
2018. NOVEMBER                                                                                                    E havi számunk tartalmából: Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Beledi ÁMK (Óvoda, Könyvtár) eseményei.  ESZK: Márton-nap. Egyházi Hírek. Anyakönyvi hírek.   A Kézimunka Szakkör sikeres kiállítása Budapesten. Pingpongverseny felhívás. Jóga. Általános Iskola  hírei „Egy szabad országért…” – 1956. október 23-ra emlékezve Az 1956. október 23-án kezdődő forradalom és szabadságharc emlékét méltató ünnepi műsort a Beledi Általános Iskola 8. osztályos tanulói adták elő. A korabeli eseményeket, a forradalmi lázban égő utcák hangulatát, a tettre kész, változást követelő fiatalok elszántságát, majd a szabadságért vállalt hősi haláluk képeit igyekeztünk megjeleníteni a színpadon. Mindezek kivitelezéséhez rengeteg munkára volt szükség: gyerekektől, felkészítő tanároktól, segítő pedagógusoktól egyaránt.  A megemlékezést megelőző hetek szövegtanulással, kellékek beszerzésével, történelmi ismeretek felelevenítésével, mozgásos dramatikus gyakorlatokkal teltek. Igyekeztünk dinamikussá, látványossá tenni előadásunkat, maximálisan kihasználva 
a testbeszéd és mimika adta lehetőségeinket.           Külön figyelmet fordítottunk az elhangzó versek megfelelő hangerejű illetve hangsúlyú előadására. Közvetíteni, átadni, mutatni szerettünk volna közönségünknek, mindezt úgy, hogy maguk a szereplők átéljék a történteket, alkotó munkának, sőt közös játéknak éljék meg azt! A befektetett munka meghozta gyümölcsét: tartalmas, megható, 1956 hőseire méltón emlékező műsorral léptünk színpadra. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult sikerünkhöz! Persze a legnagyobb elismerés azon diákjainkat illeti, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak, büszkeséget szerezve ezzel szüleiknek, családtagjaiknak,tanáraiknak, iskolájuknak!      Nagyné Császár Mónika                                Október 23-ai ünnepség                                  Látogatás a temetőben egykori pedagógusok sírjánál    
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Iskolánk egykori pedagógusaira emlékeztünk Október 26-án iskolánk tanulói egykori tanárokra, tanítókra emlékeztek. Minden osztályból két tanuló képviselte a diákokat. Felkerestük azokat a sírokat, ahol iskolánk tanárai, tanítói nyugszanak. Az emlékezés virágait helyeztük el nyughelyükön, mécsest gyújtva emlékeztünk rájuk és a munkájukra. Azoknál a síroknál, ahol a név nem volt ismerős, mert minket sajnos már nem taníthattak, az igazgató bácsi és az Erika tanár néni elmondták, hogy melyik pedagógus mivel foglalkozott.   
Végül gyertyát gyújtottunk a keresztnél mindazok emlékére, akik valaha is iskolánkban dolgoztak, de nem itt vannak eltemetve, illetve az összes egykori dolgozóra gondoltunk: egykori takarítókra, konyhás nénikre, pedellusokra, karbantartókra. Azt gondolom, méltón emlékeztünk halottainkra. Köszönjük Vera néninek (Major Jenőné) a virágadományt! Németh Lili 8.a.  HALLOWEEN-PARTY Az őszi szünet előtt Halloween partyt tartottunk.  A 2-7 fős csapatok előzetesen készítettek töklámpásokat, dekorációt és csokit vagy csalok tasakot. Csak azok a tanulók bulizhattak, akik jelmezt öltöttek! Nagyon vicces, sőt ijesztő jelmezeket láthattunk! Nem maradhatott el a hagyományos almahalászat, bár egy kicsit „téliesítve” horgászhattunk: az idén nem hátrakötött kézzel, a szánkkal kellett kihalászni az almákat, hanem horgászbot segítségével kartonból készült gyümölcsökkel versenyeztünk. A rejtvényeket angol és német nyelven kellett megoldanunk, így tehát egy kicsit az idegen nyelveket is gyakoroltuk.  Köszönjük Odorics Zalánnak és családjának a hangosítást! A verseny nagyon izgalmas volt, ajándékul gumicukor-pókot, csoki szemeket és cukorkát kaptunk! Köszönjük! Remélem jövőre is ilyen jó buliban lehet részünk! Zsirai Sára 6.a Óvodai hírek   ⁃ 2018.11.12-én lesz a Holle Anyó színházi előadása az óvodásoknak és bölcsődéseknek. ⁃ 2018.11.17-én Márton- napi rendezvényen szerepelnek a nagycsoportosaink. ⁃ 2018.11. 24-én tartjuk a hagyományos Jótékonysági bálunkat a Fényes Vendéglőben, melynek célja az óvodás-bölcsődés gyermekek karácsonyi ajándékozása.  Minden felajánlást köszönettel fogadunk az óvodás-bölcsődés gyermekek nevében! ⁃ 2018.11.29-én Nyugdíjas találkozót tartunk az ÁMK nyugdíjasai számára.                                                                                                        Gerencsérné Németh Erika                                                                                                                 intézményvezető   
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Evangélikus hírek   Hálát adunk Istennek, hogy októberben eljutott egy felnőtt kiscsoport a konfirmációig. A vasárnapi istentiszteleten egy felnőtt testvérünket megkereszteltünk, majd hárman mondták el a konfirmációi hitvallást. Isten áldását kérjük rájuk és családjaikra, Szentlelkét pedig, hogy most éledező hitüket és elköteleződésüket erősítse az Atya akarata szerint. Gyülekezeti alkalmaink:  ⁃ Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk ( templom felújításunk miatt) gyülekezeti házunkban. Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján  8.30-kor találkozhatunk. ⁃ November 18-án 10 órakor lesz családi istentisztelet a gyermekek és fiatalok szolgálatával. Erre szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! ⁃ A hittanoktatás az iskolában és az óvodában 14 csoportban zajlik. Péntekenként a konfirmációs felkészítő órák is elindultak. ⁃ November 18-án szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 18 órától a gyülekezeti házba. Bence Imre (Imsi), volt beledi lelkész tesz eleget meghívásunknak. Saját szerzeményeit, adja elő: MEGSZÓLÍTOTT címmel. A meghívó bővebb információt is tartalmaz. ( 5. oldalon) ⁃ November 23-án, péntek délutántól Sopronban tartunk megyei konfirmandus találkozót. November 24-én Sopronba indulunk, mert megyei családi napunkon együtt lehetünk a Soproni Egyházmegye más gyülekezeti tagjaival és gazdag programmal készülnek számunkra. Bátorítok mindenkit a jelentkezésre! Külön gyermekprogrammal készülünk az apróságok részére. ⁃ November 25-én, Örökélet vasárnapján megemlékezünk az elmúlt egyházi évben elhunyt testvéreinkről a záró oltári szolgálatban.  Ezen az istentiszteleten Dr. Szabó Lajos, a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem volt rektorának igehirdetését hallgathatjuk meg. Bátorító evangélium-hirdetéséből bizonnyal mindannyian erőt meríthetünk. Várunk minden érdeklődőt! Várjuk a jelentkezéseket a következő EFOP-os programunkra.  ⁃ Dec. 8-án Győrbe indulunk, az Insula Lutherana épületegyüttesét nézzük meg, majd ellátogatunk a győri karácsonyi vásárba. ⁃ Adventi hétközi esti áhítataink ( dec. 4, 11 és 18-án) keddenként 18 órától a gyülekezeti teremben lesznek. Találkozzunk elcsendesedésben és éljük át együtt a Krisztus születésére való felkészülés igazi örömét!  Templomfelújítás  A tető cseréjére került sor, már szép új cserép védi templomunkat. Hamarosan a nyílászárók cseréje is elkezdődik, valamint a színezést is elkezdik. Hálásan köszönjük az eddig felajánlott adományokat: a pénzbeli segítséget és a kétkezi munkát egyaránt. Különösen is köszönöm a szervezési feladatok lelkiismeretes ellátását kiemelten a gyülekezet világi vezetőjének és segítőinek.  Folyamatosan gyűjtünk templomunk felújítására. Továbbra is hirdetjük a gyülekezeti tagok és a beledből elszármazott, de szívesen adakozó testvérek között ezt a lehetőséget. (folytatás a 6. oldalon..) 
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Városi Könyvtár hírei     Két közelgő eseményre hívjuk fel Olvasóink figyelmét az év hátralévő hónapjaiban.Szabó Magda emlékét egy különleges irodalmi műsorral idézzük fel. Előadó: Gerbert Judit.  Advent harmadik napján Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadására várjuk Önöket a Városi Könyvtárba!                         Evangélikus Egyház hírei                



2018. NOVEMBER   2018. november 18-án vasárnap  18.00-kor a Beledi Evangélikus Gyülekezet termében (9343 Beled, Árpád tér 7.) zenés evangélizáció lesz,   Egyesített Szociális Központ 
 amelyen saját énekeimmel hirdetem az igét.  Közreműködik Szuhai Mónika  (ének, vokál és ritmus) Felcsendülnek majd jól ismert énekek, amelyeket sokan, szívesen énekelnek, de olyanok is, amelyeket csak néhányan ismernek. „Énekeimmel teszek bizonyságot hitemről, s Krisztusról. Róla, aki megtartott, megszólított, és ha rászorulok, akkor vigasztal!                           Mindenkit szeretettel várok!                      Imsi (Bence Imre)                                                                                                          Halloween-party a Művelődési Házban 
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(folytatás a 3. oldalról) Tégy a Tehetségekért alapítványunk idén is várja a diákoktól a tanulmányi és  szociális juttatásra a kérelmeket. Az Alapítvány létrehozójának és presbitériumunknak szándéka az, hogy az evangélikus gyülekezethez kötődő, vallásukat gyakorló fiatalok részesüljenek ebben a juttatásban. A tanulmányi eredmények vagy a szociális rászorultság mellett, a gyülekezeti életben való aktív részvételt figyelembe véve bírálja el az alapítvány kuratóriuma a beadott kérvényeket. Erős vár a mi Istenünk!    Ihász Beatrix evangélikus lelkész Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu   Római Katolikus Plébánia hírei  Novembertől egyelőre du. 4-kor kezdődnek a hétköznapi misék.  Az esküvő előtt álló jegyeseknek felkészülésül jegyes kurzus lenne alaposabb felkészülésű forma. Így közös alkalmak adódnak, amelyek jobban elmélyítik a felkészülést. Azok is be tudnak kapcsolódni, akiknél csak később kerül szóba az esküvő. Ezen találkozók egyben a hitbeli erősödést is szolgálják. A kezdést egyeztetjük. Januárban várható. Kérem, hogy időben jelezzük ebbéli szándékunkat. Akik elvégzik, írásos igazolást kapnak. 
Az elsőáldozással és bérmálással kapcsolatban a Szülők felé továbbítjuk a tudnivalókat.  Nov. 25-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét követően vasárnap tartjuk a Karitász gyűjtést. Ezt az Egyházmegyéhez továbbítjuk. Nov. 25-e egyben Krisztus, a Mindenség Királya Ünnepe.  Az egyházi év utolsó vasárnapja. Rövid hálaadást tartunk.  A rá következő vasárnap már advent, az új egyházi év kezdete.                                                                                                       Tisztelettel: Smudla Tamás plébános   Anyakönyvi hírek   Születés:  1.) Karikás Léna (Karikás Zoltán és Kovács Beáta gyermeke) Házasságkötés nem volt! Haláleset:  1.) Forintos Sándor volt, Beled, Füzes u. 44. szám alatti lakos.      A könyvtár jelenleg is        hétfőtől péntekig    8-16 óráig érhető el! Kiadja: Beled Város Önkormányzata Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros Megjelenik havonta, 950 példányban. Elektronikus formában: www.bamk.hu 
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EGY KIS NÉPRAJZ: SZENT MÁRTON ÜNNEPNAPJÁHOZ, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az is, hogy a hagyomány szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a rigmus szerint: „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfalat” kifejezés. A Márton-napi lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartották, a minél több ivással egyre több erőt és egészséget töltenek magukba. A bor és a liba néha össze is kapcsolódott, német nyelvterületen a 12. században a Márton-napi ludat „szüreti vagy préslibának” is nevezték. A sült liba mellcsontjából az időjárásra jósoltak: ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. Az aznapi időjárásnak viszont az ellenkezője várható: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Másik megfogalmazásban: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”                                                          (Wikipédia)                                   Ügyes Kezek Szakkör Szeretettel várjuk kreatív szakkörünkbe azoknak az új tagoknak a jelentkezését, akik szeretnék saját kezűleg horgolt hófehér díszekkel ékesíteni karácsonyfájukat az idei ünnepen! Várjuk mindazokat, akik szívesen alkotnak kézműves darabokat bármilyen kötött,  horgolt, foltvarró vagy egyéb technikával. Szakkörünk a Művelődési Házban működik, minden kedden délután 16 órakor találkozunk.  Alkossunk együtt!                                                                                                            Horváth Jenőné Bödecs Valéria                                                                                                                                            szakkörvezető „BEMUTATKOZIK A RÁBAKÖZ”   Kiállítás a budapesti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban a beledi Hímzőkör munkáiból.    A Kisalföldi Népművészeti Egyesület felhívására hímzőkörünkből rábaközi hímzéseket küldtünk a győri tárgygyűjtésre. Október 17-én nagy várakozással utaztunk a budapesti kiállítás megnyitójára, hogy a múzeum szakmai zsűrijének tetszését vajon megnyerik-e a beküldött anyagaink. Örömmel értesültünk arról, hogy tíz darab terítőnk bemutatásra került Budapesten! A kiállított darabok alkotói: Balogh Mihályné, Buthi Zoltánné, Dancz Kálmánné, Gombás Lászlóné, Ormándy Sándorné, Tóth Sándorné, Varga Lajosné. Köszönöm a hímzők magas színvonalú munkáját, amellyel lehetőségünk nyílt arra, hogy városunkat méltón képviseljük a megyében, majd a fővárosban. Kézimunkáikkal hozzájárultak településünk hagyományainak őrzéséhez, azok megismertetéséhez és Beled város hírnevének öregbítéséhez. A kiállítás képei megtekinthetők a Kisalföldi Népművészek Egyesülete Facebook-oldalán.                                                                                                 Gombás Lászlóné szakkörvezető 
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                                         A budapesti kiállításon szereplő kézimunkák  Beledi Fotóklub  őszi eseményei: Fotókirándulás Tiszaalpárra, és egy közös fotókiállítás az Ágfalvi Gesztenyefesztiválon. Hadarics Mónika, Kránitz Roland, Tarr Gergő, Molnár István munkáiból.             BELEDI ASZTALITENISZ ÉS TENISZ CLUB                                          9343 Beled, Rákóczi u. 137. M E G H Í V Ó A Beledi Asztalitenisz és Tenisz Klub  2018. december 2-án (vasárnap) 8:30 órai kezdettel „Beled Kupa"  amatőr asztalitenisz versenyt rendez a beledi Tornacsarnokban. A verseny sztárvendége: Klampár Tibor asztalitenisz világbajnok,  aki 900 órakor élménybeszámolóval egybekötött pingpong-bemutatót tart. Mindenkit szeretettel várunk egész napi sportrendezvényünkre! Beled, 2018. november 5.                                                                                   Üdvözlettel:                                                                                               Dr. Gál László, az egyesület elnöke  


