hogy áldjon meg minket 

bűnbánattal és megtéréssel. 

Mindenkitől alázattal bocsánatot kérek, ha bárkit is megbántottam a fenti sorokkal vagy bármi 

mással. Ám fél lábbal már a küszöbön túl, úgy gondolom, hogy jogom van ahhoz, hogy úgy szóljak 

szigorral és szeretettel a néphez, mint a Jelenések könyvének angyala.  

 

A ladánybenei, ménteleki, baracsi „egyházak angyalának ezt írd: Ezt mondja az, akié az Isten hét lelke 

és a hét csillag: Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd 

meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. Emlékezzél, 

hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg! Ha nem vigyázol, úgy érkezem, mint a 

tolvaj, és nem tudod, melyik órában leplek meg!Jel.3.1 
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 Mint a lelkek üdvösségéért felelős lelkipásztor ez a tisztem 

az utolsó pillanatig - hogy az ÚR szavát érvényre juttassam. 

Kol1.27 Rossz pásztorként csak elmarasztalást kapnék 

odaát az Úrtól, ha a Tőle kapott megbízatást el nem 

végeztem volna és a szabaddá tevő igazságot el nem 

mondtam volna. 

 

Kérem, hogy az irgalmasság évében bocsássanak meg 

nekem, hiszen én is ezt teszem mindenki felé. Addig is 

imádkozom Mindenkiért, mind itt a földön, mind akár a 

mennyben, örökkön örökké. Amen! Köszönöm 

Mindenkinek, akik bármilyen módon gyakorolták felém az 

irgalmasság lelki és testi cselekedeteit és imádkoznak 

értem a gyógyulásomért, melyet magam is teljes szívvel 

kérek és remélek. 

Légy áldott Kunbaracs, Méntelek Ladánybene!  

Szent Charbel! Könyörögj értünk!  

Áldással és jóakaró szeretettel! Tibor atya 

 

Egy reggeli szentségimádáson kaptam a következő verset: 

 

RE – MEKK – ELEK 

Mint hús a nyereg alatt, 

puhulok a kereszt alatt. 

Sóval fűszerez a Lélek, 

nem engedi, hogy henyéljek. 

Legyek buzgó az utolsó air sarcig, 

ha kell a mennyei cick-startig. 

Közben magam is döbbenek, 

hogy én a botor verselek, 

hisz óemberem esmert neve: 

                                re – mekk – dublőz elek. 

 

 

 

 

                                           

Művelődési Ház programjai 2016 szeptemberétől 
 

Zumba oktatás: Minden héten hétfőn 17.00-tól. Jelentkezni a 
helyszínen lehet. 

 
Talentum tánciskola: Minden pénteken 17.00-tól. Jelentkezni a 

helyszínen lehet. 
 

Karate oktatás: Minden héten, kedden és csütörtökön 20.00-tól. 
Jelentkezni a helyszínen lehet. 

 
 


