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                         Beled Város Önkormányzata közleményei   

 

JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN 
 
   A fenti beköszöntő címmel nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm városunk 
polgárait. Immár két hónapja tart ez a járványos időszak és néhány napja, hogy orvosi 
oldalról ezt az enyhébbnek titulált kifejezést hallottam, hogy immár nem járvány van, 
hanem csak járványveszélyben kell élnünk. Idestova két hónapja, hogy tart ez a 
helyzet. Azt gondolom, hogy történelmi időket élünk, hiszen emberemlékezet - a II. 
háború – óta nem volt arra példa, hogy gyökerestől felforduljon az életünk. Nem csak 
miénk beledieké, nem csak a magyaroké, nem csak Európáé, hanem szinte az egész 
világé. S mindez egyik pillanatról a másikra, talán rákészülni sem volt idő. Bezártak az 
oktatási, kulturális, egyházi intézmények stb. Korlátozva működnek a közhivatalok. 
Korlátok közé került az üzletek nyitvatartása, és a vendéglátó egységek pedig több 
lépésben ugyan, de hosszú időre teljes bezárásra kerültek. Munkahelyek lettek 
felfüggesztve, vagy szűntek meg, illetve egy új forma, az otthoni munkavégzés került 
be a gyakorlatba és a köztudatba.  
  Mindezen történések és intézkedések nagy fokú toleranciát, alkalmazkodást 
kívánnak az ország és így városunk lakosságától is. Így két hónap eltelte után azt 
hiszem, óvatosan kijelenthetjük, hogy jól vizsgáztunk. Az emberek nagy többsége 
betartva a szabályokat dicséretet és elismerést érdemel.  
   Az elismerések sorában mindenekelőtt azonban ki kell emelnem mindazokat, akik 
ebben a helyzetben nem tehették és nem is tették meg, hogy „beteget” jelentenek és 
minden pillanatban helyt álltak. Gondolok itt elsősorban az egészségügy, a szociális 
ellátás és a kereskedelem, és közigazgatás frontvonalán dolgozókra.  
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Az ő helytállásuknak, kitartásuknak nem csak ellátási, hanem óriási lélektani 
jelentősége van. Különösen azok számára, akik család vagy család közelsége híján 
egyedül kellett, hogy megbirkózzanak az új helyzettel, a korlátozott 
mozgáslehetőséggel, a bezártsággal.  
   Meg kell, hogy köszönjem városunkban mindazon önkéntesek segítségét, akik a 
járványhelyzet kezdeti induló szakaszában a lakosság számára a védőmaszkok 
elkészítésében és szétosztásában közreműködtek.  
   Ma már egy kicsit könnyebb. Amikor ezeket a sorokat írom, már bátrabban 
élhetünk. Sétálhatunk a közparkokban, beülhetünk a vendéglátóhelyek teraszára egy 
kávéra, frissítőre, s közben egy beszélgetésre. Lassan, ha korlátozottan is és egyedi 
szabályok között is, de elindulhat mind a gyermekek, mind a felnőttek számára fontos 
sportélet is.  
   S ha továbbra is figyelünk magunkra és egymásra, betartjuk a szabályokat, bizton 
reménykedhetünk, hogy fennmaradó korlátaink is fokozatosan enyhülnek, illetve meg 
fognak szűnni.  
   Kívánok tehát mindehhez további kitartást, kérek figyelmet és fegyelmet! Kívánom 
továbbá, hogy akár az ébredő és egyre inkább kiteljesülő természet segítségével is 
mindenki találja meg a saját testi és lelki egyensúlyát! 
 
Beled, 2020. május 13.                                                        Major Jenő polgármester.                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Általános koronavírus-információk 
− Vidéken valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.  

A vásárlási korlátozások nem változtak a 65 év felettiek vonatkozásában. 
Boltokban, üzletekben csak maszkban lehet tartózkodni 

− Vidéken a vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a 
büfék, a presszók - belső zárt részében is megengedett tartózkodni.  

− Május 18-tól vidéken a játszóterek és a parkok is nyitva lesznek, a szállodák 
és a panziók fogadhatnak vendégeket A védőtávolság megtartásához 
szükséges feltételek biztosításáról a helyek üzemeltetői gondoskodnak. A 
vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell 
érteni. 

− A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet hatálybalépésétől 2020. 
szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetniük 
az üzlet közterületen működő terasza után. 

− Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri 
múzeumok és állatkertek. 

− Egészségügyi ellátás: A kormányrendelet értelmében a háziorvosok 
óránként 4 beteget fogadhatnak, napi szinten 12 főt. Telefonon be kell 
jelentkezni a gyermek/házi / fogorvoshoz.  

− Elindulnak a szakrendelések is, de ide is kell telefonon időpontot egyeztetni. 
Több olyan egészségügyi ellátás van, melyhez teszt végzést rendelték el, 
ezekről érdemes tájékozódni. 

− Kormányhivatalok: továbbra is szükséges telefonon időpontot egyeztetni az 
ügyintézőkkel. 

− A településen működő piacok nyitvatartásának rendjéről és a piacnak a 65 
év felettiek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzatok a 
kormányrendelettől eltérően rendelkezhetnek. A piac nyitvatartása alatt olyan 
látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65 év 
felettiek látogathatják. 



− A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási 
közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. 
A vallási közösség szertartása, továbbá - a házasuló felek kivételével - a 
polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság 
megtartását.  

− Vidéken június 1-jétől 200 résztvevőig rendezhető esküvő és lagzi. 

− A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor döntése szerinti 
rendben lesznek látogathatók. A védőtávolság megtartásához szükséges 
feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. A kollégiumok látogatása tilos. 

− A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények nézők nélkül, zárt 
körülmények között megtarthatóak, a sportegyesület által szervezett, 
valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen 
való részvétel megengedett. A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi és 
szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet megszegőit, ennek összege 5 
ezer és 500 ezer forint között lehet. 

Újranyitnak a strandok. Fürdőzzön biztonságosan a COVID-járvány ideje 
alatt is! 
Ha úgy dönt, hogy felkeresi valamelyik hazai fürdőt, ügyeljen az alábbiakra: 

• Tájékozódjon! Mikor és milyen előírások betartása mellett lehetséges a 
fürdőlátogatás. A jelenlegi előírások szerint csak a létesítmények egy 
része (alapvetően a szabadtéri medencék) üzemelhet. 

• Mosson kezet! A gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos 
kézfertőtlenítés továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb 
eszköze. 

• Tüsszentés és köhögés esetén használjon papírzsebkendőt! 
• Kerülje a közeli kontaktust! A fertőzés fő forrása a fürdőkben is az 

emberek közti érintkezés. 
o Váltsa meg a jegyet online, elővételben! Amennyiben ez nem 

lehetséges készpénzmentes (bankkártya, okoseszközök stb.) 
fizetést alkalmazzon. 

o Tartsa be az ajánlott védőtávolságot (1,5-2m) a medencékben, az 
öltözőben, a zuhanyzókban, az illemhelyeken és a vendéglátóipari 
egységekben is! Védje a fürdő alkalmazottait is, hiszen ők 
fokozottan ki vannak téve a fertőzésveszélynek! 

o Kerülje a kézfogást, a fizikai érintkezést! 

• A vírus fürdővízzel való terjedésének kockázata rendkívül csekély 
megfelelő vízkezelés mellett.  
Helyes higiénés viselkedésével segítse most is az üzemeltetők munkáját! 

• Lázas, hányásos-hasmenéses, vagy légúti megbetegedéssel ne menjen 
fürdőbe! A tünetek elmúlása után legalább még egy hétig maradjon 
otthon! 

• Fürdőzés, medencehasználat előtt és után, valamint a mosdók használata 
után zuhanyozzon le meleg vízzel, szappannal! 

• Mindig használja a lábmosót! 
• Tartsa be a medencék maximális terhelhetőségére vonatkozó előírásokat, 

zsúfolt medencében ne fürdőzzön! 



 

• Csak megfelelő, fürdési célú ruhában fürdőzzön, a medencébe lépés előtt 
ürítse ki zsebeit! 

• A medencében ne fogyasszon ételt vagy italt! 
• Védje a gyermekeket! 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKTÁROLÓ EDÉNYEK 

MATRICÁZÁSA KAPCSÁN 

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, a napokban az NHKV Zrt által a 
negyedéves hulladékszállítási díj számlák mellé csatolt matricák ügyében az alábbi 
tájékoztatást adja azon ügyfelek számára, akinek az NHKV Zrt által kiküldött matricán 
rögzített literszám nem egyezik meg az edényzet űrtartalmával. 
 Abban az esetben, ha a küldött matrcián rögzített liter nagyobb, mint a használt edény 
űrtartalma, úgy a lentebb közölt elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot 
ügyintézőnkkel, hogy a helyes matricát kiküldhessük az Ön részére. 
A használt edénynek megfelelő matrica kiküldésére csak a helytelen matrica csornai 
ügyfélszolgálat postacímére történő visszaküldése után van lehetőség. 
Abban az esetben, ha a küldött matrcián rögzített liter kisebb, mint a használt edény 
űrtartalma ügyfeleink az alábbiak közül választhatnak: 
1. A matricán szereplő liternek megfelelő űrtartalmú edényt beszerzik és a kapott 
matricát arra felragasztják. 
2. Amennyiben továbbra is az eddig használt hulladékgyűjtő edényt használnák, úgy a 
lentebb közölt elérhetőségeken vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel, hogy a helyes 
matricát kiküldhessük az Ön részére. A használt edénynek megfelelő matrica 
kiküldésére csak a helytelen matrica csornai ügyfélszolgálat postacímére történő 
visszaküldése után van lehetőség. 

 Kisalföldi Hulladékgazdálkodási   
   Nonprofit Kft 
   9300 Csorna Andrássy u. 33. 
   Tel: +36 96 264-306 

Email: csorna.lakossag@kisalfoldikhk.hu 
         csorna@kisalfoldikhk.hu

Egyesített Szociális Központ hírei 
 

A koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt kérjük, ne hagyja el 
otthonát! 

A településen élő 70 év feletti lakosok, azok, akik vállalják, hogy a lakóhelyüket, 
tartózkodási helyüket nem hagyják el, és amennyiben hozzátartozóik segítségével 
nem tudják megoldani az ellátásuk biztosítását, kérhetik az ellátás biztosítását. 
Igényüket jelezzék a települési önkormányzatok felé. 

Az ellátás a napi egyszeri meleg étkezés kiszállítását, a gyógyszerkiváltást, a 
szükséges élelmiszer és higiéniai termékek bevásárlását, házhoz szállítását, valamint a 
postai csekkek feladását biztosítja. A bevásárlás, étkezés, gyógyszerkiváltás és a 
postai csekkek költségét a kérelmezőnek kell vállalnia.  
A vállalást az önkormányzat ellenőrizheti! 

Azok a 70. életévüket betöltött idős lakosok, akik önként vállalják az otthonukban a 
karantént, igényüket a település önkormányzatánál vagy a Beledi Egyesített Szociális 
Központ  

0620/ 417 5550 telefonszámon vagy a beszkbeled@gmail.com email címen jelezni 
szíveskedjenek. A jelzést követően személyesen keressük fel Önöket! 

Vigyázzanak Magukra, vigyázzunk Egymásra! 

 

mailto:csorna.lakossag@kisalfoldikhk.hu
mailto:csorna.lakossag@kisalfoldikhk.hu
mailto:csorna@kisalfoldikhk.hu
mailto:beszkbeled@gmail.com
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Április hónapban intézményünk munkatársai felkeresték az ellátási 
területünkhöz tartozó településeken élő fogyatékkal élő személyeket is. 
Felmértük az igényeiket, szükségleteiket, hogy ki az, aki a vészhelyzet 
időszakában támogatásra szorul, vagy támogatásra lehet szüksége. 

Kiemelten fontos feladat az egyedül maradt fogyatékos személyek elemi 
szükségleteinek kielégítését szolgáló áruk, szolgáltatások, így különösen a 
megfelelő élelmezésük, étkeztetésük, tiszta rendezett környezetük, ruházatuk 
biztosítása, bevásárlásaik intézése, fertőződést megakadályozó higiéniás 
eszközök biztosítása, higiéniás szabályok megismertetése, és kiemelten fontos 
a folyamatos gyógyszerellátás biztosítása. 

A szolgálat dolgozói igyekeznek megadni minden segítséget a helyi 
lakosoknak, hisz ebben a nehéz időszakban az összefogás mindannyiunk 
életének nélkülözhetetlen részévé vált. 

Ebben a helyzetben nagyobb szerepet kap a személyes kapcsolat mellett a 
telefonos ügyintézés, információnyújtás a problémák megoldásában. 

 

Élelmiszerbank támogatás 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából intézményünk élelmiszer 
támogatásban részesült, melyet 19 településen osztottunk ki a napokban. A 
csomag tartalma: borsókonzerv, grillfűszer, üdítő, süteménypor, Rama  és 
különböző csokoládék. Az adomány súlya 1700 kg, értéke pedig 4.310.000 Ft 
volt.  Szeretnénk köszönetünket kifejezni az önzetlen segítségért, Ács István 
helyi vállalkozónak, és Vásárosfalu Község Önkormányzatának, hogy az 
adományt eljuttatták településünkre Budapestről. Az élelmiszer, nehéz 
helyzetben lévő családok körében került kiosztásra. Aki úgy gondolja, hogy a 
későbbiekben jogosult lenne, és el is fogadna ilyen jellegű támogatást, kérjük 
jelezze az alábbi telefonszámokon: 09-96-594-013, 06-20-467-6918 

                                                                                                                        

Felhívás 

A Provertha Zrt. vezetősége 500 db arcmaszkot ajánlott fel Beled Város 
Önkormányzatának, melyet az üzem dolgozói varrtak. A felajánlás egy része a 
város intézményeiben dolgozók körében került kiosztásra, mely 
munkájukhoz nagy segítséget jelentett. A fennmaradó maszkok elosztására, 
és annak lebonyolítására a polgármester úr intézményünket bízta meg.  

Ezúton tájékoztattuk Önöket, hogy aki nem jutott eddig ilyen védőeszközhöz, 
és szüksége lenne rá, az jelezheti igényét az alábbi telefonszámokon: 06-96-
594-013, 06-20-467-6918, és személyesen átveheti az intézményben Beled, 
Vörösmarty u.1. sz. alatt. 

Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. MÁJUS 
 

 

 6  

Általános Iskola hírei 
 

ONLINE TÖRTÉNELEM VERSENY SIKEREI 

Amikor történelem tanárnőnk, 
Nagyné Császár Mónika (Mónika 
néni) még januárban ajánlotta, hogy 
jelentkezzünk egy online történelmi-
helyismeretei versenyre Hétpecsétes 
Sopron Vármegye Titkai címmel, mi 
Brendával azonnal megtettük.  
Rajtunk kívül még két 8. évfolyamos 
csapat nevezett.  7 fordulóból állt ez 
a számunkra rendkívül izgalmas 
vetélkedő. Egy-egy része 7 
kérdésből állt mindig, ahol megadtak 
válaszlehetőségeket, amelyek közül 
ki kellett választanunk a helyes 
megoldást.  A kérdések a régi 
Sopron vármegye történelmével, 
természeti-kulturális kincseivel 
kapcsolatosak voltak, de híres 
személyiségek, szokások, zenei, 
művészeti alkotások, sőt 
gasztronómiai ínyencségek is 
megjelentek. Az utolsó szelfizős 
feladvány volt, amelynél képrészletet 
adtak meg a szoborról, épületről, 
ahol fotózkodnunk kellett. Ez a része 
nagyon tetszett mindkettőnknek, 
hiszen közös családi-barátnős 
programként kutattuk fel szüleinkkel 
ezeket a helyeket Sopron és 
környékén. Megoldásainkat Mónika 
néni segítségével ellenőriztük, majd 
töltöttük fel az oldalra. Március 
közepe óta ezt online chat 
formájában végeztük.  

Eredményeink: 41 csapat közül az 
első 20 helyezett ausztriai vártúrán 
vehet részt. Rábaköz gyöngyei 
csapat: Hidegh Regina, Szupinger 
Brenda 8. B -8. helyezés 
Ereklyefosztogatók csapat: Ágoston 
Bálint, Orbán Tamás 8. A- 
11. helyezés Kleopátra csapat: Antal 
Enikő Zsófi, Németh Maja Vivien 8. A 
-12. helyezés 

Nagyon örülünk kimagasló 
teljesítményünknek, és várjuk a túra 
időpontjáról, útvonaláról szóló 
értesítést. Külön büszkék vagyunk 
arra, hogy rengeteg új információ van 
tarsolyunkban a régi Sopron 
vármegyével kapcsolatosan! 
Felkészítő tanárunknak, Nagyné 
Császár Mónika tanár néninek pedig 
köszönjük, hogy támogatott, segített, 
ösztönzött minket, végig mellettünk 
állt a verseny során. Sikerünk vele is 
közös siker! 

Hidegh Regina és Szupinger Brenda  
                                       8. B osztályos tanulók 

A Beledi Általános Iskola vezetősége 
és pedagógusai nevében szeretettel 
gratulálok minden tanulónknak az 
eredményes versenyzéshez, Nagyné 
Császár Mónika tanárnőnek pedig 
köszönöm az áldozatos felkészítő 
munkát. Csak így tovább, hajrá Beled! 

                             Kőszegi-Németh József        
                                               intézményvezető 
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                            Római Katolikus Plébánia hírei    

 

Május 4-től egyelőre a következő határozatot kaptuk a Püspök Konferencia 
döntése szerint a Püspök Úrtól: A templomi liturgiák, szentmisék nyilvánosan 
megkezdődhetnek. Arra kérjük a Kedves Híveket, hogy az állami 
rendelkezéseknek megfelelően ezeket az alkalmakat a 65 év felettiek, ill. a 
valamilyen krónikus betegségben szenvedők egyelőre ne látogassák. 
Számukra továbbra is felmentés van érvényben. A szentmiséken és a májusi 
llitániákon tartsuk meg a kívánt távolságot… 

 -Hétköznapi misék este 6-tól kezdődnek majd a hirdetés szerint. 

A napokban az egyházközségek híveiért több szentmisét ajánlottam fel. Az 
elmaradt egyéni szándékokat alkalomadtán egyeztessük. Mostantól a már 
bejegyzett miseszándékok   sorra kerülnek.      

A templomban egyes munkák még folyamatban vannak. De a belső festés 
már szépen elkészült. A harang és a toronyóra javítása zajlik a napokban.         
Mihelyst úgy adódik -május végén-, ill. a járványhelyzet enyhülésével a 
templom takarítását végezhetjük el. Jelezni fogjuk.  

A hangosítás és a kövezet reparálása, javítása is várat magára.  
A visszatérítésekig Egyházmegyei hitelt veszünk fel idén is.  
Gyűjtést is hirdetünk megfelelő időben.          

Főünnepek: 

Május 24: Urunk Mennybemenetele; május 31. Pünkösd.                              
Június 7: Szentháromság vasárnapja; június 14: Úrnapja. 

„Nagy szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk.   
„Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima.  
 

És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a 
lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett 
ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, 
mint a kocsmaküszöb. Mindenki „imád” mindent. A lovát… a nyakkendőjét...  
Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved 
szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem 
tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled 
van az imádság és veled van az Isten.” (Fekete István)                                      
                                                                                        

Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad. Minket mélység szédít,                        
minket örvény rángat, / Emeld ki a vészből süllyedő hazánkat!                            
Ó /kiscelli/ beledi Szűz Mária, Édesanyánk, Pátrónánk,                                    
oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.                        

                                                                  Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
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                           Evangélikus Egyház hírei    

 

Elérkezett a május, a tavasz talán legszebb hónapja. Mi mégis 
keserédesen éljük meg ezt az időszakot, mert a veszélyhelyzet a kényszerű 
óvintézkedések betartásának idejét hozta el számunkra. Még-már néha 
megfeledkezünk a szabályokról: kezünket nyújtjuk, vagy maszk nélkül szaladunk 
ki ajtót nyitni, de hamar észbe kapunk és visszatérünk a szabálykövető 
magatartáshoz, a biztonságos távolság megtartásához. Nem így a gyermekek. 
Nekik századszor is el kell mondani: Ne nyúlj hozzá! Ne menj közel! Ne érintsd 
meg! Visszakérdez: Miért?  

Nagy szükségünk van ebben az időszakban a türelemre. A családokat, az 
összetartást és a szeretetet is megpróbálja az, hogy korlátok között élünk. A 
magányos még magányosabb lett, az aggódónak még több indoka van 
aggodalmaskodni és félni, általában elmondhatjuk, hogy növekedtek a 
megoldandó problémák körülöttünk. Ezért szól a májusi bátorító bibliai idézetünk: 
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint 
Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai…”  Péter első leveléből / 1Pt4,10/ vett 
mondat szövegkörnyezetét is érdemes megnézni.  A lelki ajándékok közül a 
prédikálást emeli ki, és bátorítja olvasóit a szeretet megélésére és kiteljesítésére. 

A sáfár jól gazdálkodik. Olyan vagyona van, ami nem az ő érdeme, ezért 
kötelessége haszonnal forgatni azt, nem a maga, hanem „gazdája” dicsőségére. 
Mi gyermekkorunktól kezdve tanulunk gazdálkodni: idővel, anyagi javakkal, 
erővel, energiával, és nem utolsó sorban tehetségünkkel, készségeinkkel. Vajon 
2020 májusában hogyan sikerül ez?  

A természet újraéled, de vajon új erőt és reménységet tudunk-e kérni 
Istentől, hitünk erősödésére is? Szedjük az 1500-as C vitamint, de mit teszünk 
lelki immunitásunkért? Most lehetőségünk van arra, hogy többet imádkozzunk, 
lapozzuk, olvassuk a bibliát és elmélkedjünk fölötte. Több vallásos témájú cikk és 
műsor van, arról nem is beszélve, hogy a youtube csatornát elárasztották a 
jobbnál jobb istentiszteletek és áhítatok. Bátorítok mindenkit arra, hogy éljünk 
ezekkel a lehetőségekkel: várjuk ezeket az alkalmakat, mint az éltető májusi esőt. 
A megpróbáltatás idejére gondoljunk úgy, mint ami szükséges hitünk 
edzettségéhez, mint a májusi szél és enyhe fagyok. Vessük a szeretet magvait jó 
reménységgel és várjuk, munkáljuk annak növekedését. S ha permetezésre van 
szükség, hogy a kártevőket távol tartsuk, bátran álljunk ellen mindenkinek és 
mindennek, ami hitünket rombolni próbálja, és reménységünket el akarja venni 
tőlünk. 

Mindezt pedig tehetjük tavaszi jókedvvel is Isten dicsőségére, tudván, hogy 
Urunk gondoskodása ebből a nehézségből is kivezet minket, családunkat, 
országunkat, az egész emberiséget. A szeretet Istene pedig megőriz minket 
Jézus Krisztusba vetett hitünkben a Szentlélek ereje által! 

Sajnos nyilvános gyülekezeti istentiszteleteink még a Püspöki Tanács 
utasítása szerint szünetelnek, de sokféle módon keressük az alkalmat a 
találkozásra a virtuális térben, vagy más módokon. 
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A következő lehetőségekre hívom fel a figyelmet: 

A Rábaközi tévé több meditációt, mini-prédikációt vesz fel, ismétlésben többször 
is levetítik azt. Kéthetente új Imapercekkel jelentkezek. 

Javaslom Facebook-oldalunkat megtekintésre, követésre. Cantate vasárnapjától 
már reménység szerint nem csak rövid meditációval, hanem énekekkel, 
imádsággal és igemagyarázattal és áldással is jelentkezünk! 

Email címeket gyűjtünk a gyülekezeti tagoktól, hogy elektronikus hírlevelünket 
eljuttathassuk. Ezúton is kérem a testvéreket, aki még nem jelentkezett, a lenti 
elérhetőségen értesítsen engem. Természetesen az adatkezelési szabályoknak 
megfelelően járunk el ezekkel az információkkal. 

Elsősorban azoknak a testvéreknek juttattuk el a postaládájába a húsvéti 
összeállításunkat, akikről feltételeztük, hogy ilyen módon tájékozódnak az 
egyházi hírekről. Most lehetőségünk van a következő héten újabb bátorító 
gondolatok és információk kiosztására. Már érkezőben van egy újabb Országos 
Egyházi segítség, meditációs kis füzet formájában kapunk lelki megerősítést. 
Önkénteseink segítségét ezúton is hálásan köszönöm. 

Kérem, mindenképpen jelezzék, ha Önök vagy hozzátartozójuk szívesen venne 
lelkészi látogatást, vagy telefonon szeretné megosztani gondolatait és/vagy 
gondjait. Óvintézkedésekkel lelki beszélgetésre is sor kerülhet. Sajnos a házi 
úrvacsoravételre még nem kaptunk lehetőséget. Örömmel készülök arra, amikor 
lelki terheinktől az úrvacsora szentsége által megszabadulhatunk. Addig is 
imádságban gondolok minden evangélikus testvérünkre és a beledi hírek 
olvasóira.  

Közeledik a Pünkösd ünnepe! A Szentlélek kitöltésének napját 
reményeink szerint -ha akkor még a templomi istentisztelet nem lesz 
lehetséges-, egy szabadtéri istentisztelettel tudjuk majd ünnepelni. Már 
folyamatban van a szervezése ennek az alkalomnak. Az időjárástól és 
természetesen az akkor érvényben lévő óvintézkedésektől tesszük függővé a 
jeles esemény megtartását. Kérem, figyeljék híradásunkat erről. 

Örömmel számolok be arról, hogy gyülekezeti házunk megújul. Bízom 
benne, hogy a felújított vonzó hajlékba mind többen érkeznek majd, hogy Istennel 
találkozhassanak és a befogadó evangélikus közösség szeretetét éljék át! 
 
Tégy a Tehetségekért Alapítványunkhoz még szívesen várjuk az 1%-os 
felajánlásokat. Adószámunk:18534984-1-08 

 
Jó egészséget kívánok szeretettel: 
Erős vár a mi Istenünk! 

Ihász Beatrix lelkész/esperes 
ihasz.beatrix@lutheran.hu   06/20/824-22-52 

 
 
 

mailto:ihasz.beatrix@lutheran.hu
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Beledi Általános Művelődési Központ hírei 

Kedves Beledi Lakosok! 

 
Május 1-től megváltoztak terembérleti díjaink. A művelődési ház és a 
tornacsarnok új bérleti tarifáinak részleteiről ugyancsak honlapunkon 
tájékozódhatnak. 
                                                                  Gerencsérné Németh Erika 
                                                                                                          intézményvezető 

Városi Könyvtár hírei 
 

A koronavírus-járvány miatt a Városi Könyvtár március közepe óta zárva tart.  
Az elmúlt hetekben a kényszer szülte helyzetben otthoni munkavégzésben 
próbáltuk meg a könyvtárhasználók érdekeit szolgálva hasznosan tölteni az 
időt. Így többek közt egy régóta tervezett szolgáltatás kiépítésére is sor került.  

Létrehoztuk az online könyvtári katalógust, amelyet intézményünk honlapján 
a Városi Könyvtár menüpontjából érhetnek el. http://onlinekonyvtar.bamk.hu/ 

 
Mostantól a városi könyvtár teljes állománya megtekinthető otthonról.  
Az online katalógus további előnye, hogy mindenki gyorsan és egyszerűen 
keresheti meg kölcsönözni kívánt könyvét könyvtárunkban. Böngészhet a 
könyvtár katalógusában, megnézheti, hogy egy konkrét dokumentum  
megvan-e, bent van-e.  Megtudhatja, hogy egy bizonyos szerzőnek milyen 
kötetei találhatóak az állományban.  Kereshet témákra, tárgyszavakra, 
fogalmakra.  
(A katalógus feldolgozás alatt áll, folyamatosan frissül az adatbázis.) 
A szolgáltatás kiépítéséhez több lépcsőben történő informatikai műveletre, 
korszerűsítésre volt szükség. Alapfeltétele volt az eddiginél gyorsabb és 
megbízhatóbb internetkapcsolat, amelynek költségét fenntartónk, az 
önkormányzat biztosította számunkra.  
A szoftverfejlesztés alkalmazásának hardveres háttere rendszergazdánk, 
Dobos János informatikai üzemmérnök segítségével jött létre. A feladatok 
zömmel ún. távoli asztal eléréssel valósultak meg. 

Az óvodában működő „Az Egészséges Óvodás Gyermekekért 
Alapítvány” Kuratóriuma várja, hogy akinek lehetősége van az adója  
1 %-nak felajánlását köszönettel fogadja az alábbi számlaszámon: 
18970025-1-08    A rendelkező nyilatkozatot intézményünk honlapjáról 
https://www.bamk.hu/dokumentumok letölthetik, vagy az óvodában személyesen 
is kérhetik. 
                             Köszönettel: Az Egészséges Óvodás Gyermekekért             
                                                                            Alapítvány Kuratóriuma 

http://onlinekonyvtar.bamk.hu/
https://www.bamk.hu/dokumentumok
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Reméljük, hogy mindezzel hozzájárulhatunk Olvasóink sokoldalú 
tájékoztatásához, könyvtárunk széleskörű megismertetéséhez, az online 
szolgáltatások teljesebbé tételéhez.                                                                           

                                                                                    Kotekné Kalmár Zsuzsanna 
                                                                                                               könyvtáros    
 

Anyakönyvi hírek 

 

Születés: 
1.) Farsang Flórián 
(Farsang Péter Pál és 
Nagy Brigitta gyermeke) 
2.) Borsodi Kristóf 
(Borsodi Zsolt és Balogh 
Nikol Laura gyermeke) 
Házasságkötés: 
1.) Horváth Evelin és 
Pócza István rábakecöli 
lakosok 

2.) Bödecs Gergely és Lajos 
Edit beledi lakosok 
3.) Szabó Zoltán és Kővári 
Cintia Annamária budapesti 
lakosok 
4.) Török Bálint 
vásárosfalusi lakos és 
Burián Anikó győri lakos 
5.) Gerencsér Bálint és 
Bödecs Barbara beledi 
lakosok 

 
Haláleset: 
1.) Dobos János volt Beled, 
Szabadság u. 13. 
2.) Horváth János volt 
Beled, Vörösmarty u. 28. 
3.) Derdák József volt Beled, 
Vásártér u. 46. 

 
 

EGY SZÉKELY GONDOLATAI A KORONAVÍRUSRÓL  
Vendégírás érkezett egyenesen Székelyföldről, avagy így látja a koronavírus körüli 

helyzetet egy székely ember 
 
Valami sántít nekem ebben a koronavírus ügyben. A miérten rágódom. Nem vagyok 
egy összeesküvés-mániás. Még akkor sem, ha a vírus megjelenésének igazi okait 
egyesek sejtelmesen – mint igaztudó bajnokok – terjesztik, ahol csak lehet. Már 
elolvastam a vírus kifejlesztésének a hiteles történetét, majd ennek a teljesen 
ellentmondó verzióját is – szintén hiteles forrásból. Legalábbis erre esküsznek fel azok, 
akinek a világ csak fehér és fekete.  Mert az oroszok így, az amerikaiak úgy, a kínaiak 
amúgy, az olaszok meg amúgy is, az irániak, sőt, az izraeliek meg aztán… 
 
Amit én gondolok erről, azt a megmondó emberek nem igazán hangoztatják. Talán 
csak azok, akik nemcsak ezt az anyagi és gyarló világot tartják fontosnak, hanem azt 
is, amelyben egykor mindannyian megkapjuk a hazahívót. 
Meggyőződésem, hogy a pánikolás, a félelem, az ijesztgetés helyet sokkal hasznosabb 
lesz, ha elgondolkodunk azon, hogy vajon meddig tartható fenn az a világ, amelyben 
az ember azt hiszi magáról, hogy fontosabb az Istennél. Sok az az egyén, aki az Istent, 
a mennyet, az ördögöt lassan Grimm mesefigurának és helynek gondolja.  
Vagy maximum olyannak nézi (az Istent), akinek – ha tényleg létezik – az a dolga, 
hogy szeresse a világot s benne az embert – feltétel nélkül. Hm. Persze tisztelet a 
kivételnek. Mi székelyek, magyar testvéreinkkel együtt részben a kivétel kategóriába 
tartozunk. 
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A keresztény tudat és magatartás sokat segít abban, hogy könnyebben el tudjuk 
fogadni a megpróbáltatások idején az utasítások, tanácsok, parancsok betartását saját 
magunk, családunk, közösségünk, nemzetünk és az országot alkotó nemzetek 
egészségének az érdekében. Mint minden, ez a nehéz időszak is egyszer véget ér. 
 
Úgy gondolom, hogy a világot fenyegető koronavírusnak köszönhetően nagyon sokat 
tudunk tanulni. Most, amikor a körülmények átrázzák a mai embert, lehetőséget kapunk 
arra is, hogy tudatosítsuk magunkba mi az, ami fontos számunkra. Az Isten nélküliség, 
a rohanás, a gyűjtés, a kapzsiság, a csak én és csak én mentalitás, a pletykálás, a 
rosszindulat, a gyűlölet helyett meg tudjuk egy pár hét alatt tanulni az ennek 
ellenkezőjét. 
S ha ez megtörténik, akkor egyszerűen győztünk. 
 

Megdől a gazdaságunk, de rendesen. Valahogy újraépítjük. Az elején, olyan dolgoknak 
fogunk őrülni, amire pár hete csak a vállunkat vontuk volna. 
S ha majd az “égi menedzsment” mentőövet dob, milyen boldogok leszünk, ha 
elmehetünk egymást meglátogatni, nagy számban részt vehetünk a szentmiséken, 
látogathatjuk a színházakat, mozikat, kiállításokat. Milyen fontos lesz, ha kezet 
foghatunk ismét egymással, megölelhetjük a számunkra kedves embereket. Milyen jó 
lesz, ha biztonságosan elmehetünk munkába. Milyen szép lesz, ha szüleinkért, 
gyerekeinkért, egymásért nem kell folyamatosan aggódnunk. 
 

Milyen gyönyörű lesz, ha ismét oda utazhatunk, ahová szeretnénk. Milyen építő lesz, 
ha rokonainkkal, barátainkkal közösen megihatunk egy-egy pohár valamit a saját 
magunk valamint a számunkra fontosak egészségére. 
És milyen komoly belső értékkel fogunk gazdagodni, ha felismerjük, hogy mindezt az 
égi menedzsmentnek köszönhetjük. Istennek, Jézusnak, Szentléleknek. Valamint 
azoknak a szenteknek, akiknek a közbenjárását kérjük. 
 

Mi székelyek protekcióval rendelkezünk, hiszen itt van nekünk a Csíksomlyói 
Szűzanya. De jó lenne, ha mindannyian – függetlenül nyelvtől, vallástól – a 
közbenjárását kérnénk. A szívből elmondott Most segíts meg Máriát, az Oltalmad alá 
futunk Istennek szent anyját az égiek komolyan könyvelik. A sok imádkozó ember 
sokat segíthet. Idő van rá, mivel öntudatos állampolgárként a járványügyi 
szakemberek, orvosok és a hatóság tanácsát megfogadva lehetőség szerint az otthon 
maradást választjuk.                                  
                                                                     A Jóisten óvja meg mindannyiunk családját! 
                                                              .                                                                (Bajkó Tibor) 
                                                                                                               

                                                     Kellemes pünkösdöt 
                                                                kívánunk! 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
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