
     E havi számunk tartalmából:  Újévi gondolatok Általános Iskolai események Művelődési Ház hírei Egyházi hírek. Anyakönyvi hírek Önkormányzati közlemények, közelgő pályázati rendezvények   ÚÚjjéévvii  ggoonnddoollaattookk                                                                                    A távozó esztendőt már magunk mögött tudjuk, amit elmulasztottunk belőle, az már pótolhatatlan, az új esztendő viszont még érintetlen.  Ami az elmúlt évet illeti: sokan egyetértünk abban, hogy volt benne megoldandó feladat bőven. Gyermekeink életkörülményeinek jobbá tétele - sok egyéb mellett - ebben az évben is kiemelt szerepet kapott  törekvéseink sorában. A 2018-as év egyik legnagyobb beruházása volt az új konyha-étkező megépítése.  A modern technológiának és a rendezett szép környezetnek köszönhetően iskolásaink kulturált körülmények között ebédelhetnek. Megépült-megszépült az óvoda és bölcsőde új szárnya, állami finanszírozásból korszerűsödtek az iskola épületei is.  Együttműködésben az egyházakkal, a helyi civil szervezetekkel és az intézmények vezetőivel közös programokat bonyolítottunk, amelyekhez igyekeztünk az infrastrukturális feltételeket is megteremteni. Hangulatos közösségi tér jött létre városunk főutcáján, megújult a Városháza épülete, valamint kerékpárút és új burkolattal ellátott parkolók is létesültek a városban.   A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület ez évben is mindent megtesz azért, hogy a település tovább szépüljön, minden elképzelésünk, tervünk megvalósuljon.  Tűzzük ki továbbra is legfőbb célként a még élhetőbb Beled megteremtését, melynek elérése érdekében természetesen tovább kell dolgoznunk együttesen, közös erővel! Kérem Önöket, hogy vegyenek részt a település közösségi életében és legyenek programjaink aktív részesei!  Tegyük meg újévi fogadalmainkat szeretteinknek, barátainknak, önmagunknak, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy legyünk nagyobb tisztelettel a másik iránt, hogy becsüljük meg jobban egymás teljesítményét.  Egy ilyen 2019-es évhez kívánok mindenkinek sok-sok erőt, kitartást, lelki kondíciót, biztos családi hátteret, ami a lelki egyensúlyt segít megőrizni, és végül, de nem utolsósorban, jó egészséget!                                                                                                                                                                                                                                       Major Jenő polgármester    
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Általános Iskola hírei  A Beledi Általános Iskola Énekkara adventi eseményei Énekkari keretek között kezdtük meg a felkészülést a decemberi rendezvényekre, amely később több diák munkájával is kibővült.  Az adventi időszakban sok örömet sikerült szereznünk a környék lakóinak. December elején tanulóink szépen szerepeltek Vásárosfaluban és Dénesfán, az Idősek Napján, valamint Beleden az első adventi gyertya meggyújtására szervezett rendezvényen énekekkel, versekkel, tánccal.  Majd az Iskolaátadási ünnepséget tettük szebbé előadásunkkal. Az ezt követő időszakban a karácsonyi ünnepélyekre készültünk a Rábaközi betlehemes feldolgozásával.  A Beledi Általános Iskola karácsonyi műsorában elsőtől nyolcadikig minden évfolyam képviseltette magát közel ötven diákkal. A szereplő tanulók több faluból valók, mint Rábakecöl, Vásárosfalu, Cirák, Gyóró és Beled, így az elkészült hagyományőrző összeállítás a Rábaköz közös kincse lett.  A Rábaközi betlehemes, mint betlehemes játék szűkebb környezetünk múltjára emlékezik vissza. Beledben sok évvel ezelőtt a Báb- és Hagyományőrző szakkör gyűjtötte össze és dolgozta fel ezt a pásztorjátékot Kótai Lászlóné vezetésével. A hagyományőrző anyagot a beledi Eitler Gyuri bácsitól kapták, melyet ők gyerekkorukban játszottak, s amelyet szintén feldolgozott a vicai Horváth Győző tanár és néprajzgyűjtő az Adventtól Vízkeresztig című könyvében. Az idei karácsonyi műsorban mi is ezt az anyagot választottuk betlehemes játékunknak, melyben a pásztorok dramatikus dialógusa mellett régi, elfeledett dallamok is felcsendülnek.  A felkészülést követően szép előadást tartottunk az iskola nyugdíjas dolgozóinak, iskolánknak, városunknak és az evangélikus közösségnek. Az előkészületek és előadásaink a közösségépítés és a ráhangolódás jegyében telt, így szép élménnyé vált mindannyiunk számára a hagyományőrzés. Vaspöriné Kótai Szilvia  Az Országos Történelem Verseny iskolai fordulóját december 12-én rendeztük, 11 fő 7-8. osztályos diák részvételével. Az idei tanév témája: Az Ókori Róma és a kora középkori Európa történelme volt. A megye 38 iskolájának 336 tanulója közül 29 főt hívtak a megyei döntőre ( február 7.), melyre iskolánkból 3 tanuló is továbbjutott:  Velner Hanna 8. A, Foki Anna 8. A, Antal Enikő 7. A   Nagyné Császár Mónika szaktanár                                                              * * * * 2018. december 13-án rendeztük meg a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóját 18 tanuló részvétével. Az 5-6. évfolyamos kategóriából Tömböly Dóra 5.A osztályos, Nyitrai Zsófi 6. A osztályos tanulók  jutottak a területi fordulóba.  A 7-8. évfolyamosoknál Ferenczy Flóra 8. A és Velner Hanna 8.A osztályos tanulók voltak a legeredményesebbek. A területi forduló 2018. február 5-én lesz Csornán. Felkészítő tanárok: Csillag Katalin és Homlokné Halász Judit.                                                                * * * * Diákolimpia futsal körzeti bajnokságon a 7-8. osztályosok hat iskola csapata közül a  3. helyezést ért el a Beledi Általános iskola csapata.  
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7 próba  Január 4-én részt vettünk a 7próba nevű verseny döntőjén, amely versenyt a Kisalföld napilap szerkesztősége hirdetett meg. Beledből csak mi jelentkeztünk, és nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk a versenyben, s bár nem kerültünk a szuperdöntőbe, élveztük, hogy ott lehettünk. Az 1. feladatra sokat készültünk, és jól éreztük magunkat a forgatáson. Igaz, csak 3 percről volt szó, de nagyon sok időt igényelt a felvétel és a vágás is, és most már tudjuk, milyen lenne a filmiparban elhelyezkedni. A 2. próba különleges sportok kipróbálásából állt. Mi a métát választottuk. Volt egy osztálytársunk, aki ismerte ez a játékot, ezért könnyen megtanultuk a szabályokat. Mikor belejöttünk és elkapott a játék heve, már a csúcson volt a hangulat. Amikor be kellett fejezni, alig akartunk eloszlani. A 3. kihívás riportkészítés volt a tanárokkal az internet veszélyeiről. Sok mindent megtudtunk a témával kapcsolatban. A 4. feladatban rászorulóknak segítettünk. Mi időseknek csináltuk meg az őszi munkákat.  Jó érzés volt. Az 5. próbán kiszámítottuk az osztály ökológiai lábnyomát, és ábrázoltuk ezt egy diagramon is. A 6. feladat flashmob-készítés volt. Sokat készültünk rá és nagyon élveztük. A 7. , egyben utolsó próba az internetmentes nap volt. Nem volt nehéz feladat. A sorversenyen nem jutottunk be a szuperdöntőbe, de így is élveztük.  Szeretnénk megköszönni minden segítőnknek, támogatónknak, hogy hozzájárultak sikerünkhöz, ahhoz, hogy végig tudtuk csinálni a 7próbát és a döntőbe eljutni és  ott is helyt tudtunk állni. Az 5.b. osztály  Gratulálunk a sikeres szereplőknek és a versenyeken résztvevőknek!  Művelődési Ház hírei  REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY  Tisztelt beledi Lakosok! A rejtvényfejtők világnapja alkalmából 2019. február 01-én, pénteken 16 órától rejtvényfejtő versenyt tartunk a Művelődési Ház épületében a felnőtt korosztály részére, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes, azonban kérjük részvételi szándékukat legyenek szívesek előre jelezni személyesen vagy a 96/257-146-os telefonszámon (hétköznaponként 8 - 16 óra között).  Jelentkezési határidő: 2019. 01. 25. (péntek)  FELHÍVÁS! Minden tisztelt Civil Szervezetet szeretnénk megkérni, hogy legyenek szívesek a 2019-es évre szóló program- és eseménytervüket eljuttatni hozzánk 2019. január 11-ig a  muvhaz@mvh-beled.koznet.hu e-mail címre! Farkas Nikolett művelődésszervező  
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Városi Könyvtár hírei                      Könyvtárunk 2019-es használati díjtételei az alábbiak szerint változtak.  Kérjük, a díjakat idei első kölcsönzésük alkalmával szíveskedjenek befizetni!                         Szeretettel várjuk kedves Olvasóinkat! 16 éven felüli diákoknak 500,- Ft/év 70 alatti nyugdíjasoknak 500,- Ft/év állásnélkülieknek, gyeden, gyesen, rokkantsági ellátásban lévőknek 500,- Ft/év aktív korú felnőtt olvasóknak 1000,- Ft/év 

A könyvtár nyitvatartási ideje 2019. január 1-től megváltozott:   Hétfő: 8-14 óráig Kedd: 8-16 óráig Szerda: 8-14 óráig Csütörtök: 8-16 óráig Péntek: 8-16 óráig  Szombaton: Zárva On-line irodalmi vetélkedő indult könyvtárunk Facebook-oldalán,  Szabó Magda írónő életéről és munkáiról, mindenkinek!  A kérdéseket heti  2 alakommal tesszük fel, a játékba bárki, bármikor  bekapcsolódhat! Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését!   A megfejtőket jutalmazzuk! 
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             A 7próbások 5. osztályos csapata                       Országos Történelem Verseny iskolai fordulója                  
                              Városi karácsonyi ünnepély a hagyományőrzőkkel  Anyakönyvi hírek  Születés:  1.) Horváth Nolen (Kovács Vivien és Horváth Gábor gyermeke) Házasságkötés:  1.) Kovács Vivien és Horváth Gábor beledi lakosok 2.) Kutits Brigitta és Molnár Ádám egervölgyi lakosok Haláleset: 1.) Bertha Sándorné sz.: Felhalmi Bernadett volt Beled, Arany J. u. 6. 2.) Halász Sándor volt Beled, Hunyadi u. 29. 3.) Sági Attiláné sz.: Világos Erzsébet volt Beled, Kossuth u. 57. 4.) Horváth Jánosné sz.: Horváth Julianna volt Beled, Vörösmarty u. 28.  5.) Menyhárt Béla volt Beled, Közép u. 48. 6.) Szabó Ferenc volt Beled, Kossuth u. 18.  Beledi Hírlevél . Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170, e-mail ptitkarsag@beledhivatal.eu  Szerkeszti Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros. Megjelenik havonta. Elektronikusan: www.bamk.hu  
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 Evangélikus Egyház hírei  Boldog Új Évet Kívánok magam és a beledi evangélikus gyülekezet nevében minden Kedves Olvasónak! Ennek a négy betűnek különleges keresztyén értelmezése lehet a következő bátorítás:  BÚÉK= Bízd Újra Életedet Krisztusra! Az újrakezdés lehetősége különösen is hangsúlyos az év első hónapjában. Amikor először kezünkbe vesszük az új naptárunkat, hogy családi programjainkat átírjuk, tervezhetjük Isten iránti hálával és tőle kért erővel az új évet hittel és bizalommal. Kérhetjük minden nap Isten Szentlelkének az áldását terveinkre. szándékunkra.  Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. Ünnepi alkalmainkat a templomunkban tartjuk.  Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt.  Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban. Edvén minden hónap 2. vasárnapján 8, 30-kor találkozhatunk.  Ökumenikus Imahét: Idén január 20-27 között tartjuk meg az ökumenikus imahét alkalmait, melyek a keresztyén egyházak összetartozását hirdetik. Január 22-én (kedden) 17-kor a katolikus testvéreinknél találkozhatunk. Az alkalom után szeretetvendégségen is együtt lehetünk. Január 24-én (csütörtökön) 17-kor a felújított evangélikus templomunkban kezdődik az alkalmunk, utána a gyülekezeti házban még terített asztalok mellett együtt lehetünk. Ezekre a találkozási lehetőségekre örömmel és szeretettel hívunk minden érdeklődőt!  Templomunk Az elmúlt év utolsó mozzanataként végre helyére kerültek a várva-várt ólomüveg ablakok is. Már az ünnepekben megcsodálhattuk őket. Az első két ablak szimbólumai jobb és bal felől evangélikusságunk alapjait jelenítik meg. A művészi megformálású Luther-rózsa hirdeti a reformáció ma is ható üzenetét. Ez alá Luther újonnan felfedezett bibliai idézete került a rómaiakhoz írt levélből: „Az igaz ember hitből él.” A másik oldalon a keresztelő kancsót látjuk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kapott keresztségünk Jézus ígéretére emlékeztessen minket:” Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”  Pályázatunk elszámolás alatt áll. Az előfinanszírozást megkaptuk az Országos Egyháztól.  A készre jelentés megtörtént. A számlákat teljesítési igazolás után kiegyenlítjük, és a projektet lezárjuk. Természetesen vannak még megvalósítandó céljaink, amik nem fértek bele ebbe a pályázatba. Rövidebb távú céljaink között szerepel templomunkban a padfűtés megoldása. Folyamatosan hirdetjük a gyülekezeti tagok és a beledből elszármazott, de szívesen adakozó testvérek között a lehetőséget. Megköszönöm minden adakozónak az eddigi hozzájárulást Erős vár a mi Istenünk!      Ihász Beatrix evangélikus lelkész Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu     



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. JANUÁR  

 7  

Római Katolikus Plébánia hírei    A karácsonyi időszak ünnepei lerajzolódtak. Urunk megkeresztelkedésének ünnepével /jan.13./zárul egyébként a templomi liturgiában a karácsonyi idő.  Szeretném azoknak megköszönni a segítést, akik a templomban  történő szolgálatukkal fáradoztak az év, s az ünnepek kapcsán.  Karácsony titka: Az isteni világból hozzánk érkező szikra lobbantja lángra a szeretet tüzét és ez a szeretet vonja olyan tündöklő ragyogásba a rongyos istállót és mindazt, amit az istálló jelképez.  A karácsony fényt tud vinni az elhagyatott istállóba és a szegényes jászolba. Így életünkbe is.  ⁃ Január közepétől kaptunk ígéretet a villamosság szerelésének  megkezdésére. Az építész iroda segít a lebonyolításban. Reméljük részben  támogatni is fog az Egyházmegye. ⁃ Január 14-től megkezdődik az évközi idő. "Farsang."  Ezt követi március 6-tal a böjt kezdete. ⁃ Az Ökumenikus Imahét január 20-27-ig tart.  Benne 25-e, Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Beleden várhatóan január 22-én kedden nálunk lesz a kezdés, du. 5-kor. Majd  24-én csütörtökön ugyanígy, az evangélikus templomban. A szokott módon készülhetünk ezen alkalmakra.  Agapé szeretet-vendégség utána.  ⁃ Január 20-án az Elvándorlók és menekültek világnapja.        E szándékra imádkozunk a könyörgésben.  Január folyamán történik az év lezárása egyben: beszámolók, anyakönyvek, zárszámadás, mindenre kiterjedő adminisztráció, statisztikák, stb. elkészítése az Egyházmegyének. A testületi tagok számára külön alkalom összehívásakor beszámoló, közös megbeszélés, szokott módon.  Az egyházi hozzájárulás mértékét központilag nem határozták meg, de jelezték, hogy a min. összeg nyugdíjasoknak 3 ezer Ft, keresőknek 5 ezer Ft.  A mértéket a testületek helyben felfelé módosíthatják.  A stólát idén változtatták.  Az énekes mise idei évtől 2.500 Ft, a csendes 1.500 Ft hozzájárulást  jelent. Február. 2. Urunk Bemutatása, ünnep. Idén Vicára kerül a sor, előesti mise. Február. 3. A szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetünk.  Áldott új esztendőt kívánva: Smudla Tamás plébános.  KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kedves Újtelepi, és Beledi lakók! Hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni minden kedves jó szándékú embernek, akik súlyos betegségemben önzetlenül segítettek, megkönnyítették napjaimat, szebbé tették számomra a karácsonyt Jó érzéssel tölt el hogy  az Újtelep Közössége figyel egymásra, betegekre, rászorulókra. Köszönöm Foki József és családja, Pravda Mária és alkalmazottai áldozatos munkáját, és minden kedves adakozónak jó egészséget, boldog életet kívánok! Szeretettel: Tóth Katalin                
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Önkormányzati közlemények  P Á L Y Á Z A T  Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő 86 m² alapterületű Beled, Rákóczi u. 5/12. szám alatti lakás és a hozzá tartozó 12 m2 alapterületű garázs bérbeadására.  A bérlet időtartama: 2019. február 1-től – 2020. április 30-ig tart.  A bérleti díj mértéke: 60.000 Ft/hó + rezsiköltség. (garázzsal együtt) A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a nyertes pályázónak 2 hónap bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót kell kifizetni. A pályázatokat 2019. január 24-én (csütörtökön) 16,00 óráig lehet benyújtani írásban Beled város polgármesteréhez címezve (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás 06-96/594-170-es telefonszámon kérhető a  Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban.  É R T E S Í T É S  Értesítjük a szociális tűzifa támogatásban részesülőket, hogy a jogosultak részére megküldött határozat alapján megítélt mennyiségű tűzifa kiosztására a volt Betonáru területén (9343. Beled, Rákóczi u. 229.) az alábbi időpontokban kerül sor:       2019. január 18. (péntek) 8,00 órától – 12,00 óráig      2019. január 19. (szombat) 8,00 órától – 12,00 óráig      2019. január 25. (péntek) 8,00 órától -- 12,00 óráig      2019. január 26. (szombat) 8,00 órától – 12,00 óráig      2019. február 1. (péntek) 8,00 órától – 12,00 óráig      2019. február 2. (szombat) 8,00 órától – 12,00 óráig A szociális tűzifa elszállításáról a jogosultaknak saját maguknak kell gondoskodni!                                                                                        


