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Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Tisztelt Ladánybenei Polgárok!

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet
adni és elfogadni is. Csak az teheti boldoggá az embert.”

Milyen egyszerűen hangzik és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gondoljuk,
a szeretet természetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti
életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák: életünkbe
észrevétlenül belopóznak a „szürke hétköznapok”.
A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nemcsak egy ünnep, hanem egy érzés.
Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből
mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kell előtérbe helyezni.
A kis Jézus születésének napjára igyekszik mindenki lelkileg is felkészülni. Ahogy egyre több
gyertya ég az adventi koszorún, úgy nő a szívünkben a vágyakozás az igazi szeretet ízlelésére.
Nem baj, ha ilyenkor végig tudjuk gondolni az év eseményeit és még hálát is tudunk adni,
hogy a jó dolgok mellett a kevésbé jókat, sőt a nagyon rosszakat is volt erőnk elviselni.
Mi is megállunk egy kicsit, s visszaemlékezünk mi is történt velünk ebben az évben.
Örömmel tölt el a visszaemlékezés pillanataiban, hogy az önkormányzat ezt az évet is
sikeresen zárta. A pályázati támogatásnak, a szigorú önkormányzati gazdálkodásnak
köszönhetően megújult a Rákóczi utca, a régi kopott járdát felváltotta egy új, térkővel
borított járda. A felújított járdaszakasz mellett fiatal fákat ültettünk. Ugyancsak felújítottuk a
Fő utca járdáit, a Gyógyszertár előtti járdaszakaszt, valamint a település központját.
Megépítettük a sportpályán a vizesblokkot, illetve szilárd útburkolattal láttuk el a Vízmű
utcát.
Várakozással tölt el, hogy a 2018-as évben is folytatjuk a beruházások sorozatát. Új külsőt és
belsőt kap a községháza, újra aszfaltozzuk a Petőfi Sándor utcát. A település
fenntarthatóságának előmozdítása érdekében új építési telkek értékesítését is megkezdjük.
Bízom abban - a képviselő-testület tagjaival együtt -, hogy a következő évben sem áll meg a
település fejlődése! Bízom abban, hogy a régóta dédelgetett álom, amely szerint a települési
szennyvízhálózat beruházás, a faluközpont kialakítása is megvalósul!
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A vezetésem alatt álló képviselő-testület mindig is törekedett arra, hogy megalapozott,
átgondolt döntést hozzon. Mindig is szem előtt tartottuk a gazdálkodási szabályok
maradéktalan betartását, s azt, hogy felelőtlen, átgondolatlan ígérgetéseket, döntéseket ne
hozzunk. Ékes bizonyíték erre, hogy a sok pénzt felemésztő beruházások megvalósítása után
is rendelkezik az önkormányzat megtakarítással.
Kedves ladánybeneiek!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész
évben segítették a településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a
közalkalmazottaknak, a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, az egészségügy
dolgozóinak, a nyugdíjasoknak illetve a Ladánybene Községért Alapítványnak, hogy az egyre
nehezedő körülmények között helytálltak, és jó színvonalon látták el feladataikat.
Köszönöm a lakosságnak, a helyi vállalkozásoknak a különböző társadalmi munkákban
nyújtott segítségét és aktív részvételét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az Új
Esztendőt tiszta szívvel és újult erővel kezdhessük.
Végezetül Rom Cristian soraival kívánok minden ladánybenei lakosnak békés, boldog
karácsonyi ünnepeket:
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami fontosabb, hogy higgy önmagadban,
mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

Áldott békés szeretetteljes Karácsonyt és boldog Új évet kívánok mindenkinek!

Kardos Attila
polgármester

A Bene Vitéz Általános Iskola hírei
Erzsébet-napi versmondó verseny
November 15-én rendezték meg Kunadacson a két iskola közös versmondó versenyét. Iskolánkat itt a
helyi versenyen eredményt elért diákok képviselték. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat
innen a zsűri tovább juttatta a kunszentmiklósi versenyre.
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Kunszentmiklóson verset mondó tanulóink: Kovács Máté 1. oszt. , Buti Zsófia 2. oszt. , Kovács Bianka
3. oszt. , Szagri Ildikó 3. oszt. , Hardi Laura 6. oszt. , Péter Dominik 8. osztályos tanulók.
A gyerekek felkészítő tanárai Csizmadia Pálné, Szécsényiné Bóta Kamilla, Sponga Bettina és Balog
Csaba voltak.
A kunszentmiklósi Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház Erzsébet-napi versmondó
versenyére november 21-én és november 22-én került sor. Ez a rendezvény egy kiváló
pedagógusnak, Warga Lászlónénak állít emléket. Tanulóink ezen a megmérettetésen is becsülettel
helyt álltak.
A versmondók közül Kunszentmiklóson Buti Zsófia 2. osztályos tanuló III. helyezett lett.

Első adventi gyertyagyújtás
"Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen!"
December 2-án este Mátyás Ferenc, az általános iskola igazgatója meggyújtotta az első gyertyát az
ünnepi hangulatot idéző adventi koszorún.
Advent a várakozás ünnepe. Az advent szó jelentése: eljövetel.
Advent mindegyik vasárnapján további gyertyák lángja lobban fel, ez jelképezi a várakozást.
Az ünnepi műsort a Bene Vitéz Általános Iskola pedagógusai és diákjai adták elő.
A szereplők a Száncsengő dallamára kezdték el a műsort. Többek között elhangzott Juhász Gyula:
Karácsony felé című verse, Pilinszky János adventi gondolata, Szilágyi Domokos, Wass Albert:
versrészletek, valamint Balassi Bálint egyik versének énekes előadása.
Diákjaink és pedagógusaink szívhez szólóan énekelték közösen a "Karácsonyi álom" és az "Adventi
hírnök" című dalokat.
A kisebbek karácsonyi gyertyatánca is emelte az ünnepi hangulatot.
József Attila gondolataival kívánok mindannyiuknak békés ünneplést!
" Igazi lelkünket akárcsak
az ünnepi ruhákat
gondosan őrizzük meg,
hogy tiszta legyen majd
az ünnepekre."

Csizmadia Pálné
szervező

Az idei tanévben a Ladánybenei Bene Vitéz Általános iskola diákjai már 4 csoporttal pályázott a
Bozsik Intézményi Labdarúgó Programra, melynek célja:
- a magyar labdarúgás utánpótlásbázisának szélesítése, a gyermeklabdarúgás népszerűsítése,
a játék megszerettetése
- a nevelési-közoktatási intézmények csapatai számára rendszeres játéklehetőség biztosítása
- a tehetséges gyermekek felfedezése, figyelemmel kísérése, kiválasztása
- az egészséges életmódra-nevelés társadalmi céljai megvalósításának elősegítése
- a Fair Play szellemiség és magatartásforma népszerűsítése, érvényre juttatása
- a Grassroots Fesztivál foglalkoztatási és rendezvényforma országos kiterjesztése
- a Magyar Labdarúgó Szövetség tevékenységének, támogatóinak népszerűsítése.
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A délutáni foglalkozásokon a gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés - játék - edzés mérkőzés lehetősége. Ez egy négy fordulóból álló torna, amelyet Kecskeméten és Kerekegyházán
bonyolítanak le.
Az első forduló nagyszerű hangulatban zajlott, nagyon jó meccsek voltak, szuper szervezéssel,
melyen rögtön jó helyezéseket értünk el.
Meghívást kaptunk Dabasról is, december 6-ára, akik 8 iskolának szerveztek labdarúgó teremtornát,
melyet Mikulás kupának neveztek el. Iskolánk a csoportból tovább jutva, az 5. helyet szerezte meg.
Sajnos a csarnok lakkozott parkettája kicsit szokatlan volt a benei fiúknak.
A szervezésnél külön köszönetet szeretnénk mondani az Önkormányzatnak, a szülőknek, és Ifj.
Czapek Józsefnek az önzetlen segítségért, amit felkínáltak.
Remélem a jövőben is együtt, összefogva mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink
mind az élet-, az iskola-, a sport területén szép sikereket érjenek el.
Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kíván a Bene Vitéz Általános Iskola minden dolgozója!
Kiss Róbert, testnevelő

A Csiribiri Óvoda hírei
Október 20-án tartottuk óvodánkban az október 23-i ünnepi megemlékezést. E jeles
alkalomra nagycsoportosaink színvonalas műsorral készültek. Az ünnepség után mindhárom
csoport kisétált a falu emlékműjéhez, és nemzeti színű zászlócskákat helyezett el.
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November 8-án délelőtt óvodásaink kedves meseelőadáson vehettek részt, melynek
óvodánk adott otthont. A meseelőadás megvalósulását a Ladánybene Községért Alapítvány
tette lehetővé. Nagyon szépen köszönjük!
December 6-án, a Mikulás is meglátogatta óvodánkat. Kedvesen elbeszélgetett a
gyerekekkel, a bátrabbak énekeltek, verset mondtak Neki. Majd minden gyereknek
kiosztotta ajándékát.
Az advent időszaka a várakozásról, az ünnepvárásról szól. Karácsonyi díszbe öltözve várja
óvodánk a szeretet ünnepét. Igyekszünk ünnepi hangulatot varázsolni a hétköznapokba,
ezzel is a közelgő Karácsonyra hangolódva. Éppen ezért, mézeskalácsot is sütöttünk a
gyerekekkel. Mind a három csoport nagy izgalommal készült a közös adventi
gyertyagyújtásra december 9-én. Vers, tánc, ének emelte az ünnep hangulatát.
December 11-én óvodásaink mézkóstolón vettek részt. Érdeklődve hallgatták a mézkészítő
mestert, arról, hogy hogyan készül a méz, hogyan dolgoznak a méhecskék. Végezetül
örömmel kóstolgatták az édes csemegét.
Az óvodai Karácsony is hamarosan itt lesz. Köszönjük intézményünk fenntartójának, hogy
lehetőségünk volt játékokat vásárolni a karácsonyfa alá, bővíthettük a picik számára
legfontosabb - egyben legfejlesztőbb tevékenység eszköztárát.
Év vége felé közeledve ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az egész évben nyújtott
támogatást, segítséget, sok-sok munkát, amellyel gyarapították intézményünket.
A Csiribiri Óvoda minden dolgozója nevében, Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, és
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt Kívánok!
Fazekas Anita

Az Egyház hírei
ADVENTI VÁRAKOZÁS

Advent a várakozás ideje. Várunk az ÚR végső eljövetelére, amikor eljön lezárni a világ végét
és ítélni a világot. Általában nem szeretünk várakozni. Nem szeretjük a várakozást a
dugóban, a nyári kánikulában, a fagyos hidegben a buszmegállóban, a hosszú sorban benzin
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hiány idején… stb. Nem szeretjük a várakozást azért sem, mert a fekete péntek vásárlási
divatja és a fogyasztói társadalom életmódja arra nevel minket, hogy mindent azonnal kell
megszereznünk és ez nem fér össze a türelmes várakozással.
Egy ideig hallgattam az onkológián várakozó betegek türelmetlen méltatlankodását a sorban
állás miatt és a protekciósok miatt, akiket várakozás nélkül behívtak be az orruk előtt és a
következőt mondtam nekik: én nagyon szeretek várakozni, mert ebben a rohanó világban
végre ajándékba kapom az időt és a lehetőséget, hogy gyakoroljam a türelem erényét és az
imádság erényét.
Mert az erények sem pottyannak készen az ölünkbe, azokat gyakorolni kell, hogy állandó
készséggé váljanak bennünk, és amint a várakozó beteg hála pénzt és háztájit visz magával az
orvoshoz, a mi hálapénzünk az erények ajándékai a mennyei Orvos felé.
Hogyan várakozzunk tehát az ÚR eljövetelére, aki eljön a világ végén, eljön hozzánk életünk
végén és eljön hozzánk minden nap az Igében, az Oltáriszentségben és a Szentlélekkel? Hát,
úgy amint Szűz Mária tette, míg a születés napját várta. Minden nap elénekelte, imádkozta a
„Magasztalja lelkem az Urat” a Magnificat énekét, és ezt minden nap megtette, örömben,
fájdalomban, gyászban egyaránt.
Így élve válunk mi is lassan szentté a várakozásban. Amikor eljön a halálunk ideje, ott fogunk
állni a menny kapuja előtt végtelen hosszú sorban a bebocsátásra várva. És akik itt a földön
nem munkálták ki a szívükben a kegyelem segítségével a türelmes szeretet erényét, azok ott
is fel fognak háborodni és méltatlankodni kezdenek. Mert jönnek majd később érkezettek is,
akik nem várakoznak semmit sem a sorban, és mint protekciósok lépnek majd be előttük a
menny kapuján. Sőt! Azt fogják látni, hogy maga Jézus fog kijönni elébük és Ő maga vezeti be
a mennybe őket, mert írva van Izajásnál:
„Akik az igazság útján járnak, azoknak maga az ÚR siet elébük.”
Advent első vasárnapján Jézus arra kér minket, hogy legyünk szentek, járjunk és éljünk az
Evangélium keskeny útján, virrasszunk a lelkünk tisztasága és erényeink kincse felett, mert
Jézus, mint hazatérő Úr és Gazda bármelyik pillanatban beléphet az életünkbe, és nem
mindegy, hogy lelkünket milyen állapotban találja a számadásban.
Szenteljük meg tehát a várakozásunk idejét, hogy szent örömmel legyen tele a szívünk
Karácsonykor is.
Áldott adventet és kegyelemmel teljes szent és boldog Karácsonyt kívánok Ladánybene
minden Polgárának.

Áldással és szeretettel!
Tibor atya
SÍK SÁNDOR:
Karácsonyi álom
Magyar karácsony fekete-fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom karácsonyi álom! –

Álom, álom… Betlehemben
Kicsike Jézus megszületett.
Szép Szűz Mária, egek ékessége,
Mi bűnös lelkünk egy édessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe,
Kicsi Jézuskára rájanevet.
Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus,
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog
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Csilló levegő-égben, boldog fényességben
Nekünk dalolnak angyali karok.
„Dicsőség,
dicsőség
mennyben
az
Istennek,
Békesség, békesség földön az embernek!”
Álom, álom… Kegyes kicsi Jézus,
Panaszkodjunk-e teneked?
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,
Hiszen te jól tudsz mindeneket!
S te, fényes szép angyalsereg,
A békességet is ismered!
A békesség – te jól tudod, – meleg cipő:
És édesanyja a bánsági búza.
A békesség a nagy hegyek nyugalma:
És homlokukat a Tátra koszorúzza.
A békesség egy csendes kicsi napsugár
talán,

Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:
De máshol még nem látják szegény
magyar szemek,
Csak Pozsony ős Dunáján és Szent Anna
taván,
A békesség a kassai harangszó,
S a székely falukon a pásztorok miséje
Kétszerte szent!…
Dicsőség a magasban… Kicsi Jézus,
Tedd, hogy legyen békesség idelent!
Dicsőség, dicsőség a magasságoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.

SZENTMISÉK ÜNNEPI RENDJE KARÁCSONYKOR LADÁNYBENÉN
Advent 4. vas.12.24. vas. de. 10 ó.
Szenteste 12.24. 23.00 ó.
Szent Karácsony első napján 25-én: de. 10 ó.
Szent Karácsony másod napján 26-án de. 10 ó.
12.31. Az év utolsó napján hálaadás Te Deum de. 10 ó.
Január 01. Szűz Mária Istenszülő parancsolt ünnepe. de. 10 ó.

Alapítványi hírek
Mint az ismeretes, alapítványunk októberben nagy változáson ment át. Kisjuhászné Gábor
Katalin kuratóriumi elnök településünkről elköltözött, más településen él és dolgozik. Ezért
lemondott az alapítványnál betöltött posztjáról. A továbbiakban sok sikert kívánunk neki és
köszönjük eddigi munkáját. Helyét Szurgyiné Muhari Anett tölti be és mellette régi: Juhászné
Darányi Ilona és Király Rita, továbbá új: Kollárné Szagri Éva és Nagyné Teri tagokkal dolgozik
tovább a falu gyarapodásának érdekében.
Céljaink között szerepel sok közös program, amit már most elkezdtünk megvalósítani az
adventi készülődés alatt. Összehozni a generációkat, vállalkozókat és termelőket, hogy a
helyi érték itthon maradjon, és a falu gyarapodjon. Már most nagyon sok adomány érkezett
hozzánk, amit ez úton is köszönünk! Ezeknek az adományoknak köszönhetően tudtuk az első
gyertyagyújtáshoz kapcsolódóan létrehozni a kézműves napot, amit az iskolával és az
önkormányzattal közösen összefogva szerveztünk és mindenki kedvére tudott alkotni.
Csiribiri óvodások nevében köszönjük annak a ladánybenei vállalkozónak, aki nagyon nagy
örömet szerzett a gyerekeknek, mert adományából egy mesedélutánt tudtunk biztosítani az
óvodában. Sok játék és csoki érkezett a falukarácsonyhoz, már vannak segítők, akik
befizettek a számlára, szépen gyarapodunk. De vannak már félreértések is, ezért kérünk
mindenkit, hogy mivel jól ismernek bennünket a faluban, elérhetőek vagyunk mind az öten,
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ha bárki más keresi önöket, vagy kér, adományt, az biztosan nem hozzánk kerül! Kérjük,
kérdezzenek, keressenek bennünket, mert volt már ebből félreértés, és az ilyen eseteket el
szeretnénk kerülni!
Az összefogást szeretnénk mindennapossá tenni, ezért hagyományteremtő szándékkal
minden gyertyagyújtáshoz szervezünk programot. Szeretettel várunk mindenkit
szombatonként a Művelődési Házba. Hangolódjunk együtt az ünnepekre!
Szomorúan, de tudomásul vesszük, hogy az adó 1%-át még a 2018-as évben sem tudja a falu
az alapítványnak felajánlani. Ezért kérünk mindenkit, hogy aki csak kevéssel is, de támogatni
szeretné munkánkat és elsősorban a települést, az megteheti:
-

ha számlaszámunkra utal,
vagy befizet a Fókusz Takarék Szövetkezetben,
sárga csekkek is elérhetőek, hivatalban, IKSZT, alapítványi irodában.

Ladánybene Községért Alapítvány
Számlaszáma:51700131-11114664
A továbbiakban is szívesen fogadunk minden nemű adományt: legyen az használati tárgy,
ruha, tartós élelmiszer, játék, vagy édesség. Szeretnénk egyfajta kapocsként működni,
segíteni a helyi lakosokat és építeni a közösséget.
Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag újévet kívánunk mindenkinek!

Ladánybene Községért Alapítvány

SZÁMLA KÉPES, HELYI ŐSTERMELŐTŐL:
DESIRE ÉS RED SCARLAT BURGONYA ELADÓ !
KIS ÉS NAGY TÉTELBEN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL AKÁR NAPI SZINTEN.
TEL. : 06-30/9652-416
FŰZI ZSUZSANNA
Újévi köszöntő!
Tűnő éveknek repülő szárnyain elmúlt egy év, el örökre tőlünk.
Tanunk volt ő az életünk harcain, melyből a múlt bőven mért nekünk.
Mit is kívánjon a szívem ? Ez új év küszöbén ?
Erőt, egészséget, áldott békességet, hitet az Istenben, erőt a szent lélekben.
Adjon Isten áldást, bőséges jutalmat, tartson távol tőlünk siralmas napokat.
Adjon vidámságot és megelégedést, hogy ne lássunk soha bánatot, szenvedést.
Ebben az áldott évben boldogabb jövendőt, adjon az Isten BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT !
Özv. Nyári Lászlóné
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, a Képviselő-testület 50/2017. (VI. 19.) számú határozata értelmében
a Polgármesteri Hivatal munkarendje az alábbiak szerint alakul:
2017. December 27-29. (szerda-péntek)
(Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.)

Tájékoztatjuk a lakosságot a közigazgatási szünet ideje alatt, sürgős esetben a Kunbaracsi
Kirendeltség 76/545-128 telefonszámon elérhető.
A megértésüket kérjük és köszönjük türelmüket!
Ladánybene, 2017. december 7.
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal
Tisztelt Ladánybenei Polgárok !
Szeretnénk tájékoztatást nyújtani a Karácsonyi ünnepek ideje alatti egészségügyi ellátásról:
December 23 – 26 illetve december 30 – január 01 között
Háziorvosi ügyelet: Megyei Kórház, Kecskemét, Nyíri út 38. T: 76/516-984
Ügyeletes gyógyszertár: Szent Benedek Patika, Kecskemét Kápolna u. 15. 76/507-992
Háziorvosi rendelés Ladánybenén
December 27. szerda 8-11 h
December 29. péntek 8-11 h
Mivel Gulyásné Angéla szabadságon lesz ezen időszakban, kérjük a rendszeres gyógyszerek
felírásával, beutalók és útiköltség utalványok kiállításával, betegszállítás megrendelésével
kapcsolatos látogatásukat az ünnepek előtt tegyék meg.
Remény Gyógyszertár nyitva tartása:
December 27. szerda 8-17 h
December 28. csütörtök 10-16 h
December 29. péntek 8-13 h
Az ünnepek alatti bizonytalan gyógyszer-kiszállítás miatt kérjük, a rendszeresen szedett
gyógyszereik mennyiségét ellenőrizzék, szükség esetén időben írassák fel, váltsák ki.
Védőnői tanácsadás:
December 28. csütörtök 10-12 h

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk:

dr.Rácz Imre Gábor
háziorvos

Gulyásné Magyar Angéla
közösségi szakápoló

dr.Baráth Éva
gyógyszerész

Pesti Andrea
védőnő
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FALUKARÁCSONY
2017. DECEMBER 22-ÉN
16. ÓRÁTÓL A FALUKÖZPONTBAN.
MÁR HAGYOMÁNNYÁ VÁLT A KÖZÖS ÜNNEPLÉS,
A GYERTYAGYÚJTÁSOK.
EZ ÉVBEN IS SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT ,
HOGY KÖZÖSEN GYÚJTSUK MEG A KOSZORÚNKON A
NEGYEDIK GYERTYÁT.
A KICSI GYEREKEKET 16. ÓRÁTÓL VÁRJA A TÉLAPÓ,
HOGY MEGAJÁNDÉKOZZA ŐKET.
16.30 ÓRAKOR
KARDOS ATTILA POLGÁRMESTER ÜNNEPI BESZÉDE
ÉS GYERTYAGYÚJTÁS.
EZT KÖVETŐEN A SOK FELAJÁNLÁSNAK
KÖSZÖNHETŐEN ISMÉT LESZ MELEG TEA, FORRALT
BOR, KAKAÓ, KALÁCS, HURKA, KOLBÁSZ ÉS FÁNK,
HOGY A HIDEG IDŐBEN SE FÁZZUNK.
TÖLTSÜK EGYÜTT A PÉNTEK ESTÉT, HOGY AZ
ÖSSZETARTÁS EREJÉT , A BÉKESSÉG REMÉNYÉT ÉS A
SZERETET MELEGÉT MINDENKI MAGÁVAL TUDJA
VINNI A CSALÁDOKHOZ.
BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK !
LADÁNYBENE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

