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2015. május 

Beled Város Önkormányzatának hírei 

FESZTIVÁL… 

Ismét eltelt egy év. Még csak most kezdtük a 2015-
öt és máris szinte a közepében járunk. Ilyenkor 
tavasz vége közeledtével, nyár elején Pünkösd 
ünnepével egy időben a kezdődik a Fesztivál. Ez 
egy olyan esemény, amely hasonlóan legnagyobb 
ünnepeinkhez – mint a Húsvét, Karácsony, Újév - az 
ünnep megélésén, átélésén túl óhatatlanul eszünkbe 
juttatja az idő múlását. Még sokunkban elevenen élnek a tavalyi 
emlékek, mintha csak tegnap lett volna. Ha majd ott leszünk még 
gyorsabban el is fog múlni az a két-három rövid nap. Igazán akkor telik 
természetesen gyorsan az idő, ha jól érezzük magunkat. Hiszem azt, 
hogy az elmúlt évek fesztiváljairól mindenkinek vannak szép emlékei. 
Remélem, hogy az idei program-kínálatot szemezgetve mindenki talál 
kedvére valót. Bízom abban, hogy a kulturális szórakoztató kínálat 
mellett már sokan leszünk ott az ünnepélyes megnyitón is, ezzel is 
megtisztelve városunk leendő díszpolgárát Dr. Sóvári Győző urat. 

Ugyanúgy bíztatok mindenkit, hogy látogasson ki a szombat délelőtti 
főzőversenyre is, ahol várhatóan el leszünk kényeztetve az ételválasz-
téktól. Mindezt hangulatos „Jó ebédhez szól a nóta” mellett barátaink, 
ismerőseink társaságában elfogyasztani, egy jót beszélgetni - úgy érzem 
szintén kihagyhatatlan. Meggyőződésem, hogy az idén is mindannyi-
unknak lesznek megélt szép pillanatai, percei, eseményei, lesz mit 
emlegetni, ha majd jön a következő év Fesztiválja. 

Major Jenő  
polgármester 
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Anyakönyvi bejegyzések 
 

Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! 
 

Kuti Tamás Áron (Kuti Tamás és Pál Adrienn gyermeke) 
Kovács Hanna (Kovács Balázs és Boros Viktória gyermeke)  
Czene Rebeka (Czene Ottó és Mátis Julianna gyermeke)  
Seregély Rebeka (Seregély Gábor és Foki Laura gyermeke)  

 

Gratulálunk! Sok boldogságot! 
 

Kovács Arnold és Horváth Melinda beledi lakosok 
házasságkötésük alkalmából! 
 

Búcsúzunk… 
 

Bancsók Gyula 
Budai Károly 
Gönye Lajosné  
sz.: Bödecs Ilona 
Hegedüs Istvánné 
 sz.: Németh Juliánna Ilona 

Horváth József 
Molnár Kálmánné  
sz.: Fülöp Etelka 
Molnár János 
  

 

Nyugodjanak békében!    

Beledi Általános Iskola 
 
Április elején 5. és 6. évfolyamon megrendezésre került a Kaán Károly 
természetismereti verseny házi fordulója. 
 
5. évfolyam: 
1. Pákai Gyula 5.B 
2. Bendekovics Máté 5.A 
3. Horváth Dániel és Antal Bálint 
(azonos eredménnyel) 

6. évfolyam: 
1. Ominger Tamás 6.A 
2. Kovács Benedek 6.A 
3. Tóth Bálint 6.A 

 

Anyák napi ünnepélyek a Beledi Általános Iskolában 
 

Alsó tagozatban hagyomány, hogy anyák napi műsorral kedveskedünk az 
édesanyáknak, nagymamáknak, dédmamáknak.  
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Már hetekkel az ünnep előtt elkezdtük a készülődést. Kiválasztottuk a 
verseket, jeleneteket, énekeket. Mindig figyelünk arra, hogy minden tanuló 
külön kis verssel köszöntse anyukáját. Meghívót készítünk, beszélgetünk az 
ünnepről, az ünnepélyen való részvételről. Szép, kedves kis ajándékokat is 
készítünk rajz és technika órákon. A gyermekek és szülők is lelkesen várják 
ezt a napot. Mindenki igyekezett örömet szerezni az anyukájának. 
Az idei évben az osztálykeretben tartottuk az ünnepélyeket május 9-10-én, 
szombat és vasárnap délután. 

                                                             Horváthné Krétai Ilona tanítónő 
 

Atlétika többpróba megyei döntő eredményei: 
 
 

III. korcsoport:   Egyéni összetett: Kürti Regina:  2. helyezés 672 pont  
Eredmények: 
 
 60m  Távolugrás Kislabdahajítás 600 méter 
Kürti Regina 8:76 4,73 m 27,67 m 1:54:06 
 

IV. korcsoport:    Egyéni összetett: Módos Eszter: 3. helyezés 759 pont 
  Csapat: 4. helyezés 
 Eredmények:  
 
 100m 

helyezés a 
futamokban 

Távolugrás Súlylökés Kislabda-
hajítás 

800 
méter 

Bertha 
Zsófia 

3. 3,80 m 5,08 m  31,98 m 3:09:02 

Dobos 
Andrea 

5. 4,07 m  6,18 m 37,94 m 3:05:59 

Dóczy 
Dominika 

2. 3,93 m  5,29 m  36,40 m 3:28:73 

Fehér Dóra 1. 4,07 m  4,56 m  20,92 m 3:05:09 
Horváth 
Vivien 

4. 3,87 m  5,16 m  28,10 m 2:51:02 

Módos 
Eszter 

3. 4,50 m  7,93 m 42,25 m 2:48:13 

 
Török Jeanette testnevelő tanár 
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A Beledi Általános Iskola áprilisban részt vett a TÁMOP 3.1.4.B 
„Köznevelés az iskolában” című projektben. A Partnerség és hálózatosodás 
modul keretein belül együttműködtünk a kapuvári Széchenyi István Általános 
Iskolával, valamint az iskola Szülői Közösségével, a Beled Jövőjéért 
Egyesülettel, a Provertha E.C. Zrt-vel. Programunk a BELEKAP – Tavaszi 
Őrület címet kapta. 
Az első megvalósult esemény a Tojáshét volt, ahol a tanulók az otthonról 
hozott főtt tojást egész héten át óvták, de díszítették is és egyéb módon is 
foglalkoztak vele: pl. verseket, szlogeneket, logókat terveztek.  
Március végén létrehoztunk egy nyilvános csoportot a Facebookon, ahol az 
eseményekkel kapcsolatos információkat és képeket tudtuk megjelentetni. 
Elindítottunk egy kihívást, ahol a családdal kapcsolatos irodalmi vagy 
képzőművészeti alkotásokat lehet megosztani, majd ismerősöket meghívni. 
Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe! A csoport neve: BELEKAP – 
Tavaszi őrület. 
A következő eseményt a Beled Jövőjéért Egyesület szervezte. Rajzpályázatot 
hirdettek „Családomban minden jóra fordul” címmel. Az alkotásokból 
kiállítást készítettek a Művelődési Házban, majd zsűri értékelte a rajzokat.  
Az eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között, a Tavaszi Szél Fesztiválon 
került sor.  
A harmadik közösségi esemény ismét egy teljesen új dolog volt iskolánkban. 
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Gyakran hívjuk a szülőket segítségként a rendezvényeinkre, de eddig még 
nem voltak olyan aktív részesei egy programunknak sem, mint a Családi 
napon. Minden szülő a gyermekével együtt melegített be, majd vett részt az 
ügyességi versenyben. A vidám, játékos feladatok során hol a gyerekek, hol a 
felnőttek voltak a talpraesettebbek, de mindenki nagyon jól szórakozott. Bár 
versenyt hirdettünk, örömmel tapasztaltuk, hogy a szülők nem a minden áron 
való győzelemre nevelik gyermeküket, hanem a becsületes, fair játékra. Talán 
ennek is köszönhető az a jó hangulat, ami a rendezvényt végig jellemezte.  
A visszajelzések alapján egyértelműen hagyományt teremtettünk és lesz 
folytatása a családi napnak. Itt szeretném megköszönni Horváthné Krétai 
Ilona és Majorné Kovács Mária tanítónők szervezői munkáját, valamint a 
többi alsós osztályfőnök segítségét a rendezvény lebonyolításában. 

Barabás Istvánné igazgatóhelyettes 
 

A beledi Kinder+SPORT délután 
 

Alsós munkaközösségünk április 24-én sportdélutánt rendezett. 
A Kinder+SPORT versenyekre való felkészülés és a versenyen való részvétel 
nagy tetszést aratott a tanulóink körében (A versenyről már az előző számban 
beszámoltam.). A délutáni felkészüléseken kívül a testnevelés órákba is 
beépítettük a játékos versenyszámokat. Így minden tanuló megismerkedett a 
feladatokkal, örömmel gyakorolták azokat. A program a tanítók körében is 
sikert aratott, mert a versenyszámokhoz könnyen mozgatható sportszerekre 
volt szükség, és kis helyen lehetetett gyakorolni. 
Iskolánkban régebben hagyomány volt családi sportnap szervezése. Idén ezt a 
Kinder+SPORT keretében elevenítettük fel.  
A szülők felé felhívást küldtünk, hogy ki szeretne részt venni a játékban. Nagy 
örömünkre 30 szülő jelentkezett. Így a csapatokat úgy állítottuk össze, hogy 6 
felnőtt és hat gyermek alkotott egy csapatot, öt csapat (60 fő) versenyzett.  
A csapatok alkotása így történt: a szülők húztak egy-egy kártyát amiken 
különféle képek voltak. Akik azonos képet húztak, egy csoportba kerültek, így 
12-en alkottak egy csapatot. A versenyszámok közül  7 feladatot választottuk 
ki. Olyanokat, amelyek különösebb felkészülés nélkül megoldhatók és 
szórakoztatóak voltak.  
A közös bemelegítés után a szülők és a gyermekek is nagyon aktívan és 
sportszerűen vettek részt a játékban.  
A feladatok ismertetése után a tanulók mutatták be a feladatokat. 
Minden csapat mellett egy-egy segítő mérte az időt, tanácsokat adott és 
figyelte az esetleges hibákat.  
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Minden résztvevő személyre szóló emléklapot kapott. Ezen kívül a Szülői 
Munkaközösség felajánlásból mindenkit tudtunk jutalmazni. Köszönet nekik! 
Az 1. helyezett csapat, tortát, a 2. helyezettek pizzát, a bronzérmesek pedig 
gyümölcskosarat kaptak. A gyerekek tárgyjutalomban (színes ceruza, filctoll, 
tollak) is részesültek. Ezen kívül minden résztvevő csokit kapott. A díjakat az 
iskola igazgatónője adta át. 
A sportdélutánon a résztvevők nagyon jól érezték magukat. Többen is kérték, 
hogy újra legyen hagyomány és máskor is rendezzünk sportnapot. 
Köszönöm az alsós munkaközösségünk tagjainak és azoknak a felsős 
tanároknak, akik segítették lebonyolítani a versenyt. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy egészséges életmódra nevelésért mi is 
tettünk valamit. 
Reméljük jövőre is sikerül a Kinder+SPORT programba bekerülni! 

Horváthné Krétai Ilona  munkaközösség vezető 
 

Gyerekek tollából… 
 

Nemrég Péren voltunk az „Ifjú fizikusok és fikusok versenyén”. Beledből 
két egyéni induló és egy csapat versenyzett. Korán indultunk, de megérte, 
mert nagyon jól éreztük magunkat. A megnyitó után kétfelé váltunk.  
A csapatoknak kvízkérdésekre kellett válaszolniuk, míg az egyéni indulók 
bemutatták kísérleteiket.  A csapat tagjai: Molnár Panna 7.b, Kontra Patrik 
8.b és Szabados Márton 8. b osztályos tanulók voltak. Ebéd után 
meghallgattuk Molnár László tanár úr Fizika vagy biológia című előadását.  
A nap végére sok hasznos információval gazdagodtunk és sokat tanulnunk – 
így az sem törte le kedvünket, hogy nem értünk el helyezést. 

Dóczy Dominika és Skultéty Karina 8.b osztályos tanulók 
������������ 

Az elmúlt hónapban elsősegély versenyen voltunk, amelyet a Vöröskereszt 
területi képviselete szervezett Kapuváron. A verseny előtt három héttel 
kezdtük el a felkészülést, a felkészítőnk Halász István mentős volt. Hat csapat 
indult a versenyen, ebből három beledi, kettő kapuvári és egy mihályi. 
Elméleti és gyakorlati feladatokat oldottunk meg. A gyakorlati feladat három 
helyszínen zajlott, mindegyiken egy-egy baleset sérültjeit kellett ellátnunk.  
A csapat tagjai voltak: Molnár Panna, Budai Dániel, Jakab Levente, Kovács 
Dávid és Pallag Richárd. Három ponttal maradtunk le az első helyről, így 
másodiknak járó oklevelet és ajándékcsomagot hozhattuk haza.  
Köszönjük a felkészítést: Sárközi Erika és Takács Nikolett néninek és Halász 
István bácsinak. 

Jakab Levente  7. osztályos tanuló 
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Április 30-án Szilba mentünk Európa Uniós versenyre. Hárman voltunk egy 
csapatban: Dóczy Dominika, Hinterseer-Herold Klaudia és Bognár Lili. 
Kilenc órakor kezdődött, két érdekes feladatot kellett megoldanunk. Számot 
adtunk tudásunkról többek közt olyan kérdésekre, hogy melyik ország mikor 
lett az EU tagja, melyek 2015-ben az Európai Unió fővárosai, zeneszámokat 
kellett felismernünk. Szerintem ez volt a legnehezebb feladat. Sokat tanultunk 
a feladatok, rejtvények megoldása közben is. 
Tízóraira kaptunk szendvicseket, pogácsát és üdítőt. Jól éreztük magunkat, bár 
helyezést nem értünk el.  
Remélem, a jövő évi versenyzők is ilyen jól érzik majd magukat, mint mi. 

Bognár Lili 8.b osztályos tanuló 
 

Beledi ÁMK Óvoda 
 

Április 22-én rendeztük meg a környék óvodáival közösen 8. alkalommal a 
Oviolimpiát . Répcelak, Dénesfa, Kisfalud, Mihályi egy és Beled két csapattal 
vett részt ezen a rendezvényen. Izgalmas és jó hangulatban telt el a verseny. 
Köszönetet mondunk Tuzok Zsanett zöldségkereskedőnek, aki banán és alma 
felajánlásával járult hozzá a gyerekek és kísérőik megvendégeléséhez. 
Köszönjük Borosné Tóth Zsuzsa Igazgató Asszonynak, amiért a 8. osztályos 
diákokat elengedte, a verseny technikai lebonyolításában segítségünkre voltak, 
köszönjük a diákok segítségét. Az Oviolimpiát Beled I. csapata nyerte, így a 
vándorkupa a Beledi Óvodába került. Gratulálunk az óvodásoknak a szép 
sikerért! 
Beled I. csapata: Csizmazia Hunor, Jakab Dominik, Jakab Patrik, Molnár 
Márton, Nagy Gergő, Sukola Kincső, Szupinger Marcell, Takács Gréta, Török 
Olivér 
Beled II. csapata: Ágoston Dávid, Kertész Kristóf, Kiss Marcell, Kovács 
Laura, Kovács Noel, Kővári Kata, Németh Dominik, Soós András, Takács 
Péter, Vexli Dániel 
Felkészítők: Wetzerné Bödecs Györgyi és Eitlerné Horváth Gyöngyi óvónénik, 
köszönjük a gyerekek alapos felkészítését! 
�Anyák napi és évzáró ünnepélyeinket a Margaréta és Tulipán csoport-
ban május 10-én délután tartottuk. A Hóvirág csoport évzárójára május 
17-én 15 órakor várjuk a szülőket. 
�Május 18-án, a Holle Anyó Színház előadását tekinthetik meg az 
óvodások. 
Az óvodai csoportok az alábbi időpontokban mennek kirándulni: 
� 2015. május 20. Tulipán csoport 
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� 2015. május 27. Margaréta csoport 
� 2015. június 2. Hóvirág csoport 
�Május 22-én, a Pünkösdi Fesztiválon a nagycsoportosok szerepelnek 
(Búzavirág szakkör). 
�Május 26-án tartjuk óvodánkban a Gyermeknapot. 
�Május 29-én délután 15.30 órakor lesz a nagycsoportosok búcsúz-
tatása. 

Gerencsérné Németh Erika óvodavezető 
 

Beledi ÁMK Művelődési Ház 
 
 

Az április hónap mozgalmas volt intézményünk életében, 10-én, pénteken 
nyitottuk meg Gobelin kiállításunkat, amely a múlt évben első ízben 
megrendezett „Hobbi kiállítás” sorozatunk 2015. évi első programja volt. 
Megint 12 beledi lakos mutatta meg, mivel tölti szabadidejének egy részét. 
Nyolcvanhat darab gobelin képet állítottunk ki. Ez a szép kiállítás az ügyes 
asszonyok nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönjük Balogh Mihálynénak,  
Bendekovics Sándornénak, Bödecs Zoltánnénak, Kocsisné Foki Máriának, 
Kovács Ottónénak, Marácz Jánosnénak, Prim Miklósnénak, Tompa 
Zsigmondnénak, Tuba Lászlónénak, Varga Andrásnénak és Varga Lajosnénak 
és külön köszönet néhai Bendekovics Lajosné leányának Évának, hogy 
édesanyja hagyatékának pár darabját kölcsönadta a kiállítás idejére. 

������������ 
Következő programunkat a VIII. Nyugdíjas Olimpiát,  az idősebb korosztály 
sportversenyét, április 11-én, szombaton rendeztük meg a Tornacsarnokban. 
Tizenöt csapat nevezett be a versenyre: Bácsa, Beled, Csorna, Edve, 
Fertőszentmiklós, Győrújbarát, Himod, Jánossomorja, Kisfalud, 
Mosonszentmiklós, Petőháza, Rábakecöl, Rábatamási, Osli, Vásárosfalu.  
A vidám játékos feladatokat Győrújbarát csapata nyerte meg A második 
Vásárosfalu, és a harmadik dobogós helyet Jánossomorja csapata szerezte 
meg. A hazaiak csapata a középmezőnyben végzett.  
E lap hasábjain szeretnénk megköszönni azoknak a felnőtteknek, fiataloknak 
és az általános iskolás gyerekeknek önzetlen segítségét, akik a verseny sikeres 
lebonyolításában részt vettek. 

������������ 
A Beledi Óvodával közösen rendeztük meg április 22-én, szerdán délelőtt a 
VIII. Térségi Oviolimpiát , amelyet beledi óvoda I. számú csapata nyert meg. 
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A Pünkösdi Fesztivál keretében a következő kiállítások nyílnak a 

Művelődési Házban: 
 

Fazakas Sándor gyökérszobor kiállítása 
 

Hímzőkörünk és az Ügyes kezek szakkörünk 
 évzáró kiállítása 

 

Megnyitó:  
2015. május 22-én, 18.15 órakor 

 a Művelődési Ház nagytermében. 
 

A kiállítások megtekinthetők: 
május 23. 9 - 19 óráig         május 24. 15 – 19 óráig 

május 26-június 5-ig  naponta 9-17 óra között 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket kiállításainkra! 

 

 
Baba Mama Klub következő kézműves 

foglalkozása május 26-án, kedden 
16 órakor lesz a művelődési házban. 
Szeretettel várjuk a kismamákat és a 

gyerekeket. 
 

Napsugár Művészeti Iskola 
 
Április elsején Csornán a helyi 
zeneiskola Magyar szerzők 
dicsérete c. hangszeres minősítő 
versenyen Antal Enikő Zsófi  
3. osztályos tanuló Arany minő-
sítést kapott zongorajátékára.  
Tanára: Szilágyi Tamás. 

 
Pallag Jánosné művelődésszervező 
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Beledi ÁMK Könyvtár 
 

Költészet napja a könyvtárban 
 

Különleges csemegét kínált az idei Költészet napja 
április 13-án a résztvevőknek.  
Sudár Annamária előadóművész tolmácsolásában 
számos ismert költő verseiből hallhattunk válogatást.  
Elvarázsolt minket a művésznő személyisége és 
szuggesztív előadása.  
A gyerekek – a felső tagozatos és a negyedikes évfo-
lyamok, összesen kb. 170 fő- pisszenés nélkül hallgatta 
végig a gyakran 
igen mély gondola-

tokat tartalmazó verseket.  
A rendhagyó irodalomórák nem csak 
költeményekkel, hanem hozzájuk kapcso-
lódóan számos irodalmi információval is 
megörvendeztettek minket. Sok érdekeset 
megtudtunk pl. Weöres Sándorról, s vele 
mondtuk gyerekkorunk kedvenc 
mondókáit. 
Köszönet Sudár Annamáriának a magával ragadó, lebilincselő előadásért! 

 

Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros 

Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

Véget ért a közösségi vetélkedő 
 

A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület 
szervezésében tavaly szeptemberben elindult közösségi vetélkedő véget ért. 
A vetélkedőn 19 alsós és 19 felsős csapat indult el, ez összességében majdnem 
200 helyi és környékbeli gyermeket jelent. A csapatok hetente kaptak egy-egy 
feladatot, melynek végrehajtására egy hét állt rendelkezésükre. Körüljárt 
témakörünk a közösségi összetartozás, összetartás és a barátság volt. Ezzel 
szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak az emberi 
kapcsolatok, jó valahová, valakikhez tartozni. 
Összességében 10 feladatot kellett végrehajtaniuk a gyermekeknek; 
történetírás, tárgyi alkotás készítése, puzzle, fejtörő kvíz megoldása, szöveg 
kiegészítés, címerkészítés és szabadidő kalauz készítése, stb. Ezek között volt 
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néhány olyan, mely inkább tudást igényelt, de volt olyan is melyben 
kreativitásukat bontokoztathatták ki a gyermekek. Nagyon szép és igényes 
munkák érkeztek. A feladatokról készült fényképeket megtekinthetik a 
BESZK facebook oldalán. Mindenkinek ajánlom szeretettel. 
Minden résztvevő csapat minden tagja egy bögrét kapott ajándékba. Az első 
10 (5 alsós és 5 felsős) csapat tagjainak jutalma ezen kívül egy kirándulás a 
Holdfényliget – Alpokalja kalandparkban. 

Odoricsné Buthy Krisztina intézményvezető 

Római Katolikus Egyház 
 

Fiataljaink  bérmálkozása 2015. május 25-én, pünkösdhétfőn lesz a beledi 
templomban. A mihályi és a kisfaludi fiatalok is itt részesülnek ebben a 
szentségben. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, melyre 
mindenkit szeretettel várunk.  

������������ 
Hivatalos ügyek intézésére (keresztlevél, igazolások, engedélyek, egyházi 
adó stb.) csütörtök délelőtt 9-11.30-ig, és péntek délután 13.00-17.00 van 
lehetőség a plébánia irodáján. Az iroda telefonszáma: (06 96) 257-198 

������������ 
Lelki természetű ügyekben (gyónás, lelki beszélgetés, betegek látogatása, 
haldoklók ellátása stb.) bármikor szívesen segít a plébános.  
Telefonszáma: 06-30-295-8444 

Havassy Bálint László plébános 

Evangélikus Egyház 
 

�Május 14-én, mennybemenetel ünnepén, csütörtökön 10 és 19 órakor 
lesznek istentiszteletek.  
�Május 16-án, szombaton egyházközségünkben Egyházmegyei Missziói Nap 
lesz. Az alkalom 9.30-kor kezdődik Ittzés János püspök úr előadásaival. Délu- 
tán bábjáték és istentisztelet 14 órakor zárja a napot, melyen Kovács László 
iskola lelkész hirdet igét. A felnőtteknek és a gyerekeknek, hittanosoknak 
párhuzamosan lesznek alkalmak.  
�Május 24-én, pünkösdvasárnap 10 órakor családi istentiszteletet tartunk, 
istentisztelet este 19 órakor lesz.  
�Május 25-én, pünkösdvasárnap 10 órakor lesz istentisztelet, este 18 órakor 
egyházzenei koncertet tartunk.  
�Május 30-án, szombaton este 18 órakor konfirmációi vizsgát tartunk.  
�Május 31-én, vasárnap 10 órakor konfirmációi istentisztelet lesz, konfirmá-

ciói jubilálással. Közös ünnepi ebéd lesz a Fényes vendéglőben, az ebédre 
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május 29-ig lehet jelentkezni Béres László lelkésznél, mobil: 20 824 87 58. 
Egy ebéd ára 1.800 Ft, melyet a Fényes vendéglőben kell fizetni.  

������������ 
Tisztelettel kérjük egyházközségünk szja adót fizető tagjait, hogy a 
felajánlható 1 %-ot a Tégy a Tehetségekért Alapítványnak és Magyarországi 
Evangélikus Egyházunknak felajánlani szíveskedjenek. Tégy a Tehetségekért 
Alapítvány adószáma: 18534984-1-08  
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035  
Felajánláshoz szükséges lap a lelkészi hivatalban kérhető.  

Béres László lelkész  
 

Prim Viktória versével köszöntjük az  
Édesanyákat, Nagymamákat Anyák napja alkalmából! 

 

Édesanyámnak 
 

                                    Égkék szemeid csillognak az éjszakában, 
                                    ragyogó mosolyod tündököl a félhomályban. 
                                    Minden szavad nyugtatja szívem, 
                                    ó, édesanyám, köszönöm, hogy vagy nekem. 
                                    Számtalan bántalom érintette lelkem, 
                                    s ha beteg voltam, te mindig fogtad a kezem. 
                                    Angyali hangod simogatja arcom, 
                                    melyet öledbe teszem, mielőtt elalszom. 
                                    Ó, anyám, most tőled messze távol, 
                                    a honvágy a szívemen táncol. 
                                    A képedet nézem, hogy megnyugodjon lelkem, 
                                          de az ismeretlen csalogat, meg nem ereszt el engem. 
                                    Ígérem neked, visszatérek hozzád, 
                                    talán felnövök majd én is, s büszke leszel reám. 
                                    Édesanyám, egyet ne feledj el soha, 
                                    Te vagy az eletemben a legnagyobb csoda. 
                                    Te vagy az én hősöm, Te vagy az én angyalom, 
                                    Te vagy az, kiért ha kell, az életemet adom. 
                                    Soraimat zárva, mosollyal arcomon 
                                    Azt üzenem neked: szeretlek nagyon. 
 

 
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette: 
Pallag Jánosné művelődésszervező 


