
 

 
 

 

                                                                                             2020. JANUÁR 

ÚÚjjéévvii  ggoonnddoollaattookk                                                                     

      Tisztelt beledi polgárok! 

      Ismét eltelt egy év, mikor e sorokat írom, január  
5-ét mutat a naptár. Az ünnep hangulata, karácsony 
üzenete még itt van a szívünkben. Az ünnepnapok 
gyorsan elmúltak, lassan felejtődnek az ott átélt 
hangulatok. Jó lenne azonban, ha nem engednénk 
el azokat a pillanatokat, hiszen a karácsony 
hordozta üzenetre, a szeretetre szükségünk van a 
mindennapokban is.  

Az év végén az új esztendő első napjaiban 
mielőtt arccal az új feladatok felé fordulunk, mindannyian számvetést készítünk. Az elmúlt egy év 
egy kicsit különlegesebb volt az átlagosnál. 
Városunk életében egy ötéves korszakot értékeltünk, majd adtunk megbízást egy újabb ötéves 
időszakra. Polgármesterként szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy a városépítő, 
közösségépítő munkában továbbra is szolgálhatom szülővárosomat. Valamint büszke vagyok 
Beled polgáraira, hogy döntő többségük választása az egyenes, kiszámítható beszédre és 
cselekedetekre esett.  

További sikeres fejlődésünkhöz azonban az kell, hogy mindannyian egy felé húzzuk a szekér 
rúdját. A legjobb eredmények eléréséhez mindannyiunkra szükség van. Nem lehet, hogy az 
egyéni vagy egyéb hamis érdek legyőzze a közösségi érdeket. Csak így lehetünk sikeresek és 
eredményesek. S csak így leszünk egy összetartó, együtt dolgozó közösség, s így lesz városunk 
egyre élhetőbb, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Itt élők és elszármazottak egyaránt. 

Mindezen közösségi gondolatok után természetesen minden városlakónak kívánok a  
2020-as esztendőre jó egészséget, sok örömet a családban, sikereket a munkában és az egyéni 
tervek megvalósításában.                                                                    

                                                                                                               Major Jenő polgármester 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

beledi Városházán 2020. február 1-től az ügyfélfogadás a megalapozottabb és 

hatékonyabb munkavégzés érdekében – a halálesettel kapcsolatos ügyintézés kivételével – 

kizárólag az alábbiak szerint történik. 
 

Polgármester: előzetes egyeztetés és bejelentés alapján (96/594-170) 
 

Jegyző Ügyintézők   Pénztár 

 

Hétfő:  8: 30-12:00-ig 

Kedd:   8: 30-16:00-ig 

Csütörtök: 13:00-16:00-ig 

 

Hétfő:  8:00-12:00-ig 

Kedd:   7:30-18:00-ig 

Szerda: nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök:  13:00-16:00-ig 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Hétfő: 8:00-12:00-ig 

Kedd:   7:30-15:30-ig 

Csütörtök: 13:00-15:30-ig 

 

Halálesettel kapcsolatos ügyben soron kívül, minden munkanapon állunk  
a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére. 

               Tisztelettel: 
           Major Jenő      Dr. Gál László 

                      polgármester                                                                jegyző 

BELEDI HÍRLEVÉL 
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Általános Iskola hírei   
 

 TIÉD A SZÓ-TÁR „ONLINE NYELVI VERSENYEN VETTEK részt 5- 8 évfolyamos 

tanulóink a angol és német nyelvből. A Tiéd a Szó-Tár nyelvi verseny célja, hogy a Tanulók 

megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajátosságaiknak is megfelelő, modern, kommunikatív 

szótárakkal, ezek segítségével elsajátítsák a tudatos, célirányos szótárhasználatot, és ezáltal 

rendszerező módon, kommunikatív irányba fejlesszék idegen nyelvi tudásukat. 

Felkészítő tanárok: Sárközi Erika – német nyelv   Bándoli Szimonetta – angol nyelv 

                                                                                                                                 Bándoli  Szimonetta 

ADVENTI ÜNNEPEK A BELEDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKKARÁVAL ÉS 

TANULÓIVAL A Beledi Általános Iskola énekkarával és tanulóival szép műsorral ünnepeltük 

november 30-án, Beled város I. Adventi gyertyagyújtását. Énekekkel, versekkel, furulyával, a 7.-es 

lányok táncával, sok tanuló részvételével köszöntöttük az advent eljövetelét. Horváth Cecília 

gyönyörű szólóéneke sokunknak nagy örömet szerzett. A II. Adventi gyertyagyújtást december 8-án 

ünnepeltük az Újtelepi Közösséggel. A három nemzedék: a gyerekek, az újtelepi asszonyok és az 

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub énekkara együtt szép dallamokkal köszöntötték az ünnep közeledtét. 

A IV. Adventi gyertyagyújtás alkalmából tanulóinkkal a Rábaközi betlehemes hagyományőrző 

népszokást mutattuk be december 20-án, az iskolai ünnepélyen, december 21-én a beledi városi 

karácsonyon, majd december 22-én, Győrben, Aranyvasárnap, a Széchenyi téren, 45 tanuló 

részvételével. Velünk együtt köszöntötte a 4. adventi gyertya meggyújtását Dr. Dézsi Csaba András 

polgármesterjelölt és Dr. Veres András győri megyéspüspök Úr is. Előadásainkat Beleden és 

Győrben megtisztelte Horváth Győző néprajzgyűjtő tanár, aki a Rábaközi betlehemest feldolgozta a 

Lucanaptól pünkösdig című könyvében. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy 

előadásainkkal mi is köszönthettük karácsony ünnepét Győrben. Köszönjük tanulóinknak a kitartó és 

lelkes munkát, Kőszegi-Németh József Igazgató Úrnak a segítő támogatását és minden segítőnknek, 

akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Rábaközi betlehemes előadásaival méltón köszönthettük a 

karácsony ünnepét.                                                                     Vaspöriné Kótai Szilvia pedagógus 

MEGYEI MATEMATIKAVERSENY Bödecs Bence, Ferenci Márk, Molnár Áron 2. 

osztályos, Török Olivér 3. osztályos és Velner Cecília 4. A osztályos tanulók vettek részt Kapuváron 

a Holenda Barnabás egyfordulós matematika-logika tanulmányi versenyen. A kisdiákok lelkesen 

készültek a megmérettetésre. Az eredményhirdetés januárban lesz. 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Iskolánk is csatlakozott az idén induló Lázár Ervin Programhoz. 

melynek célja, hogy a köznevelésben minden, az 1-8. évfolyamon tanuló diák, évenként egyszer 

ingyenesen, azaz ajándékként eljuthasson színházi, cirkuszi és komolyzenei előadásokra, koncertre, 

valamint táncos produkcióra. 2019. december 9-én, a 3. és 5. osztályos tanulóink, a Soproni Petőfi 

Színház és a Sopron Balett táncszínházi előadását nézhették meg a soproni Liszt Ferenc 

Konferencia és Kulturális Központban. 

Valentyin Katajev: Hétszínvirág meséje nyomán színpadra vitt táncjáték megértését segítetteaz 

előadáshoz kapcsolódó rövid, játékos színház-pedagógiai foglalkozás. 

3. osztályos tanulók élményei: 
Kajtár Nóra: „Még nem voltam ilyen szép színházban. Nagyon szép volt az előadás, gyönyörű 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. JANUÁR 

 

 3  

ruhákban táncoltak a művészek. Jól éreztem magam.” 
Török Olivér: „Szerintem nagyon jó volt, csak nekem kicsit furcsa volt, hogy nem beszéltek, 
hiszen először láttam balett előadást. Nagyon szép volt a színház épülete is.” 
Pálfi Níla: „Jó volt az előadás, szépek és ügyesek voltak a szereplők. Ilyen szép színházban 
még nem voltam.” 
Teke Bence: „Az osztállyal színházban voltunk Sopronban. A Hétszínvirág című balett- 
előadást néztük meg. Én még nem láttam balettet, de nagyon élveztem a darabot. A balettosok 
szépen táncoltak, a színház épülete is gyönyörű volt. Örülök, hogy ilyen élményben volt 
részem, máskor is el fogok menni.”                                                    Horváthné Krétai Ilona tanító 
 

A KAZINCZY SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY ISKOLAI FORDULÓJÁT 

rendeztük meg, ahol tanulóink eredményesen szerepeltek, területi fordulóba jutottak tovább. A 
területi fordulót később rendezik meg. 
5-6.: 1. helyezett: Horváth Cecília Lilla, 2. helyezett: Seucz Laura, 3. helyezett: Foki Janka 
7-8.:1. helyezett: Nyitrai Zsófi, 2. helyezett: Szupinger Brenda, 3. helyezett: Hidegh Regina 
                                                                                        Homlokné Halász Judit tanár 
    

A XXVII.KÖRZETI MATEMATIKA VERSENYT CSORNÁN a Hunyadi 

Gimnáziumban rendezték meg 2019.dec.12-én.Iskolánkból Antal Enikő 8.A osztályos 1.helyezést, 

Csizmazia Botond 7.B osztályos tanuló 2.helyezést ért el.  Gratulálunk!                                                                                                                 

                                                                                                                     Tanáruk:Zsiray Dénesné. 

A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2019. ÉVI 

KREATÍV RAJZPÁLYÁZATÁN Ferenczi Tímea 6. A osztályos tanuló 1. helyezést ért el az 

Erzsébet, egyéni klasszikus kategóriában. GRATULÁLUNK! 

AZ ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI FORDULÓJÁT dec. 7-én 

rendeztük 7-8. évfolyamos tanulóink részvételével. Témája: a középkori Magyarország és Európa 
történelme. Legjobb eredményt elérő tanulók: Antal Enikő Zsófi 8.A, Csizmazia Botond 7.B. 

                                                                                                       Nagyné Császár Mónika szaktanár 

TUDÁSBAJNOKSÁG Molnár Áron 2. osztályos tanuló aktív résztvevője a 

TUDÁSBAJNOKSÁG című országos tanulmányi versenynek matematika tantárgyból. A levelezős 

verseny 2. fordulójában plusz feladatként egy „trükkös négyzethálót”, keresztrejtvényt oldott meg 

helyesen, amiért könyvjutalomban részesült. Gratulálunk Áron, így tovább!  

(Iskolai képek a 4. oldalon )                                                          Osztályfőnöke: Balogh Zsuzsanna 

Bölcsőde - Óvoda hírei   
 

Óvodánk minden csoportjában feldíszített karácsonyfák mellett ünnepeltük meg az év 

legszebb eseményét, a karácsonyt.  

Köszönjük szépen az óvodai és bölcsődei ünnepekre felajánlott fenyőfákat Menyhárt 

Istvánnak, Illés Csabának, Odoicsné Buthi Krisztinának és Asbóth Sándornak! 

Megköszönjük a Szülői Közösség anyagi támogatását, amiért a karácsonyfák alá sok szép 
ajándék került. 
Köszönetet mondok az óvodás gyerekek és bölcsődés gyerekek szüleinek, hogy a Városi 
Karácsonyi ünnepségre sok finom és ízletes süteményt készítettek és ajánlottak fel a 
vásárra. Külön köszönöm az árusítók segítségét!  
A befolyt összegből a gyerekeknek udvari játékokat vásárolunk a tavasszal. 
Szülői értekezlet lesz a Bölcsődében: január 14-én, 16.30 -kor, az óvodában január 16-án 
17 órai kezdettel! Minden érdeklődő szülőt várunk! 
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A Vers- és prózamondó versenyt az óvodában 2020. január 24-én rendezzük.  
A program miatt ezen a napon nevelés nélküli munkanap lesz. 
Az óvodai farsangot február 10-én tartjuk!                  Gerencsérné Németh Erika int. vezető 
                                                                                                    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Versenyekre készülve…               Ferenczy Tímea sikere                   Matematikus győztesek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Fellépés a Győri Adventen                                                Színházlátogatás Sopronban 
 

             Anyakönyvi hírek
 
Házasságkötés: 
1.) Nagy Brigitta és Farsang Péter Pál beledi lakosok 
Születés: 
1.) Németh Regő Márton (Németh Balázs és  

Horváth Annamária gyermeke) 
2.) Nagy Flóra (Nagy Zoltán és Szalai Barbara 

gyermeke) 
3.) Bencsik Kristóf (Bencsik László Balázs  és  

Heiner Vivien gyermeke) 
Haláleset: 
1.) Jankovics Sándor volt Beled, Fő u. 83. 
2.) Boros Gyuláné sz.: Bödecs Róza volt Beled, 

Rákóczi u. 226. 
3.) Takács István volt Beled, Árpád u. 18. 
4.) Kremzner Imréné sz.: Tompa Erzsébet. volt 

 Beled, Bartók B. u. 3. 

 

Karácsony a bölcsődében (folyt. a 8. oldalon) napi pillanatkép a tornacsarnokban 
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Művelődési Ház hírei  
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Városi Könyvtár hírei
 

KKEEZZDDJJÜÜKK  AAZZ  ÉÉVVEETT  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGEESSEENN!! 
Idei első életmód- előadásunk témája:  

AA  MMEEGGFFEELLEELLŐŐ  TTÁÁPPLLÁÁLLKKOOZZÁÁSS  

A médiából is gyakran halljuk, hogy ez mennyire fontos.  
De valójában mi, miért egészséges és megfelelő számunkra?   
Rendezvényünkön arra a kérdésre (is) keressük a választ,  
mi a táplálkozás jelentősége az egészségmegőrzésben. 
 

Hasznos gyakorlati tanácsok, útmutatás az egészséges élethez. 
 

2020. január 15. szerda 17 óra 

Előadó: Molnár Miklósné 

- Más Szemmel Magazin 
 

Az előadás végén finom és egészséges ételeket kóstolhatunk. 

          Várjuk Önöket a könyvtárban! 

 

DECEMBERBEN LEZÁRULT AZ ADY-EMLÉKÉV. Könyvtárunkban 
ennek kapcsán 3 alkalommal tartottunk különböző programot a 100 éves 
jubileum tiszteletére. 
- Októberben Holden Rose ifjúsági író az általános iskola felsőseinek 
rendhagyó előadáson mutatta be a költőt és korát.  
- Novemberben Hangraforgó-emlékkoncert várta az érdeklődőket, amelyen 
megzenésített Ady-költemények hangzottak el.  
- Decemberben 7 fordulós online vetélkedőbe nevezhettek be mindazok, 
akik vállalkoztak régi ismereteik felelevenítésére és új tudás iránti 
búvárkodásra. 
A felsoroltakon keresztül valamennyi korosztályt megszólítottuk, melynek 
célja Ady sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása volt. 
                                                                                                        Bővebben: www.bamk.hu     (K.Zs) 

 Római Katolikus Plébánia hírei    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urunk Megkeresztelkedésének ünnepét követően megkezdődött az ún. évközi idő, amely a 
böjt kezdetéig, febr. 26-ig tart. 

Az Ökumenikus Imahét idén január 19- 26-ig húzódik. Templomunkban, /Közösségi Ház/ 
január 21-én, kedden du. 5- kor lesz közös alkalom. Majd január 23-án, csütörtökön mi 
megyünk át az evangélikus templomba, szintén du. 5-re. Ezen alkalmak a közös találkozások 
által jó hatással vannak. Utána Agapét tartunk. 

Febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, éppen vasárnapra esik idén. Ma van könyörgő 
nap a szerzetesi hivatásokért. Érdekes, hogy egyik közeli faluból január 25-én tesz 
örökfogadalmat egy fiatal a bencés rendben. 

Febr. 11. Betegek Világnapja. A betegeknek Jézus olajat ad. Nem olyat, amellyel a gépeket 
kenik meg. A mediterrán ember megkente arcát és kezét olajjal. S a száraz bőr megfiatalodott. 
A betegek szentségében a betegek homlokát és kezét kenjük meg, hogy megújítsa őket. Hogy 
a szenvedésüket alázattal és bizalommal tudják elviselni. Hogy a halál közeledtét is azzal a 
békével lépjék át, amelyet az Istenben bízó ember érezhet.  
A nehézségek és gondok között is ad valami derűt, lelkierőt, hogy elviseljük az élet nehéz  
terhét.                                                                                 Tisztelettel: Smudla Tamás plébános  

       

  

http://www.bamk.hu/
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Evangélikus Egyház hírei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 

 

 Az új évben mindenkinek áldásos napokat kívánok! A bibliaolvasó útmutatónk éves igéje 

alapján néhány gondolattal indulunk a 2020-as évbe: 

Jézus ezt mondja a beteg gyermek aggódó édesapjának: „Minden lehetséges annak, aki 
hisz.” Erre válaszol ezzel a kétségbeesettséget, vagy a legmélyebb hitet tükröző mondattal – 
értelmezés kérdése – „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” Az emberi gyengeségünkre, 
esendőségünkre, de egyúttal az Isten szélesre nyitott perspektívájára is felhívja a 
figyelmünket ez az elkötelezett vallomás. Adjon sok erőt számunkra az év igei üzenete! 

Istentiszteleteink:  

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

 A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi istentiszteletet 
tartunk január 26-án. 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. 

 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. 

Kiemelt alkalmunk: Ökumenikus imahetünkön a hagyományoknak megfelelően idén is két 
alkalma lesz:  

⁃ január 21-én, kedden 17 órakor a római katolikus gyülekezeti házban találkozhatunk  

⁃ január 23-án, csütörtökön 17 órakor az evangélikus templomban találkozhatunk.  
Az alkalmak után szeretetvendégségre hívjuk a katolikus és evangélikus testvéreket 
egyaránt. 

Tégy a Tehetségekért Alapítványunk számlájára köszönettel vesszük az adományokat, 
mellyel az evangélikus diákokat és fiatalokat tudjuk támogatni. Tavaly is sokan pályáztak, 
örömmel osztottuk ki a támogatásokat. 

A templom melletti, volt iskolaépületben megüresedett egy közel 80nm2-es lakás. Érdeklődni 
és jelentkezni lehet január 20-ig Buthi Gyula felügyelőnél. 

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 

 
Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz.Beatrix@lutheran.hu 

 

 

 

 

 

mailto:ptitkarsag@beledhivatal.eu
http://www.bamk.hu/
mailto:Beatrix@lutheran.hu
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Meghitten ünnepeltük a karácsonyt valamennyi óvodai csoportban 

 

⁃ Rohanó világunk. ellen 
⁃ Melyek az optimális életmód alapkövei? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


