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 BELEDI HÍRLEVÉL 
                                                                                                                 2019. NOVEMBER 

 
Kedves 

Rendezvénylátogatók! 
 

Dr. Zacher Gábor  

 
előadására  a beledi 

tornacsarnokban  
kerül sor. 

 
Szeretettel várjuk 

Önöket! 
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Római Katolikus Plébánia hírei 
 

 Novemberi egyetemes imaszándék: Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a 
megbékélés szelleme hassa át a Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek 
együtt.                                                                        

Kiemeltebb napok:  
⁃ Nov. 19. kedd. -Árpád-házi Szent 

Erzsébet Ünnepe. Ünnep. 
⁃ Nov. 21. csütörtök. -Szűz Mária 

bemutatása a templomban /Emléknap/ 
⁃ A szentmisék egyelőre maradnak a 

közösségi házban, hétköznap du. 5-kor.   
⁃ Nov. 24. vasárnap. Krisztus a Mindenség 

Királya Főünnep. Az egyházi év utolsó 
vasárnapja. E napon tartjuk a Karitász 
gyűjtést, amit az Egyházmegyei  Karitász 
központ javára továbbítunk.  

⁃ A kórházi betegeket a kapuvári plébánia 
részéről heti rendszerességgel 
látogatják. Helyben is jelezhetjük őket, 
hogy ne maradjanak ki az ellátásból, ill. 
célszerűen legyenek felkeresve.  
Adandó alkalommal magam is 
igyekszem továbbra is ennek eleget 
tenni, vagy szükség esetén továbbítani a 
kérést. 

⁃ Dec. 1. Advent I. vasárnapja.  
 
 A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium  
⁃ a 8. évfolyamos gimnázium iránt érdeklődők számára 2019. november 19-én, kedden 
⁃ a 4. évfolyamos gimnázium iránt érdeklődők számára november 20-án, szerdán 
16 órakor tájékoztatót tartanak az érdeklődő szülők és diákok számára. 
A 4 évfolyamos gimnázium nyílt napján, délelőtt a kijelölt tanórákat is meg lehet látogatni. 
  
                                                                   Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198 

Evangélikus Egyház hírei 
 
Novemberi bibliaolvasó útmutatói idézetünk Jób vallomása: „Én tudom, hogy az én Megváltóm él!”/ 
Jób 19,25/ Ez az ószövetségi hitvallás - különösen is megélve az őszi időszak hangulatát – arra bátorít 
minket, hogy ezekben a hetekben is figyeljünk arra, akiről Jób még csak jövendölt. A Feltámadt 
Krisztus lehet a központban, aki hirdeti a halálon átívelő életlehetőséget mindazoknak, akik hisznek 
benne. Erről jövendöltek a próféták, ezt hirdették a szem- és fültanú tanítványok és erről az 
örömüzenetről vall a reformáció óta egyházunk. Az örök élet reményében álltunk meg Szeretetteink 
sírjai mellett és ez ad erőt az előttünk álló időre. 
 
Istentiszteleteink:  
 

 Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk felújított templomunkban. Minden hónap 
első vasárnapján, úrvacsorás alkalomra hívunk mindenkit. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 
8,30-kor kezdődik istentiszteletünk az új evangélikus  templomunkban, Edvén pedig hónap 2. 
vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk. 
 

 A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi istentiszteletet tartunk 
november 24-én. Szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! 9,30-kor találkozunk a 
gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és közös éneklésre.  
Ezen az istentiszteleten egy kis ajándékkal kedveskedünk azoknak, akik a hónapban ünneplik 
születésnapjukat. 
 

Zenélő Közösség! Nagy örömmel látunk minden gyermeket és fiatalt, aki szívesen tanul zenélni, 
énekelni.  Már kétszer is megörvendeztettük a hallgatóságot énekünkkel. 
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Hétfőn és csütörtökön találkozunk a gyülekezeti házban 18 órától. A zene szeretete, az Isten 
dicsérete összeköt minket. 
Hittanoktatás: az iskolában heti 13 órában hétfőn és kedden, az óvodai hitoktatás keddenként van. 
Lelkigondozás: Kérem, ha valaki szívesen veszi a lelkészi látogatást, esetleg házi úrvacsorát, 
bizalommal keressen meg. 
Október 19-én Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Püspöke fölszentelte az új 
templomunkat Vásárosfalun. Erről DVD készült, 2000Ft-ért árusítjuk. Rövid összefoglalót a Duna 
tévé november 3-i adásában, az Evangélikus Magazinban láthatunk-hallhatunk erről.  
Köszönöm mindazok munkáját, akik a közel 300 fő vendéglátásában részt vettek. 
 

A Soproni Evangélikus 
Egyházmegyénél elnyert 
pályázati támogatásból három 
alkalmat tudtunk szervezni: 
Zenei találkozások a reformáció 
hetében sorozatunk október 26-
án komolyzenei koncerttel 
kezdődött. Október 31-én, 
reformáció napján a Zenélő 
Közösségünk mellett a 
konfirmandusaink is közre-
működtek, és kiemelt 
vendégünk a Kapuvári 
Fúvószenekar Kamaraegyüttese 
volt. November 3-án pedig a 
büki és beledi Zenélő 
Közösségeinek találkozására 
kerülhetett sor. Köszönet a 
közreműködőknek, a szorgos 
kezeknek a szeretetvendég-
ségek előkészítésében és 
lebonyolításában.  
 

Nagy öröm volt számunkra, 
hogy három megye lelkészeit 
láthattuk vendégül november  
6-án. A megye esperesei és két 
Püspökünk is elfogadta a 
meghívásunkat. A nyitó 
istentiszteleten Kondor Péter, a 
Déli Egyházkerület Püspöke 
hirdetett Igét.  
Szeretettel köszönöm a férfi- és 
asszonytestvéreknek az 
előkészületben és a lebonyolításban való segítséget. A Rábaközi tévében riportot láthatnak erről a 
jeles rendezvényről. 
Kiemelt alkalmunk: November 23-án, szombaton Sopronba hívjuk a Soproni Evangélikus 
Egyházmegye apraját-nagyját CSALÁDI NAPUNKRA. Napunkon a felnőttek és gyermekek számára 
egyaránt sokszínű programmal kedveskedünk. Jelentkezéseket várunk, hogy összesíteni tudjuk és 
megszervezhessük a beledi csoport utazását. 
Tégy a Tehetségekért Alapítványunk számlájára köszönettel vesszük az adományokat, mellyel az 
evangélikus diákokat és fiatalokat tudjuk támogatni. Köszönettel veszünk minden támogatást és 
adományt, amellyel egyházközségünk hatékonyabb munkáját segítik! Gyülekezeti Házunk 
megújítása folyamatban van, remélhetőleg 2020-ban már egy komfortosabb, szebb térben  
találkozhatunk.                             
                                                        Erős vár a mi Istenünk! Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes 

Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu 
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Művelődési Ház hírei 
BELEDI KOLBÁSZFESZTIVÁL Nagyszerű hangulatban telt a szombat délelőtt október 19-én, 
az első beledi kolbászfesztiválon. 
Szeretnénk még egyszer gratulálni minden csapatnak, és köszönjük a részvételt!  
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, köszönjük áldozatos munkájukat! 
Díjat nyertek: 
-  leghagyományosabb ízű kolbász kategóriában: a Ferenc Ízek Vitnyéd csapata 
-  legkülönlegesebb ízű kolbász kategóriában: a Kürti kocsma csapata 
-  legkreatívabban tálalt kolbász kategóriában: a KolbÁSZok csapata 
- leghangulatosabb csapat kategóriában: a mosonmagyaróvári Kopasz és Bandája csapata.  

Köszönet Major Jenő 
polgármester úrnak, 
hogy megnyitotta 
rendezvényünket!  
Segítőinknek a ren-
dezvény lebonyo-
lításában, továbbá a 
büfé üzemeltetésé-
ben!  
Külön köszönet 
Perlaki Györgynek és 
zenekarának a nagy-
szerű hangulatért! 
Köszönjük, hogy 
ennyien eljöttek, 
reméljük, mindenki jól 
érezte magát! 

                                    
Farkas Nikolett 

művelődésszervező 

      Bölcsőde - Óvoda hírei 

2019. november 15-én Camerata 
Artissima hangversenyen vesznek részt az 
óvodások. 

2019. november 23-án a Szülői Közösség 
jótékonysági bált rendez, melynek bevételét 
az óvodás gyermekek karácsonyi 
ajándékozására illetve programjainak 
támogatására használ fel. 

2019. november 27-én 16.00 órai 
kezdettel várjuk találkozóra az Általános 
Művelődési Központ nyugdíjas dolgozóit. 
 
 2019. december 5-én érkezik a Mikulás az 
óvodába és a bölcsődébe. 

                           Gerencsérné Németh Erika  
                                            intézményvezető 
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Önkormányzati hírek  
 

FELHÍVÁS 
SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRA 

 
Beled Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült.  Beled Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 12 §-a értelmében tűzifa természetbeni juttatást 
biztosít a rászoruló személyek részére. A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre 
álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális 
célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti. 
Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető: 

 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft), 
egyszemélyes háztartás esetén pedig a 350 %-át (99.750-Ft) és 

  nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető. 
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni 

  azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési 
támogatásra jogosult, 

  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családot. 

A kérelmeket az önkormányzatnál rendszeresített nyomtatványon legkésőbb 2019. 
november 20-ig  lehet benyújtani . (Beled Város Önkormányzati Hivatal Beled, Rákóczi u. 
137. Csizmazia Zsoltné ügyintézőnél)    

A kérelem mellé csatolni kell a benyújtást megelőző hónap nettó 
jövedelem igazolását. (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, nyugdíj, 

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, családi pótlék, tartásdíj, GYED, 
GYES, GYET, árvaellátás, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzellátás stb.)  
A benyújtott kérelmekről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága dönt. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Bizottság által 
támogatásban részesített rászorulók részére megállapított mennyiségű tűzifa 
elszállításáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia!!!! 
 

Egyesített  Szociális Központ hírei
 

                                  RUHAVÁLOGATÁS 

    Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Beledi Egyesített Szociális Központ 

   Ingyenes használtruha válogatást szervez 

    2019. december 3 –tól 5-ig (kedd-szerda- csütörtök) 
                                              9.00 - 14.00 óráig     
    a szolgálat épületében.  9343 Beled, Vörösmarty u. 1.  
                                                                                     Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Evangélikus hírek - Folytatás a 3. oldalról 
 

                                                            PÁLYÁZAT 

Tégy a Tehetségekért Alapítvány 2019. évben 
is meghirdeti tanulmányi és szociális 
pályázatait! 
 
Tanulmányi pályázatot adhat be az a beledi,  
evangélikus vallását gyakorló tanuló, aki 
tanulmányaiban  átlagon felüli teljesítményt 
nyújt, vagy tanulmányi eredménye a 
2018/2019. tanév végén elérte, vagy 
meghaladta a 4,5 tanulmányi átlagot. 
A tanulmányi pályázathoz kérjük csatolni a 
2018/ 2019. tanév végi bizonyítvány vagy 
leckekönyv másolatát! 
Szociális pályázatra nyújthat be igényt  az az 
evangélikus vallását gyakorló beledi tanuló, aki 
nehéz anyagi körülmények között lévő, 

általános, közép- és felsőfokú tanintézetekben 
tanulmányokat folytat. 
A pályázatok benyújtása: 2019.11.06.-2019. 
12. 06. időszakban adható le zárt borítékban !  
Kérjük írják rá a borítékra, hogy tanulmányi 
vagy szociális pályázat! 
 
A pályázatok leadhatók: Ihász Beatrix Esperes 
Asszonynál  - Beledi Evangélikus 
Egyházközség   - Beled, Árpád tér 7.  
Gerencsérné Németh Erika Kuratórium 
vezetőjénél –Beled, Vásártér u. 6./ óvoda/ 
Pályázatok elbírálásra kerülnek a kuratórium 
tagjai által, majd a szociális pályázatok 
kiosztására december 17-én kerül sor.  
A tanulmányi pályázatok kiosztására 
december 24-én  kerül sor. 

Erős vár a mi Istenünk! 
                                              Gerencsérné Németh Erika Tégy a Tehetségekért Alapítvány elnöke                                                                  

Anyakönyvi hírek 

Születés: 
1.) Dénes Dániel (Ölyüs Helga Noémi és Dénes 
Péter gyermeke) 
2.) Nagy Júlia Magdolna (Nagy Gábor és Handó 
Tímea gyermeke) 
 
Házasságkötés az elmúlt hónapban nem történt. 
 
Haláleset: 
1.) Dobos Lajos volt Beled, Rákóczi u. 5/8 
2.) Buthi István László volt Beled, Széchenyi u. 1. 
3.) Tripam Miklós volt Beled, Vásártér u. 38. 

 
4.) Pálfi Gyuláné sz.: Tóth Magdolna volt Beled, 
Füzes u. 10. 
5.) Nagy Ilona sz.: Mátyás Ilona volt Beled, Jókai 
u. 53. 
6.) Cseresznyák János volt Beled, Rákóczi u. 21. 
 
HELYESBÍTÉS: 
Az elmúlt hónapban tévesen jelent meg az 
elhunyt vezetékneve, ezért javítva helyesen: 
Horváth Miklós volt Beled, Rákóczi u. 142. 
 
 

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub
 

MEGYEI SZINTŰ NYUGDÍJAS PROGRAM a Nyugdíjasok művészeti találkozója, 
mely ismét Beleden került megrendezésre.  
Résztvevők voltak Jánossomorja, Bácsa, Mórichida, Hövej, Mihályi, Beled nyugdíjas dalkörei. 
Meglepetésvendég a Rábamenti Citerazenekar és a Gyórói férfikórus. 
Nagyon jó hangulat volt jellemző, szebbnél szebb és egyedi dalok hangzottak el. A fellépők 
ruhái, kiegészítői szintén dicséretet érdemelnek. 
A színvonalas vendéglátásért köszönet Major Jenő polgármester úrnak, Kovács Ottó 
főszakácsnak és a beledi Ezüstfenyő nyugdíjas klub tagjainak. A szervezésért a beledi Általános 
Művelődési Központ vezetőjének és dolgozóinak. 
A rendezvényt megtisztelte Zsámbokiné Budai Anna  az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség 
megyei elnöke, Dr. Gál László Beled város jegyzője és a résztvevő települések polgármesterei 
közül néhányan. 
                                                                  ******************                          Papp Márta Ilona 
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MEGEMLÉKEZÉS - Az Ezüstfenyő Nyugdíjas klub és Dalkör szeretettel emlékezik Takács  
Györgyné Dudira, aki 2007-től irányította, vezette a dalkört.  Szervezte a fellépéseket, 
betanította az új énekeket és koreográfiát. 
 
Munkája eredményeképpen  több elismerő oklevelet és díjat  
kapott a dalos nyugdíjas közösség. 
Sajnos négy éve súlyos betegsége miatt ezt az aktív 
tevékenységet nem tudta végezni. A nyugdíjasok ekkor sem 
feledkeztek meg Róla, hisz betegágyánál rendszeresen 
látogatták és bíztatták a felépülésre.  Ma már az égi énekkarban dalol csodás hangjával. 
 
                        Isten Veled Dudi, nyugodj békében és gondolatban mindig velünk leszel! 
                                                           
 

Általános Iskola hírei
 

JUBILEUMI EMLÉKNAP: 90 ÉVES 

ALSÓS ISKOLAÉPÜLETÜNK 
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepeltük 
alsós iskolaépületünk fennállásának 
90. évfordulóját és a Magyar Tudomány-
Tudósok Napját.  
Hangulatos megnyitó műsor után 
iskolatörténeti kiállításunk tárta ki ajtaját az 
érdeklődők előtt. Diákjaink magyar 
tudósokról szóló vetélkedőn vehettek 
részt, közben tudománytörténeti 
vándorkiállítás tablóit tanulmányozhatták 
felsős épületünk folyosóján.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosztalgia-teadélután keretében 
találkoztunk nyugdíjas pedagógus 
kollégákkal, és együtt elevenítettük fel 
iskolai életünk-munkánk emlékeit.  

 
Nagyné Császár Mónika szervező pedagógus.  
 

 

 

 

PÁNEURÓPAI PIKNIK MINI VETÉLKEDŐ 

A Páneurópai Piknik (1989. aug., magyar-
osztrák határnyitás) 30. évfordulója alkalmából 
szervezett kreatív vetélkedőn iskolánk  
„volt” 8.-os csapata első helyezést ért el rajz 
kategóriában.  
Gratulálunk a díjazottaknak!      Csapattagok: 
Gorzsás Réka, Németh Lili Márta, Tóth 

Bettina.       Felkészítő tanáruk:  

                                   Nagyné Császár Mónika 

OKTÓBER 6-I MEGEMLÉKEZÉS 

A 2019-2020-as tanévben a 6. A  és a 6. B 
osztályos tanulók rendezték meg az 
október 6-i megemlékezésre a műsort. 
Nagyon sokat gyakoroltunk rá, 
osztályfőnökeink és az iskola igazgatója 
nagyon sokat segítettek a 
hangsúlyozásban és az érzelmekkel teli 
szövegmondásban. Az énekkarnak 
köszönhetően a zenei részeket is 
gyönyörűen előadtuk. A közönség, a 
diákok és a tanárok is feszült izgalommal 
figyelték  a műsor összes mozzanatát, és 
utána óriási tapsban részesült az egész 
évfolyam.  
Végül pedig süteményt kaptunk jutalmul. 

                              Horváth Cecília Lilla 6. B. 
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Fotóklub 

  
                                             

 

 
                                                             MEGHÍVÓ 

                                                        
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Beledi Hírlevél. Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170,e-mail ptitkarsag@beledhivatal.eu 
Szerkeszti Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros. Megjelenik havonta. 950 pld. Elektronikusan: www.bamk.hu 

A Beledi fotóklub közös 
fotótúrán vett részt a 
Soproni fotóklubbal. 

Célpont a sződligeti 
horgászparadicsom, 

valamint Galgamácsa,  
ahol még fellelhetőek 

 ősi mesterségek, például 
a szénégetés.  

Ennek mozzanatait kaptuk 
lencsevégre. 
 Molnár István 

( Lisztes) 


