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Önkormányzati hírek 
 

 
   Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 3-án tartotta soron következő 
ülését. 
A képviselők az ülésen tájékoztatást kaptak az önkormányzat gazdálkodásáról az alábbiak szerint: 
A 2017. évi költségvetés tárgyalásakor, valamint annak jóváhagyásánál megfogalmazott irányelvek 
szerint az önkormányzati intézmények zavartalan ellátását kell szem előtt tartani. A költségvetésben 
prioritást élvezett a biztonságos működés biztosítása, amely szerint csak olyan mértékű beruházás 
került betervezésre, illetve végrehajtásra, amelynek fedezete rendelkezésre állt. Az idei év első 
felében több nagy beruházás is megvalósult részben saját, részben pedig pályázati forrásból.  
Ez idáig az önkormányzat kivitelezésben, illetve folyamatban lévő kiemelt beruházások: sportpálya 
vizesblokk megépítése, Rákóczi utca járdájának felújítása, Vízmű utca aszfaltozása, Fő utca járdáinak 
felújítása, valamint a faluközpont felújítása. 
Az önkormányzat bevételei időarányosan teljesültek. Elmondható, hogy a lakosság adófizetési 
morálja az utóbbi időszakban jelentősen javult, a helyi adó bevételek, valamint a gépjárművek 
súlyadója időarányosan teljesült. 
Az önkormányzat gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy az év elején meghatározott 
költségvetés szerint teljesült, sikerült a kitűzött pénzügyi stabilitást megőrizni. Úgy tűnik, hogy az 
önkormányzat és intézményeinek költségvetése a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a 
kiadások vonatkozásában.  
Jelenleg az önkormányzat bankszámláin 93.672.464 Ft áll rendelkezésre. 
A képviselők az ülésen döntést hoztak arról, hogy az önkormányzat a 2017-18-as tanévben is 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely a szociálisan 
rászoruló felsőoktatási hallgatók részére nyújt támogatást.  
Kisjuhászné Gábor Katalin az ülésen lemondott az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, 
Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottságban betöltött tagságáról, mivel lakóhelye 
megváltozott, s úgy véli, hogy e megbízatás ellátása személyes részvételt igénylő feladat. 
A megüresedett bizottsági helyre a képviselők Nagyné Domonyik Máriát választották, aki a 
képviselők előtt esküt tett. 
Az október 3-i képviselő-testületi ülésen a képviselők átalakították az önkormányzat által létrehozott 
„Ladánybene Községért Alapítvány” kuratóriumának tagságát is. A kuratóriumi tagok lemondását 
követően az alábbi összetételben működik tovább az alapítvány kuratóriuma: 
elnök: Szurgyiné Muhari Anett 
tagok: Juhászné Darányi Ilona, Király Rita, Nagy Lászlóné, valamint Kollárné Szagri Éva. 
 
Kisjuhászné Gábor Katalinnak a képviselők köszönetüket fejezték ki, mivel az elmúlt években sok 
segítséget nyújtott mind a bizottsági munkájával, mind pedig az alapítvány kuratóriumi elnökeként. 
További munkájához sok sikert kívántak. 
 

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei 
 
 

Fecsketábor 
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Több éves hagyomány iskolánk alsó tagozatán, hogy augusztus végén Fecsketáborba hívjuk  

leendő elsős  kisdiákjainkat. Erre idén is sor került augusztus 29-30-án. Az első napon tájékoztattuk a 

szülőket a táborban zajló programokról illetve megismerkedhettek gyerekek és szülők egyaránt 

az alsó tagozaton tanító pedagógusokkal. Mindkét napon  tartalmas, izgalmas 

foglalkozásokon, sportórán, mesedélelőttön vettek részt, valamint kedvük szerint 

kézműveskedhettek. Kellemes délelőttöket tölthettünk el  leendő elsőseinkkel, akik élményekkel 

gazdagodva várták a tanévnyitó ünnepséget. 

          Csizmadia Pálné 

alsós munkaközösség-vezető 

 

Határtalanul 

Iskolánk tanulóinak ismét lehetősége nyílt arra, hogy a Határtalanul Pályázat keretében 
megismerkedjenek a határon túli magyarság életével. 
Öt felejthetetlen napot töltöttünk Románia magyarlakta vidékein! 
Kirándulásunkat Nagyszalontán kezdtük, ahol felkerestük Arany János szülőházát és a Csonkatorony 
Emlékmúzeumot. A költő szobránál elmondtuk a Családi kör című versét. 
Utunk a Bihari Szigethegységbe vezetett, ahol megcsodáltuk a Kiskóh-i Medve-barlang cseppköveit. 
Szállásunk a szórvány-magyarság egyik kis falvában, Magyarremetén volt, ahol finom vacsorát és 
másnap reggel helyi finomságokat kaptunk. 
Elindultunk az Aranyos folyó völgyén, hegyek, sziklák, kis erdei falvak között. Egy meredek 
szerpentinen kitérőt tettünk, hogy megnézzük az Aranyosfői jégbarlangot. Meredek zsombolyba 
ereszkedtünk le, -2 fokba! Megérte a fáradtságot, mert csodálatos jégképződmények fogadtak 
bennünket a mélyben! 
Utunkat továbbfolytatva az Aranyos völgyén, estefelé érkeztünk meg Torockóra. Már a buszból 
megpillantottuk a büszkén magasodó Székelykövet! Szállásunk egy jellegzetesen népi házban volt 
kialakítva, egy régi csűrből. Szép és különleges volt! 
Másnap reggel a helyi Néprajzi Múzeumban megismerhettük a szebbnél szebb népviseletet, a festett 
bútorok történetét és a helyi emberek életét. Meglátogattunk egy nemrég még működő vízimalmot, 
ahol Both Margit néni (83 éves) rendkívül érdekesen, kedvesen mesélt nemcsak a malom 
működéséről, de a mindennapok történéseiről is!  
Utunk a Tordai-hasadék vadregényes tájára vezetett. A Hesdát-patak völgyén, sziklaperemeken, 
hidakon át haladtunk, meg-megállva csodáltuk a hatalmas, felénk magasodó sziklákat, 
erdőrengetegeket. Mindenki nagyon bátran kiállta a próbát, teljesítette a távot! 
A tordai sóbánya volt a másik célpontunk aznapra. 14 emelet mélységbe ereszkedtünk! Az 
idegenvezetőnk mesélt arról, hogy milyen nehéz munka volt a só kitermelése, hogy már 15 éves fiúk 
is dolgoztak régen a bányában. Kipróbálhattuk a visszhangok termét, tele torokból kiáltottuk, hogy 
Bene, és legalább kilenc-tízszer hallottuk a visszhangot! 
A friss, sós levegőjű bányában sok-sok játék várt bennünket, lehetett óriáskerekezni is! A bánya 
legmélyén csónakázó tó van, megcsodáltuk, sajnos nem volt lehetőségünk kipróbálni a közeledő 
záróra miatt.  
Éhségünket jellegzetes helyi étellel, miccsel csillapítottuk! 
Késő este érkeztünk Nagyenyedre, ahol a házigazda nagyon finom vacsorával várt bennünket és 
érdekes történeteket mesélt a városról. Sokáig ébren maradtunk! 
Másnap reggel Kónya Tibor, iskolai lelkész vezetett végig bennünket a városon. Jártunk a várban és a 
híres kollégiumban, megismerkedtünk A nagyenyedi két fűzfa (írta Jókai Mór) történetével.  
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Következő megállónk a „Kincses Kolozsváron” volt! Csoportképet készítettünk Mátyás király 
szülőházánál és a város főterén álló szobránál, megcsodáltuk a Szent Mihály székesegyházat, majd a 
Bolyai Tudományegyetem épülete mellett elsétálva megérkeztünk a Farkas utcai református 
templomhoz. A templom előtti téren láthattuk a Sárkányölő Szent György szobrot, melynek eredetije 
Prágában látható. A templomot és a református kollégiumot összekötő falon a reformáció 
emlékévére készült fotó kiállítást csodálhattuk meg: Erdély református templomainak fényképe több 
méter magasságban és szélességben! 
A templomban sok időt tudtunk volna még eltölteni, hiszen a falakon körbefutó erdélyi nemesi 
családok címerei szépek és különlegesek! 
Továbbindultunk, hogy legyen időnk a körösfői kézműves vásárban nézelődni és ajándékokat 
vásárolni! Szépen hímzett, „írott” kézimunkákat, mívesen faragott tárgyakat láttunk. A pályázati 
pénzből székely mesterségek játékait, táblás römit, sakk-készletet vásároltunk! 
A falu fölött elhelyezkedő fia-tornyos református templom elől megcsodálhattuk a kalotaszegi 
környéket! 
Rövid utazás után megérkeztünk Kalotaszentkirályra, az utolsó éjszakai szálláshelyünkre. Vincze 
Kecskés István, a Püspök Panzió tulajdonosa már ismerősként üdvözölt bennünket! A finom vacsora 
elfogyasztása után, amelynek „csúcsa” a pihekönnyű hájas sütemény volt, bánffyhunyadi fiatal 
táncosok tartottak népviseleti és táncbemutatót, majd táncház keretében megtanítottak nekünk is 
néhány lépést és vidám csujjogatót. Jól éreztük magunkat! 
Kora reggel még megnéztük a helyi református templomot, amelynek gyönyörű fakazettás 
mennyezete van és láthattunk „búzaharangot” is!  
A templomkertben megsimogattuk a Mátyás korabeli harang repedését, amely harang ugyan 
elveszítette a hangját, de a hálás utókor becsben tartja. A Kalota partja felé sétálva idős, népviseletbe 
öltözött nénivel találkoztunk, aki az istentiszteletre tartott. Mi Ady Endrére emlékeztünk az alatt a 
hársfa alatt, ahol a legenda szerint, A Kalota partján című versét írta. 
A vasárnap reggeli napfényben kicsit megilletődve hallgattuk társaink előadását. 
A Királyhágón megálltunk, hogy szemünk gyönyörködjön még kicsit a hegyek, fenyvesek 
szépségében, majd továbbhaladtunk utolsó állomásunk felé. 
Nagyváradra érve, átsétáltunk a Körös felett a régi Garasos hídon és látogatást tettünk az Ady Endre 
Emlékmúzeumban, ahol megismerhettük a költő-újságíró váradi éveit. 
A gyönyörű szecessziós épületekből álló Főutcán végigsétálva, meg-megállva szobrok, épületek előtt, 
csoportképet készítettünk a Szigligeti Színház előtt.  
Bátorságot véve, mindannyian felmentünk a Városháza tornyába, ahonnan csodálatos panoráma 
terült elénk a „Körös-parti Párizsról”, ahogyan Ady nevezte Nagyváradot. 
A Városháza melletti téren sétálgatva gyönyörködtünk a Szent László templom, a Holdas templom és 
a Fekete-sas Palota épület-együttesben, majd a szépen felújított zsinagóga mellett elhaladva 
felültünk az autóbuszra.  
Egy bevásárló központnál még vásároltunk Eugeniát, halvát, borszéki ásványvizet, majd, kicsit fájó 
szívvel elindultunk a határ felé. 
Élményekkel gazdagodva értünk haza! 
                                       A hetedik osztályosok nevében, Berenténé Gönczi Ilona 

 

   Augusztus vége, szeptember eleje a tanév előkészítésével zajlott.  Az új elsősök fecsketáborunkban 

ismerkedtek leendő tanító nénijükkel, az iskola szokásaival és épületével.  Azóta már otthonosan 

mozognak nálunk, megismerkedtek az első betűelemekkel, begyűjtötték az első piros pontokat, 

néhányan sajnos feketéket is. Remélem, többségük sikerrel alkalmazkodik az iskola által támasztott 

feltételekhez. 
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Szintén ismerkedéssel kezdték a tanévet új kollégáink, pedagógusaink is. A régiek mellett 

mindegyikük nagy lendülettel fogott hozzá a munkához, hárman közülük még gyakornoki státuszban 

vannak, most kezdik a pályát, vagy a második tanévet. Az ő munkájukat tapasztalt pedagógusok, 

mentorok segítik, de mindannyian odafigyelünk arra, hogy az ő beilleszkedésük is minél zökkenő-

mentesebb legyen. A szülőket is arra kérem, hogy támogassák, és ne támadják őket munkájukban, a 

gyermekek érdekében végzett közös tevékenység előzetes egyeztetéssel, megbeszéléssel kezdődik. 

Ez egy jól bevált módszer, talán nem kellene rajta változtatni.  

Tanulóink száma sajnos csökkent, két osztályban is éppen hogy elérjük a törvény által előírt minimális 

létszámot. 

Napköziben és tanulószobán segítjük a gyerekek délutáni tanulását.  Itt zömmel elkészülnek a házi 

feladatok, de azok minőségi javítása nem megoldható, épp ezért fontos, hogy a szülők  is figyeljenek 

oda a gyerekek felkészülésére. Elkezdődtek az iskolai tehetséggondozó foglalkozások, sportkörök, 

szakkörök, néhányan zongorázni tanulnak, bábszínházi és színházi programot szervezünk, több 

tanulóval is próbálkozunk az Útravaló-Macika esélyteremtő pályázatban.  Tervezett programjainkról 

az iskola honlapján és facebook-oldalán tájékoztatjuk a szülőket, illetve már kiosztottuk számukra-

mint minden évben-tanévkezdő kiadványunkat Legnagyobb problémánk továbbra is a mindennapos 

testnevelés lebonyolításához elengedhetetlen tornaterem hiánya. 

Hetedikeseink élményekkel tele érkeztek haza a Határtalanul erdélyi kirándulásukról, mely öt teljes 

napig tartott. 

Sikerrel vagyunk túl a Bene Vitéz Napokon is, ahol tanulóink aktív versengések közepette igen jól 

érezték magukat. Köszönet a szervezőknek és a lebonyolítóknak egyaránt. Színvonalas műsorral 

emlékeztünk október 6-án kivégzett vértanúinkra is. 

Elballagott nyolcadikosaink megkezdték középiskolás tanulmányaikat, eddigi tapasztalataik bíztatók, 

amint erről Lénárt Levi beszámolt, aki sajnálatos módon kimaradt a kitűnők sorából a legutóbbi 

Hírmondóban. A mulasztást ezúton pótoljuk, és jó tanulást kívánunk neki és a többi középiskolásnak. 

Kívánok mindenkinek sok sikert, jó eredményeket és kitartást az új tanévben! 

 

Mátyás Ferenc, igazgató 

A Csiribiri Óvoda hírei 
 

Szeptemberben óvodásaink kipihenve, lebarnulva, nagyot nőve érkeztek az óvodába. 
A kiscsoportosok, akik a Tappancs csoport tagjai 21-en játszanak együtt az idei nevelési évben. A 
középső csoportosok 23-an járnak a Manó csoportba. Nagycsoportosaink, akik a Csicsergő nevet 
viselik, 18 fővel kezdték meg az új nevelési évet. 

Kiscsoportosaink mostanra sikeresen beszoktak, megszokták az új környezetet, egymást, az 
óvó néniket, dajka nénit. Felvették a mindennapok ritmusát, szokásrendszerét. A gyermekek és 
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szülők számára is nehéz ez az időszak, hiszen a mindennapok szoros kapcsolata után kevesebb időt 
tölthetnek együtt, nehéz a leválás. 

Középső-, és nagycsoportban is elindult a munka, színes játékba ágyazott 
kezdeményezésekkel, foglalkozásokkal. Minden gyermek más és más, más fejlettségi szinten áll, 
éppen ezért differenciáltan, egyénre szabottan igyekszünk mindegyikükkel foglalkozni. 

A már 1. osztályba induló gyermekeknek augusztus végén „Fecske-tábort” szerveztek a tanító 
nénik az iskolában, ahol játékos foglalkozásokon vehettek részt, így segítve az óvoda-iskola közötti 
átmenetet. Szép és nemes hagyomány, minden év szeptember 1-jén a nyolcadikos diákok és óvónők 
kísérik át az óvodából a leendő elsősöket az iskolai tanévnyitóra. 
Szeptember 7-én tartottuk az idei nevelési év első szülői értekezletét, mindhárom csoport számára. 

Szeptember 18-án a kecskeméti Vadasparkban járt a középső-, és  nagycsoport. Köszönjük 
Nagy Ágnes volt nagycsoportos szülőnek, hogy jelezte a lehetőséget az állatkert meglátogatására, 
mivel csupán egy jelképes összeg (100Ft) volt a belépőjegy. Egy szép délelőttöt töltöttünk a 
Vadasparkban. 

Szeptember 20-án kis focistáink Lajosmizsén jártak a Bozsik-program keretében, Nagy Enikő 
óvónő vezetésével. 

A 2017/2018-as nevelési évben is lehetőség lesz különféle programokon részt venni az 
érdeklődőknek: német nyelvi foglalkozások, mozgásfejlesztés, zumba oktatás, foci edzés. 
 
2017. október 7-én volt őszi Jótékonysági Bálunk a helyi művelődési házban. A zenéről a Chili 
bulizenekar gondoskodott . Nagyon jó hangulatban telt az este. 
Köszönjük mindenkinek, aki részvételével, adományával, segítségével hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez. 
 

Az Egyház hírei 
 
ZSÍR contra Tumor! – beszámoló az agydaganatos betegségemről. 
„Becsüld meg az orvost, mert szükség van rá, 
hiszen a Magasságbeli rendelte őt. Istentől van az orvos minden bölcsessége, 
a királytól pedig ajándékban részesül. Az orvos tudománya felmagasztalja az ő fejét, 
és dicséretet nyer a főemberek előtt. A Magasságbeli teremtette a földből az orvosságokat, 
és okos ember nem iszonyodik tőlük.” Sirák Fia 38.1 
A harmadik (2017.08.28.) koponya MRI vizsgálatom eredménye megegyezik az előző kettővel, vagyis 
a daganat nem változik, mérete stagnál, az agyban új góc vagy áttét nincs. Az egy éve tartó nulla 
szénhidrátos hús-zsír diéta eredményei tehát azt igazolják, hogy az ősember terápia a daganatos 
betegségben igenis hatékony, hiszen a létező legrosszabb szövettanú agresszív cisztás daganatom 
növekedése a fejemben leállt és stagnál már egy éve. Allaluja! Deo Gratias! Ezt is vártuk! 
Ennyi a rövid jó hír!  
Akit viszont érdekel, leírom kicsit részletesebben a betegségem és lassú gyógyulásom útjának 
történetét és kérem, hogy adjátok tovább a többi daganatos Betegnek megfontolás céljául. 
2016. jan. 29-én volt a koponya műtétem, amikor egy 6cm-es cisztás daganatot távolítottak el a 
fejemből. Megjött a szövettan és annak alapján onkológiai kezeléseket írtak elő. Én már akkor sem 
akartam ezt, de oly nagy volt az ellenállás a környezetemben, hogy hagytam magam rábeszélni. 
Harminc sugárkezelést és két hónapos kemoterápiás kezelést kaptam naponta szedve kapszulában és 
növekvő dózisban.  
Közben, mint egy jó beteghez illik, mindenben szót fogadtam orvosaimnak pl.: hogy a kezelések 
mellett éljek abszolút egészségesen. Ezért mérhetetlen mennyiségben fogyasztottam zöldséget, 
gyümölcsöt, cékla és mindenféle piros, kék és zöld bio ivóleveket.  
Tavaly augusztusban MRI kontroll volt, mely kimutatta, hogy a cisztás daganat a műtét utáni 
nullásnak nevezhető állapotról négy cm-re nőtt. Ekkor megkértem az Orvosomat, mondja el végre, 
hogy mi történik itt, mert addig senki nem mondott semmit, csak gyanúsan nagy volt a hallgatás és az 
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aggódás körülöttem. Ekkor elmondta, hogy a szövettanom szerint a létező 
legrosszabb típusú agydaganatom van és készüljek fel a végre, mert ezt nem 
szokták túlélni. Ezerből talán egy vagy még egy sem. 
Ekkor átlátva és megértve azt, hogy az onkoterápia nem más, mint egy 
meghosszabbított, fájdalmas és igen kellemetlen mellékhatású zsákutca, 
amely nem ad semmi reményt, önként abbahagytam az onkoterápiás 
kezeléseket. Még nem tudtam, hogy merre tovább, csak azt éreztem 
bizonyossággal a szívemben, hogy ezen az úton nem szabad tovább menni és 
sajnáltam, hogy nem ragaszkodtam az első megérzésemhez.  

Két nap múlva a Gondviselés segítségének köszönhetően már a Paleo Medicina Klinikán voltam. 
(paleomedicina.com) dr. Dabóczi Andreától és dr. Tóth Csabától megkaptam az orvosi eligazítást, 
azonnal életmódot váltottam és elvégeztem a paleo ketogén tanfolyamot.  
Egy éve élek az ősember diéta alapján. Étrendem a következő: nulla szénhidrát, csak hús, 
zsír(szalonna, töpörtyű), tojás, erdélyi tisztítatlan adalékmentes só, bors és egyféle fűszer amit éppen 
választok. A nulla szénhidrát az nulla szénhidrátot jelent: tehát se kenyér, se tejtermékek, se liszt, se 
zöldség, se gyümölcs, se piros paprika, se hagyma, se édesség, se méz, még egy babérlevél sem jöhet 
a számításba, ill. a fazékba. Fontos, hogy a konyhába bekerülő marha, birka és sertés húsok csak 
legeltetett, ridegen tartott, abrakoltatott, táp és moslékmentesen felnevelt állatok feldolgozásából 
eredhetnek, amelyek minden tartósítószertől mentesek és a húsok csak hűtve, füstölve és sózva 
vannak tartósítva.  
Tavaly októberben volt a köv. MRI vizsgálatom. Mindenki azt hitte, hogy a daganat mérete nagyobb 
lesz, hiszen ha az onkokezelések ellenére és az egészségesnek mondott zöldség, gyümölcs, bio 
ivólevek mellett rövid idő alatt négy centisre nőtt, akkor most a kezelések nélkül, úgymond 
egészségtelenül élve, étkezve (egyesek szerint a vörös hús rákkeltő a zsír pedig tilos) biztos, hogy még 
nagyobb mértékben nőni fog a cisztás daganat, mint korábban.  
Az eredmény meglepő volt: a daganat mérete nem változott, stagnál. 
 Idén februárban ismét volt MRI amely szintén ugyanezt az eredményt mutatta ki: a daganat mérete 
nem változott, stagnál. 
Egy éves paleo ketogén étrendemben és életemben most volt a harmadik MRI vizsgálat, melynek 
nagyszerű eredményét a bevezetőben már leírtam: a cisztás daganat mérete nem változott, stagnál. 
Alleluja! Deo Gratias!  
A továbbiakban azt reméljük, hogy az étrendi tökéletesség útján járva, az elvekből nem engedve, 
semmin nem lazítva, évek alatt lassan de biztosan a cisztás daganat teljesen el fog sorvadni. 
Hálás köszönetem a Paleo Medicina Klinika Orvosainak, Munkatársainak, Mindenki jó tanácsának, 
bátorításának és az értem kitartóan imádkozó állhatatos Szenteknek! 
Nem vagyok orvos, botor laikusként azonban megosztom, hogy mint aki húsz év alatt a 3.  - és 
egymástól teljesen független - tehát nem volt soha áttétem- daganatos betegségéből gyógyul éppen, 
hogy én mit gondolok a rákról. 
Képzelj el egy stadionban egy két kerékpáros üldöző versenyt. Vannak ferde betonfalú stadionok, 
ahol ezek a versenyek zajlanak. Nos, esetünkben elöl halad a rák és mögötte lemaradva a 
meggyengült immunrendszer. Ezért is jelentkezhetett a betegség. Amikor sugár és kemoterápiát 
kapunk, az olyan, mintha egy erős mesterséges szembeszéllel akadályoznánk az első kerékpáros 
haladását. Igen ám, de ugyanezzel az erővel hátráltatjuk a lemaradt bicajost is. Ebből az következik, 
hogy a legyengített és tönkretett immunrendszer sosem fogja tudni utolérni, lehagyni és legyőzni az 
előrehaladott betegséget. Győzelem és gyógyulás akkor van, ha az immunrendszer megelőzi a rák 
bicajosát és a szervezet a saját erejében szorítja vissza a rákot. Az onkológiai kezelés egyrészt ezért 
zsákutca, mert tönkreteszi az immunrendszert és ezzel eleve elveszi az esélyt a győzelemre már a 
kezdet kezdetén. 
Másrészt! Amikor egy beteg kemoterápiát kap, eleinte látványosan javul az állapota, mert a méreg öli 
a daganat sejteket. Ám nem mindet. Mindig maradnak túlélők, amelyek ellen már erősebb mérget 
kell alkalmazni a következő kezelés során és így tovább és így tovább. Vagyis ez egy kontraszelekció 
és a végére már csak a fokozottan agresszív és legerősebb rákos sejtek maradnak, melyek ellen már 
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nincs méreg. Ekkor a rák viharosan áttéteket képez, és a Beteg állapota gyorsan romlik és rövid időn 
belül meghal, hiszen az immunrendszere sem működik már. Ezt több olyan daganatos ismerősömnél 
is láttam lejátszódni, akik nem merték elhagyni az onkológiai kezeléseket. 
Ráadásul az egészségesnek mondott étrendben a sok zöldséggel és gyümölccsel rengeteg cukorhoz 
juttatjuk a daganat sejteket. A cukor a ráksejtek üzemanyagja, mint az autónak a benzin a 
haladáshoz. Ennek a segítségével is tudnak viharosan terjedni és áttéteket képezni. A paleo ketogén 
étrenddel és a nulla szénhidráttal elvesszük tőlük az üzemanyagot, a daganat sejtek viszont a helyette 
adott zsírral nem tudnak mit kezdeni.  
Ellenben az immunrendszer lassan meg tud erősödni, mert nem a boltból vásárolt tartósítószerrel és 
mindenféle adalékokkal szennyezett ételeket eszünk, hanem „vegytiszta” egészségeseket, mint az 
eszkimók, akik között nem ismertek korunk belgyógyászati betegségei, pedig a jégmezőn nem esznek 
zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret csak húst és zsírt. 
A műtétem előtt 6cm-es volt a cisztás daganatom a fejemben iszonyú migréneket okozva. Most 4 cm-
es és egy éve tünet és panaszmentes vagyok, jó fizikai erőben. Ellátom a három falum lelkipásztori 
munkáját, helyettesítek a szomszédban, ha kell, nem vagyok legyengülve, a vállamon beviszem a húsz 
kilós tápot a kocsiból, derűs és jókedvű lelki állapotban élem az Urat dicsőítő papi életem! 
Egy éve még napi 50mmg vérnyomáscsökkentőt szedtem, most fél éve semmilyen gyógyszert nem 
szedek. Vérnyomásom, vércukrom, testsúlyom rendre éppen ideális. 
 
Szent Charbel! Könyörögj érettünk! 
 
 
"A jó nem más, mint a dolgok ősi és természetes rendje. Egyszerűen csak az egyenes út. Jutalma 
önmagában van. Tisztává tesz és könnyűvé. Érzéseket ad, amiket nem vásárolhatnál meg Dárius 
kincsén sem, s amiktől nem foszthat meg semmiféle hatalom." 
Wass Albert 
JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK! ApCsel 15,1 
Növekedjék, az ÚR dicsősége e tanúságtétel által is! Amen! 
És egy kis olvasnivaló, alátámasztandóan a leírtakat: 
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/daganatok/cikkek/a_kemoterapia_eddig_nem_ismert_h
atasa/20170706133343 
 
http://paleomedicina.com/hu/kemoter%C3%A1pia_korai_%C3%A1ldozatai 
Dr. Papp Lajos  
„Csoda sem az orvosban sem a gyógyszerben nincs, hanem az emberben van. Ez a csoda a 
Teremtőtől kapott öngyógyító képesség, de ezt nem lehet megvenni a patikában, nem lehet 
megvenni a boltban, ezért meg kell dolgozni, ezért áldozatot kell hozni.” 
http://nyugdijasok.hu/tudtam-hogy-mi-kovettuk-el-a-hibat-a-gyogyszerekkel-oltuk-meg-a-betegeket-
68390 
 
 
Október elsejétől a tavaszi jó idő kezdetéig a fűtési költségek csökkentése miatt elmaradnak a 
vasárnap délelőtti szentmisék.  
Arra kérjük a híveket, hogy a szombat du. ötórási szentmisére jöjjenek.  
Így biztosan meleg lesz délutánra a templom, mert szombaton kora reggeltől egész nap tudunk 
fűteni. Tavaly télen vasárnap volt a mise és szombaton nem volt. A tűzifa elfogyott, a munkabért 
kifizettem és mégis fagyoskodtunk vasárnap a hidegben, mert reggeltől tíz óráig nem lehetett 
felfűteni a hideg templomot, hiszen szombat este nem volt mise és fűtés. A szentmisék gyér 
látogatottsága miatt azonban anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, hogy mindkét misét 
megtartsuk és néhány főre felfűtsük a templomot. Kivétel, ha valamelyik évben a karácsonyi három 
napos ünnep a vasárnapot is magába foglalja, akkor szombaton és vasárnap is lesz szentmise. 

http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/daganatok/cikkek/a_kemoterapia_eddig_nem_ismert_hatasa/20170706133343
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/daganatok/cikkek/a_kemoterapia_eddig_nem_ismert_hatasa/20170706133343
http://paleomedicina.com/hu/kemoter%C3%A1pia_korai_%C3%A1ldozatai
http://nyugdijasok.hu/tudtam-hogy-mi-kovettuk-el-a-hibat-a-gyogyszerekkel-oltuk-meg-a-betegeket-68390
http://nyugdijasok.hu/tudtam-hogy-mi-kovettuk-el-a-hibat-a-gyogyszerekkel-oltuk-meg-a-betegeket-68390
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Akinek már vasárnapra van mise szándék előjegyzése, azt szombaton fogjuk elvégezni, ha szükséges, 
akkor több szándékot összevonva. 
Ajánlás: www.mariaradio.hu vagy Dabas FM 97.5 
 

Megértésüket előre is köszönjük! 
 

Áldással, Tibor atya 
 

Veteránjármű kiállítás Kiskunmajsán! 
 

 

Szeptember 16-án került megrendezésre a szabadtéri veterán jármű kiállítás 

Kiskunmajsán a Jonathermál kemping területén a szüreti mulatság keretében.  

Színvonalas kiállítást sikerült összekovácsolni a környékbeli veterán régiókkal. 

Több mint hetven motorkerékpár és tizenöt oldtimer autó érkezett. A kiállítás 

mellett Dutra és csettegő találkozó, hamisítatlan szüreti hangulatban / 

szőlőpréselés, must kóstolás, szilvalekvár főzés, kézműves kirakodó vásár/ telt 

el a nap.  

A jövőben is szeretnénk jármű  találkozókat, kiállításokat szervezni a helyi és a 

környékbeli veteránosokkal- veterán régiókkal. Jó kapcsolatot ápolva, őrizve a 

hagyományokat, amit anno 2005 márciusában elkezdtünk.  

 

Motorbaráti üdvözlettel: a Ladánybenei Pannnóniások Baráti Köre 
 

                                                                                                                                        

http://www.mariaradio.hu/
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IKSZT nyári összefoglaló 
 
 

A legutóbbi júliusi szám óta több rendezvényen vagyunk túl. Kezdem az események sorát a 

falunappal. Itt szeretnénk legelsőként megköszönni minden 
támogatónak a segítségét, pénzbeli hozzájárulását, amivel 
rendezvényünket segítette!  

Hagyományainkhoz híven ez évben is egy képzőművészeti kiállítás volt megtekinthető a falunap 
keretein belül. A Lajosmizsei Tűzzománc Műhely csodálatos munkáiból láthattunk tárlatot egy héten 
át.  
 

 
 
Mind a kiállítás megnyitón, faluközpont átadásán és az ünnepi műsorban régi és frissen végzett 
diákok közreműködésével, Kisjuhászné Gábor Katalin vezetésével tudtuk színvonalas, kulturális 
műsorokkal szebbé tenni a falunapot. Köszönöm Katának a műsor összeállítást, Guttyán Bettinának a 
konferálást és Berente Tamásnak a gitározást, Németh Adriennek, Kardos Lizinek, Hidvégi Bettinek, 
Nagy Dávidnak, Bán Dominiknek, Gengeliczki Dávidnak, Kardos Marcinak a részvételt, hogy időt és 
energiát szántatok a műsorra, próbákra! Továbbá Drabant Jánosnak, aki végig fotózta a napot és a 
tőle megszokott módon, szépen kidolgozott képekben adta vissza az eseményeket. A kispályás futball 
bajnokságot, főzőversenyt és a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a 
Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult ingyenes 
programokat: baba-mama sarok, vitamin konyha, egészségügyi sátor, óriás csúszda, trambulin, 
kézműves sátor, rajzverseny, népi játszó udvar, családi sorversenyek, arcfestés, csillám tetoválás és 
gyerekkuckó. Az előkészületekben és a nap folyamán nagyban segítette munkámat az 
önkormányzatnál nyári munkát teljesítő diákcsapat, az óvoda és iskola dolgozói, akiknek szintén 
köszönöm a segítő hozzáállást, amivel teljesítették a napot, az előkészületeket. Minden helyi 
fellépőnek, Talentum Tánciskola és Margaréta Nyugdíjas Klub, akik lelkiismeretesen és sok próbával 
készültek a műsoraikkal! Reméljük, hogy tudtunk olyan programokkal szolgálni, hogy mindenki talált 
a nap folyamán számára kellemes elfoglaltságot. Immár sokadszorra bebizonyítottuk, hogy 
összefogással lehet jól dolgozni! Minden kedves kollégának köszönöm a munkáját! 
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A falunap után rögtön kezdődtek  a kecskeméti  XX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás 
előkészületei. Mivel ez egy kerek évforduló volt, így nagy érdeklődés övezte a rendezvényt. 
Köszönöm szépen minden kiállítónak, résztvevőnek hogy terményeikkel, áruikkal, alkotásaikkal és 
műsorukkal bemutathattuk falunk értékeit!  
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Kiállítóink és kóstoltatóink:  
 

- Baranyi Pékség Kft.: kenyér és pékáru 
- Bene Buborék Bt.: hűtött és szűrt Bene víz, szikvíz, 
- Berenténé Gönczi Ilona: tartósítószer mentes zöldségkrém,  
- Csaja Zsófia: gyöngyékszerek, 
- Dorogi József: házi húskészítmények 
- Földi Csaba: biogyümölcs és zöldségek, 
- Hürkeczné Filler Magdolna: virágkompozíció, 
- Koller József: termelői méz, 
- Kovács Zsolt: bőrdíszműves bemutató, 
- Péli Evelin: festmények, 
- Valkai Józsefné: virágkompozíció. 
 

 
Településünket Dr. Rácz 
Imre Gábor 
alpolgármester úr 
mutatta be, majd 
beszédét követően a 
Zumbás lányaink: Krista 
Éva, Tóth Rita, Hardi 
Laura ás Jurászik Hanna, 
Dóka Ágnes vezetésével 
adtak ízelítőt modern- 
tánc tudásukból.  
Még le sem zajlott a 
Hírős Hét, amikor jött a 
következő felkérés, hogy 
a Megyeháza 
szervezésben: Bács-
Kiskun a mi megyénk, 
Kecskemét a mi 
járásunk, címmel 
szeptember 8. péntek 9-
14 óra között mutassuk 
be településünket a 
Megyeháza előtti kis 
téren, hogy közelről is 
láthassa a járás milyen 
értékek is rejlenek a 
településeken. 
Könnyítve egymás 
munkáját azzal, hogy 
jobban átláthatóvá 
tesszük, mire kell és 
szükséges a segítség és 
támogatás járáson belül. 
12 település 
polgármestere mutatta 
be városát, települését. 
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Érdekes és értékes nap volt ez járási vezetés és a települések között. Örülök, hogy kicsit közelebbről is 
megmutathattuk magunkat és érdeklődéssel, köszönettel fogadták bemutatkozásunkat. Remélem a 
továbbiakban, már amikor egy pályázat, vagy más egyéb esemény folyamán felmerül a járáson 
Ladánybene, már tudni fogják, hogy egy értékes kistelepülés vagyunk és érdemes bizalmat és 
segítséget nyújtani nekünk. Ebben a reményben vittük el a Hírős Hét anyagát kiegészítve a céges, 
sport vagy családi, baráti és esküvői rendezvények helyszíneként kiemelkedő Bene Lux Beach, és a 
falusi turizmust nagysikerrel képviselő Inczédi Tanyát képekben és szórólapon, két héttel később a 
Megyeháza elé kiállítani.  
A kiállítások mellett közben az IKSZT-ben lezajlott két turnusban számítógépes tanfolyam kezdők 
számára. Heti két napban, 16-19 óráig folyt az oktatás elméletben és gépeknél. November közepi 
kezdéssel, ha van legalább 12 fő jelentkező az oktatás folytatódik. Szintén kezdők részére, bevezetés 
az internet világába, okos telefonra, tablet- és laptop használatra kaphatnak segítséget az 
érdeklődők.  Jelentkezéseket várom október utolsó hetéig személyesen, vagy telefonon a közösségi 
házban.  
Eléggé mozgalmas nyár után, kis pihenővel már az évvége felé közelítve készülünk a hátralevő 
eseményekre.    
Ahhoz, hogy idén is elkészülhessen a falu adventi koszorúja, szükségünk lesz megint ezüstfenyő, 
fenyő és tuja ágakra.  Akinek van ilyen örökzöld növénye és szívesen adna is, hogy segítse 
megvalósítani ez évben is az ünnepi hangulatot, kérem jelentkezzen az IKSZT-ben, vagy a hivatalban 
személyesen, vagy telefonon.  
Keressük a falu karácsonyfáját is, az előző években mindig volt helyi felajánlás. Bízunk benne, hogy 
idén is lesz olyan aki segíti fenyőadományával szebbé varázsolni a falukarácsonyt ! 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                             Nagyné Teri 
 
 
 
 
 

 ÁLLÁSHÍRDETÉS 
 

 

A Baranyi Kft. ladánybenei és lajosmizsei pék üzemébe munkájára igényes pék 

és kemencés kollégát keres hosszú távra, azonnali kezdéssel. Szakképesítés 

előnyt jelent. Szakképesítés hiányában cégünk a betanítást vállalja. 
 

Jelentkezést a következő elérhetőségeken várunk: 
 

Gáspár Zoltán 

termelésvezető 

06-30/2492433 

gaspar.zoltan@baranyipekseg.hu 
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