2015. február
Beled Város Önkormányzatának hírei

„Születésnapján, nem kívánunk egyebet,
csendes lépteit kísérje szeretet.”

Születésnapi köszöntő
Szakács Istvánné a napokban ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Dr. Gál László jegyző Úrral meglátogattuk otthonába és
felköszöntöttük a magunk és Beled Város Önkormányzata nevében.
Kívánunk neki jó egészséget és további szép éveket családja
körében.
Major Jenő polgármester
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Ismét ruhaosztás a beledi Művelődési Házban
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2015. február 26-án (csütörtökön) 9órától – 18 óráig,
27-én (pénteken) 8 órától – 12 óráig
a Bajorországból érkezett adomány elosztása lesz Beleden
az Művelődési Házban. Az adomány főleg ruházati termékeket, játékokat,
és műszaki cikkeket tartalmaz. A kiválasztott termékek jelképes
ellenértékét megegyezés szerint a becsületkasszába gyűjtjük, és a befolyt
összeget az óvoda és iskola javára fogjuk fordítani.
Az elosztást illetve „árusítást”az ÁMK óvodapedagógusai és a KLIK
pedagógusai végzik.

Anyakönyvi bejegyzések
Búcsúzunk…

Bancsók Gyula

Bokor István

Nyugodjanak békében!

Közérdekű közlemények
Kedves Belediek!
Néhány évvel ezelőtt már írtam ebbe az újságba. Akkor, amikor először
utaztam vissza a falumba Beledbe, kezdtem ismerkedni idős emberekkel,
akik még emlékeztek a nagyszüleimre és meséltek róluk s olyanokról,
akikkel már nem találkozhattam. Az utóbbi 20 évben rendszeresen
látogatok haza, s már barátaim is vannak. Sok emberrel megismerkedtem és
igazán jól érzem magam a városban.
Biztos vagyok abban, hogy néha városban kell a tragikus eseményekről
beszélni, mely a zsidó hitközség végét jelentette, sajnos nagyon kevesen
maradtak életben. Három holokauszt túlérőről tudok.
Többen meséltek nekem olyanok, akik akkor még gyerekek voltak. Németh
Rudi például, akinek a nagyapám megsimogatta a fejét- ezért nagyon
irigylem, mert ebben nekem már sohasem lehetett részem.
Pár éve néhány falubeli összefogott, hogy emléket állítson annak a
320 zsidónak- öregeknek, felnőtteknek, gyerekeknek- akik már nem
jöhettek vissza.
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Amikor ezt meghallottam izgatott lettem. Mindjárt mondtam, ebben részt
fogok venni, de aztán meggondoltam magamat és azt mondtam, csak akkor,
ha legalább 60-70 beledi lakos is támogat ebben.
Én is segítek a magam eszközeivel, kapcsolataimmal. Beszéltem elköltözött
belediekkel és a volt zsidó lakosság még egy-két élő leszármazottjával, és
mind úgy gondolják, hogy nem az a fontos, mennyit adnak az emlékmű
költségeihez, hanem az, hogy a szívükben éljen azok emléke, akik
meghaltak.
Lesz aki 500 Ft-t fog adni, elég az nekem azért, mert az fontosabb, hogy azt
szívesen tette és gyerekeinek elmondhassa „ részt vettem”, részem volt a
szép és fontos emlékmű létrejöttében. Másképpen szerintem nincs sok
értelme.
Drága Barátaim!
Nagyon kérem Önöket, vegyenek részt a szoborkompozíció
felállításában. Biztos vagyok abban, hogy ez sok tiszteletet fog hozni
Beled városának és lakosainak.
Köszönöm: Sharon Avigdor
A holokauszt emlékműre, adományaikat a Kis-Rába menti
Takarékszövetkezetben az alábbi számlaszámra küldhetik el.
58900019-11030513
Adományaikat előre is köszönjük!

Beledi ÁMK Óvoda
Január 30-án tartottuk a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett
Vers és prózamondó versenyünket. Örömünkre szolgált, hogy a környék
óvodáiból visszatérő vendégeket üdvözölhettünk. Mihályi, Répcelak,
Dénesfa, Cirák, Rábakecöl Beled óvodásai a magyar költők versestárából
igényes versekkel készültek erre az alkalomra. A megmérettetésen 26
nagycsoportos, 11 középső csoportos és 3 kiscsoportos gyermek vett részt.
A zsűri a kiscsoportosokat és a helyezést elért gyerekek teljesítményét
ajándékkönyvvel jutalmazta. (Névsort lásd a Városi Könyvtár

cikkében. Szerk.)
3

Köszönetet mondunk a Szülői Közösség támogatásának, melynek
köszönhetően minden versenyben résztvevő gyermeket emléklappal és
ajándéktárggyal jutalmazhattuk.
Február 2-án tartottuk farsangi mulatságunkat az óvodában a gyerekek
színes jelmezbe öltözve érkeztek. A délelőtt folyamán farsangi versek és
dalok előadását zenés táncos mulatozás követte. Szülői felajánlásból
zsákbamacskát nyerhettek a gyerekek. Megköszönjük a szülők
hozzájárulását a báli mulatozáshoz (sütemény, üdítőital stb.)
Február 17-én a Holle anyó Színház előadásában a Kis Mukk történetét
láthatják a gyerekek.
Gerencsérné Németh Erika
intézményvezető

Beledi ÁMK Művelődési Ház
Asszonyfarsang: ez a mi napunk!
Hozzuk vissza hagyományainkat!
Az asszonyok mulatsága farsang alkalmával. Temesvári Pelbárt már
a 15. sz.-ban írt a dunántúli falvak asszonyainak erről a szokásáról.
Az asszonyok közös összejövetelén a férfiak nem vehettek részt. A
szokás az asszonyok számára az év folyamán az egyetlen alkalmat
jelentette, amikor ház körüli teendőik és kötött életmódjuk
kötelékeiből kiszabadultak, és lényegében férfiként mulathattak. Az
asszonyok dínomdánomjából nem hiányzott a beöltözés (általában
férfigúnyába bújtak), a farsangi torkoskodás és persze a nótázás sem.
A beledi Asszonyfarsangon felhőtlen csajbulit ígérünk, mely
lehetővé teszi, hogy az élet oly sok területén bizonyító nők egy estére
letehessék gondjaikat.
Mi adjuk a helyet, a zenét, gondoskodunk a jó hangulatról:
Te ,töltsd meg a batyudat étellel, itallal, hogy jóllakjál és másokat is
megkínálhass.

Asztalfoglalás: 2015. február 12. 12 óráig
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MEGHÍVÓ
A BÁMK Művelődési Ház
tisztelettel meghívjuk Önt és családját a
MUNKÁCSY KRISZTUS TRILÓGIA filmvetítéssel
egybekötött előadására.

„GOLGOTA”
Előadó: Reisinger János irodalomtörténész
2015. március 3. (kedd) 17 óra BÁMK Művelődési Ház
(Beled, Vásártér u. 2/1.)

2015. február 10-én, kedden 12 – 16 óra között
VÉRADÁS lesz a Művelődési Házban.
A helyi Vöröskereszt szervezet tisztelettel kéri a
település lakói, hogy akinek az egészsége engedi,
vegyen részt a rendezvényen.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. február 17-18-19-én 8.30-16 óráig
SZEMÉTDÍJ FIZETÉS lesz a
Művelődési Házban.
ADOK - VESZEK
Használt gyermek- és felnőttruha börze a beledi Művelődési Házban
(Vásártér utca 2/1.)
2015. február 21-én (szombat) 15-17 óráig
GYERE ÉS ADD EL a számodra megunt, kinőtt,használt ruháidat,
termékeidet!
Ruhák, lábbelik, játékok, könyvek, babakocsik, járókák, stb.
A rendezvény ideje alatt játszóházi foglalkozáson vehetnek részt
a gyerekek!
Várjuk a jelentkezését azoknak, akik árulni vagy
vásárolni szeretnének!
Asztalfoglalás és információ: 96/257-146
muvhaz@mvh-beled.koznet.hu

Beledi ÁMK Könyvtár
Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napján Beleden
A városi könyvtár és az oktatási intézmények közös összefogásával a hónap
utolsó péntekén, január 30-án emlékeztünk meg a Himnusz
születésnapjáról.
A tél ismét erre a napra időzítette a kiadós havazást, mert az idei kultúra
napja szinte mindenben a tavalyit idézte: sűrű hóesésben érkeztek reggel a
vidéki versenyzők a BÁMK óvodába. Szerencsére a hó az enyhe időben
szinte azonnal olvadni kezdett, így nem kellett aggódni a kicsik hazatérése
miatt. A hagyományos óvodai szavalóverseny, amelyen vidéki óvodások
is részt vettek, 10 órakor kezdődött.
Idén némileg kisebb számban jelentkeztek - Cirák, Dénesfa, Mihályi,
Rábakecöl, Répcelak óvodájából is jöttek-, így is összesen 40 bátor
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kisgyermek lépett színpadra. Közülük a nagycsoportosok voltak legtöbben,
28-an adtak elő színvonalas produkciót.
A zsűri elnöke idén is Németh Imréné logopédus volt, aki elégedetten adta
át a legjobbaknak ítélt elismeréseket: egy-egy szép könyvet és oklevelet.
Üres kézzel senki nem távozott, mert az óvodai Szülői Munkaközösség
támogatásával minden kisgyermeknek jutott egy-egy fából készült színes
játék és emléklap.
Könyvjutalmat kaptak az óvodában:
Kiscsoport:
Kutasi Fruzsina, Pócza Soma, Török Olivér (helyezés nélkül)
Középső csoport:
1.Petőházi Enikő –Mihályi, 2. Goldschmied Kinga -Beled, Kalmár Regina
–Mihályi
Különdíj: Somogyi Albert -Répcelak.
Nagycsoport:
1. Csillag Flóra -Cirák, Dombi Patrik -Mihályi, 2. Babos Kíra -Mihályi,
3. Kovács Noel - Beled
Különdíj: Kővári Kata -Beled, Szabó Gergő -Répcelak.
A verseny második része az alsó tagozatosok délutáni versenye volt. A
versenyzők a művelődési házban léptek fel. Idén jobb technikai
körülmények között, új tágas mobil színpadon, mikrofon előtt szavaltak a
gyerekek, így a terem hátsó soraiban is élvezhető volt az előadás. Most is
pontosan ugyanannyian jelentkeztek, mint ez elmúlt évben: összesen 34
fellépő mutatta be produkcióját a zsűri és a szép számú hallgatóság
örömére.
Az iskolások felkészültsége a tavalyi évekhez viszonyítva kiemelkedő volt.
A jó színvonalra és a szép számú résztvevőre tekintettel a zsűri úgy érezte
igazságosnak, ha megnöveli a tervezett könyvjutalmak számát, s szűkíti a
korcsoportokat.
A sok ügyes versmondóból a legjobbakat egybehangzóan választotta ki a
zsűri, melynek tagjai Gerencsérné Németh Erika intézményvezető és
Vaspöriné Kótai Szilvia pedagógus voltak.
Könyvjutalmat kapott az alsós diákok közül:
1. osztály:
1. Tömböly Dóra 2 Mészáros Barnabás, Török Flórián 3. Horváth Cecília Lilla
Különdíj: Vajda Alex Csaba
2.osztály:
1. Nyitrai Zsófi, 2. Csizmazia Botond, 3. Odorics Zalán
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3-4. osztály:
1. Hidegh Regina 2. Velner Hanna 3. Németh Viktória, Szupinger Brenda
Gratulálunk nekik!
A nap során összesen 74 produkció hangzott el. A nem lanyhuló érdeklődés
azt mutatja, hogy a gyermekek számára sikerélményt, szüleik, nevelőik
számára pedig örömet nyújt a rendezvény.
Megfigyelhető, hogy zömmel klasszikus, természettel, állatokkal
kapcsolatos verseket választanak a gyerekek, így évről évre hasonló
produkciók hangzanak el. Ezt figyelembe véve, úgy gondolom, érdemes
lenne a jövőben meghatározott témákhoz kötni a versválasztást, s ebben
segíteni is gyermekeinket. Ezzel érdekesebbé, változatosabbá válna a
repertoár, frissebb hangvételű, mai témájú, kortárs költeményekre
irányíthatnánk a figyelmet, új szerzőket, új gondolatokat ismerhetnénk
meg.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük a felkészítésben, szervezésben,
a zsűri munkájában szerepet vállaló pedagógus kollégák és mindenki
segítségét, aki bármi módon hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához!
Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros

Beledi Egyesített Szociális Központ
„Kösz!” pályázat – Diákok Közösségi Szolgálata
A Beled Ifjúságáért Egyesület az Új Európa Alapítvány és az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felhívására sikeres pályázatot nyújtott be
2014. decemberében„Fiatalok az idősekért ” címmel. Továbbra is
szeretnénk együttműködni a középiskolás diákokkal és segíteniőket ill.
koordinálni közösségi szolgálatuk letöltését. Az idei évben az idősek
helyzetén kívánunk javítani. Szeretnénk, hogy a fiatalok közelebb
kerüljenek az idősekhez, segítsék őket át a nehéz, szürke hétköznapjaikon.
A projekt keretein belül a következő tevékenységeket szeretnénk
megvalósítani:
• Idősek mentális gondozása: elbeszélgetés, felolvasás.
• Ház körüli teendők segítése: kiskertgondozás, hólapátolás,
tűzifaaprítás.
• Séta, programokra való kísérés, orvoshoz kísérés
• Hétvégi bevásárlás
• Lakáscsinosítás jobb közérzet érdekében (Nem takarítás!)
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•

Régi hagyományok feltárása – felelevenítése, lejegyzése,
hagyományos eszközök megörökítése – ezekből kiadvány kidolgozása.
• Régi receptek gyűjtése, egy kiadvánnyá rendezése, receptek
kipróbálása
• Programszervezés az idősek számára: filmklub, felolvasó est,
rendőrségi – bűnmegelőzési nap.
• Város ill. közterület szépítés, parkosítás, játszóterek felújítása, ifjúsági
klub kicsinosítása.
A szükséges eszközöket az egyesület biztosítja.
Kérjük a közösségi szolgálatát letölteni kívánó diákokat, hogy mihamarabb
keressenek Bennünketszemélyesen a Beledi Egyesített Szociális Központ
épületében vagy az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: eszkbeled@gmail.com
Tel.:96/ 594 – 013
Szeretnénk felhívni figyelmeteket arra, hogy a közösségi szolgálati idő nem
csak a nyári szünetben, hanem hétvégeken és a rövidebb szünetekben is
letölthető!

Közösségi Vetélkedő
A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület
2014. októberében indította el 10 fordulós közösség építő jellegű
vetélkedőjét az általános iskolás gyermekek számára. A versenyre 19 alsós
és 19 felsős csapat jelentkezett 10 településről. A feladatokat igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy azok erősítsék a csapattagok közötti összetartást,
igyekezzenek együtt, csapatként dolgozni, valamint szeretnénk, hogy a
feladatok végrehajtása közben jobban megismerjék egymást.
A csapatok minden héten kaptak egy-egy feladatot, melynek végrehajtására
egy hét állt rendelkezésükre. Első feladatként történetet kellett írniuk a
barátságról, annak fontosságáról. Második feladatunknak az „Ötletroham”
címet adtuk. A gyermekeknek itt szavak felsorolásával kellett
elmagyarázniuk, hogy mit jelent számukra a barátság és az összetartozás.
Harmadik feladatuk egy tárgyi alkotás elkészítése volt. Negyedik három
puzzle kirakása, ötödik egy fejtörő kvíz kitöltése, hatodik feladatuk pedig
két kisebb hiányos történet kiegészítése volt. Hetedik feladatként
tankatalógust kellett csinálniuk a vetélkedő csapatoknak. A tankatalógus
lényege az volt, hogy a csapat minden tagjáról írjanak 5 pozitív
tulajdonságot és gyűjtsenek 5 dolgot, amiben társaik jók, s mindezeket egy
könyvecske-szerű katalógusként juttassák el nekünk. A múlt héten már a
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nyolcadik feladatot kapták meg a résztvevők, mely egy csapatcímer
elkészítése. Már csak két feladat van hátra. A vetélkedő várható befejezése
e hónap vége.
A beérkezett feladatokról készítettünk fényképeket, melyeket folyamatosan
töltünk fel a Beledi Egyesített Szociális Központ facebook oldalára.
Nagyon gyönyörű, ötletes és kreatív munkák érkeztek be, ajánljuk
mindenkinek szeretettel.
Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület
szervezésében

Ifjúsági Program.
Alig vártad, hogy hazaérjél a suliból?
Végre hétvége!?
Szeretnéd a barátaiddal tölteni a péntek estédet, de még nem tudod, mit
csináljatok?
Jó volna, ha lenne Beledben is egy jól működő ifjúsági klub, ahol
összefuthattok szórakozni vagy épp csak beszélgetni?
Akkor ott a helyed a csapatépítő tréningen!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 13-20 év közötti fiatalt a
2015. február 20-án (pénteken este) 19 órakor kezdődő csapatépítő
tréning jellegű ifjúsági programra.
A program helye: BÁMK Művelődési Ház – emeleti kisterme
Gyere el Te is! A jókedv garantált!

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot és szeretnénk felhívni szíves figyelmüket,
hogy továbbra is lehetőségük van a Beledi Egyesített Szociális Központ
jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatását igénybe venni. A
szolgáltatást saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Szociálisan rászorulónak minősül aki:
- 65 év feletti idős
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- 65 év alatti súlyos fogyatékos illetve pszichiátriai beteg
- maximum 2 személyes háztartásban élő
A szolgáltatás igénybevételéhez vezetékes telefonnal feltétlenül szükséges
rendelkezni!
Térítési díj: 1200.- Ft /hónap
Szociálisan nem rászorulók számára a szolgáltatás díja: 130 Ft/ nap
Miért ajánljuk szolgáltatásunkat?
Napjainkban egyre több időskorú ember él egyedül, hozzátartozóitól távol.
Ezen kívül sajnos egyre többször fordul elő betöréses lopás ill.
idősbántalmazás a környékünkön is.
Amit nyújtani tudunk:
• az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a
helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
• a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedések megtételét,
• szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás
kezdeményezését.
• 24 órás ügyeleti szolgálat
• szakképzett emberek
• gyors intézkedés
Igénybe vehető: rosszullét esetén, segítség kérés esetén
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben
működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti a készenlétben
levő gondozót és az Őt szállító sofőrt, akik késlekedés nélkül a helyszínre
indulnak.
A kiérkező gondozónő megteszi a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a fennálló probléma megszűnjön és az ellátottat
megnyugtató körülmények között hagyja ott.
Amennyiben a gondozott egészségügyi illetve egyéb helyre szállítására van
szükség, úgy a gondozónő gondoskodik a lakás zárásáról, kapcsolattartó
személy értesítéséről.
Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék karon viselhető, ütés- és
cseppálló.
Kérem, hogy amennyiben kérdése merül fel a szolgáltatással, illetve
igénybevételével kapcsolatban érdeklődjön a 96/257-192-es telefonszámon
Farkasné Horváth Gertúd szakmai vezetőtől.
Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető
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Evangélikus Egyház
Február 8-án, és 22-én, március 8-án és 22-én, vasárnap 10 órakor
családi istentiszteleteket tartunk.
Február 8-án, szerdán a Soproni Evangélikus
Egyházmegye lelkészei tartják gyűlésüket. Az
alkalom 8.30-kor úrvacsorai istentisztelettel
kezdődik, igét hirdet Mihácsi Lajos lelkész.
Február 25, március 4, 11, 18, 25. április 1én, szerda esténként böjti esti istentiszteletet
tartunk.
Tisztelettel kérjük egyházközségünk személyi jövedelemadót fizető
tagjait, hogy a felajánlható 1%-ot a Tégy a Tehetségekért
Alapítványnak és Magyarországi Evangélikus Egyházunknak
felajánlani szíveskedjenek.
A Tégy a Tehetségekért Alapítvány adószáma:18534984-1-08
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Felajánláshoz szükséges lapok a lelkészi hivatalban kérhetők.
Béres László lelkész mobil: 20 824 87 58

Római Katolikus Egyház
Február 18-án hamvazószerda, a nagyböjt
kezdete. Ezen a napon a beledi templomban este
17.00 órakor, Mihályiban 18.00 órakor lesz
szentmise és hamvazkodás. Február 22-én, a 8.30kor kezdődő vasárnapi szentmise elején is lesz
hamvazkodás. A bűnbánatnak ez a külső jele akkor
lesz igazán szép, ha szívből kérjük Isten
bocsánatát, és az embertársainkkal is megbékélésre
törekszünk.
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A nagyböjt elsősorban bűnbánati időszak. Gyónási lehetőség
van minden hétköznapi szentmise (kedd és csütörtök este 18.00)
előtt. Betegek és templomba jönni nem tudók bátran hívjanak a 06 30
295 8444-es telefonszámon.
A böjt lényege nem a húsevés kerülése, hanem a lemondás.
Gondolunk arra, hogy Jézus mennyit szenvedett értünk, ezért
lemondunk valamiről, amit egyébként szeretünk: húsétel, kávé,
alkohol, cigaretta, édesség, tévénézés, internet stb. Ugyanakkor
gondolunk a szenvedő embertársainkra is, és a lemondásaink miatt
megspórolt pénzzel segítjük őket.
Havassy László Bálint plébános

Beled Jövőjéért Egyesület
I. RunCard Club Europe Országfutás!
A Beled Jövőjéért Egyesület is csatlakozott a
jeles eseményhez.
2015. március 14-én, szombaton fussunk végig
jelképesen az országon egyetlen nap alatt.
Vállaljon mindenki egy szakaszt, az ország
bármely területén, amit bármikor a nap
folyamán lefut vagy legyalogol. A Beled
Jövőjéért Egyesület a Beled- Vica-Beled útvonalat választotta.
Bízunk benne legalább annyian csatlakoznak, mint a az I.
Szilveszteri Futás, Gyaloglásunkhoz.
Bővebb felvilágosítást az interneten folyamatosan közzé teszünk.pl:
/pontos indulás időpontja/
Beled Jövőjéért Egyesület!
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező

14

