2015. november
Beled Város Önkormányzatának hírei
FELHÍVÁS
A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal részéről felhívom a kutyatartók
figyelmét, hogy a tulajdonukban lévő ebeket az ingatlanon belül tartsák,
hogy azok mások testi épségében és a vagyonában kárt ne tehessenek.
Sajnálatos módon az utóbbi időben Beled városában a közterületen
elszaporodtak a „gazda nélkül” kóborló ebek, veszélyeztetve ezzel a
lakosságot, különösen a gyermekeket.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 193. § (1) bekezdése
egyértelműen rögzíti, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el. A szabálysértés büntetési tétele 5.000 Ft-tól
150.000 Ft-ig terjedhet.
Nyomatékosan felhívom ezért a kutyatartók figyelmét a fenti szabályok
betartására, mert annak megsértése esetén – a kutyák beazonosítását
követően – szabálysértési eljárás megindítására kerül sor.
Beled, 2015. november 2.
Tisztelettel:
Dr. Gál László
jegyző

FELHÍVÁS
Beled Város Önkormányzata részéről értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
az önkormányzat
a közterületeken keletkezett, a lakosság által összegyűjtött, és a zsákokban
kihelyezett, kizárólag faleveleket elszállítja az alábbi napokon:
- 2015. november 6.
(péntek)
- 2015. november 13. (péntek)
- 2015. november 20. (péntek)
- 2015. november 27. (péntek)
Kérjük a zsákokban gyűjtött faleveleket a gyűjtés előtti napon
(csütörtökön) a házak elé kihelyezni szíveskedjenek.
Major Jenő
polgármester
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A belediek duplán segítettek
A beledi Művelődési Házban 2015. október 17-én 16 órai
kezdettel véradást hirdettünk.. Ezen a napon három óra
környékén kihunytak a fények az egész településen. A
véradás kezdetére sem lett vége az áramszünetnek.
Megérkeztek a Vérellátó munkatársai Sopronból,
gyülekeztek a véradók.
Hiába telefonáltunk az áramszolgáltató ügyfélszolgálatára, nem vette fel
senki a telefont, ezért az önkormányzat munkatársa Némethné Takács
Viktória sietett segítségünkre, aki felvette a kapcsolatot az E.ON-nal, ahol
közölték este 7 óra előtt ne számítsunk változásra.
A várakozók közül ifj. Halász András javaslatára Pénzváltó Sándort
felhívtuk és rövid időn belől a helyszínre szállította a tűzoltó egyesület
aggregátorát. A szerelés közben visszakapcsolta az E.ON az áramot, így
egy háromnegyed órás késéssel megkezdődhetett a véradás.
Köszönetet mondunk a fent említett személyeknek, az E.ON
munkatársainak és a véradóknak, hogy mindenki egyként segítette
munkánkat.
Takácsné Szakács Ilona a kapuvári Vöröskereszt területi vezetője

SZEMÉTDÍJ BEFIZETÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. november 16-17-18-án, (hétfő-kedd-szerda) 8.30-16 óráig szemétdíj
befizetés lesz a beledi Művelődési Házban.

Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!

Buthi Luca (Buthi Gyula és Sipőcz Eszter gyermeke)
Milutinovic Olivér (Milutinovic Zorán és Horváth Nóra gyermeke)
Pászli Fanni (Pászli Zsolt és Bozi Brigitta Éva gyermeke)
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Takács Dávid és Rábai Enikő beledi lakosok
Pénzváltó Sándor József és Németh Györgyi beledi lakosok
házasságkötésük alkalmából!
Búcsúzunk…

Dobos Dániel

Dobos Jenőné sz.: Udvardy Jolán
Nyugodjanak békében!
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Beledi Általános Iskola
Körzeti mezei futóverseny Kapuvár
I.korcsoport:
1. helyezés
Foki Janka 2. hely
Ferenczy Tímea 4. hely
Huszár Zsófi 5. hely
Soós Virág 6. hely
Buthi Lilien 14. hely

III.korcsoport: 1. helyezés:
Eőry Eszter 2. hely
Barabás Laura 3. hely
Velner Hanna 5. hely
Székely Kíra 10. hely
Németh Lili 11. hely

II.korcsoport:
2. helyezés:
Ominger Kata 5. hely
Horváth Dorina 7. hely
Antal Enikő 8. hely
Foki Anna 13. hely
Antal Johanna 15. hely

IV.korcsoport: 1. helyezés:
Horváth Vivien 2. hely
Varga Melitta 3. hely
Kürti Regina 7. hely
Pintér Viktória 8. hely
Foki Regina 9. hely

Megyei döntő: Győr 2015. november 19.

Török Jeanette testnevelő

Beledi ÁMK Óvóda
A Szülői Közösség papír- és gesztenyegyűjtést szervezett az óvodában.
Összesen 4738 kg papír, 47 kg akkumulátor és 1510 kg gesztenye került
leadásra. A befolyt összeget a csoportok kirándulására használják fel.
Gazdag programokat kínáltunk a gyerekeknek az októberi
Egészséghónap keretében. Mindhárom csoportunkat Varga Sándorné
nagymama látta vendégül Kisfaludon, majd az almáskertben minden
gyermek teleszedhette a kosarát, és még ajándékba is kaptunk egy láda
almát. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást, nagyon jól éreztük
magunkat Lujzi mamáéknál és Irénke néninél.
Kerékpártúrát is szerveztünk a nagycsoportosok számára, de sajnos az esős
időjárás meghiúsította tervünket, ezt tavasszal mindenképpen szeretnénk
bepótolni.
Varga András rendőr századosnak köszönjük, hogy a biztonságos
kerékpáros és gyalogos közlekedésről az óvodásoknak előadást tartott, amit
a gyerekek nagyon szívesen hallgattak végig, a rendőrségi autóba való
beülést mindenki kipróbálhatta, nagy élmény volt az ovisok számára.
Megköszönöm Tóth László Úrnak és Csizmaziáné Lipovics Líviának, akik a
PannonVíz részéről a beledi óvodások számára tartottak bemutatót. A víz
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útja című interaktív előadás keretében a gyermekek tapasztalatot
szerezhettek arról, hogyan jut el az ivóvíz az otthonukba.
Mindhárom csoportban szeretném megköszönni a szülőknek, hogy az
egészséges ételek elkészítéséhez akár készételekkel, akár nyersanyaggal
hozzájárultak az Egészség hét programjához.
A könyvtári hét keretében az óvodások is felkeresték a könyvtárat, ahol
megismerkedhettek a könyvtárral és a gyerekek különböző mesefilmeket
nézhettek meg. Vígh Balázs meseíró látogatott óvodánkba, ahol a
gyermekeknek meseolvasással bemutatta a legújabb mesekönyvét.
A Sopron Trió első hangversenye az ősz jegyében zajlott. A győri Holle
Anyó Színház előadásában "A kisvakond" című mesejátékot nézhették meg
a gyermekek az első bérletes előadásban.
2015. november 14-én szombaton 14 órakor a Búzavirág koszorú
szakkör tagjai ( nagycsoportosok) fellépnek a BESZK által szervezett
MÁRTON NAPI rendezvényen.
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető

Beledi ÁMK Könyvtár
Az Országos Könyvtári Napok eseményei Beleden október 5-11.
Az Országos Könyvtári Napokon idén is változatos programokkal,
témákkal vártuk a látogatókat. Minden korosztálynak igyekeztünk kedvébe
járni.
„A mindennapok biztonsága” nálunk a Biztonságos internetezéssel
kapcsolatos alapvető tudnivalókhoz kapcsolódott. Erre hívta fel a felső
tagozatos korosztály figyelmét Patonai Gábor eTanácsadó. Az összefogás az
egészségért jelszó a A gyógyító
olvasásban öltött testet. Ezzel a
címmel
tartott
színvonalas
előadást Jeney Éva olvasáskutató,
az MTA főmunkatársa a szép
számú érdeklődőnek.
Író-olvasó találkozónk-, ami
nélkül eddig elképzelhetetlenek
voltak a könyvtári napok-, egy
héttel eltolódott ugyan, de szívesen
említem októberi programjaink között: Víg Balázs
meseírót láttuk vendégül. Az alsó
tagozatos kisdiákok a Puszirablók c. vidám műsor kalózkapitányaként, az
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ovisok pedig a Három bajusz gazdát keres c. meséből Pöndöri uram-ként
találkozhattak a fiatal, rokonszenves íróval. Mind-két program fergeteges volt,
s nagy tetszést aratott a gyerekek körében.
Örömünkre, nagyon aktívan szerepeltek a tanulók az idei könyvtári
pályázatokon, s ezt lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk is díjazni.
A Könyves Szombaton az „Olvassuk együtt!” és a „Megemlékezések
napja” jegyében sokan várták türelmetlenül a nyári olvasópályázatok
eredményeit, valamint a Lőrincze Lajos emlékév alkalmából hirdetett nyelvi
pályázat értékelését.
Könyvjutalomban részesült Buthi Dániel, Eőry Eszter, Foki Anna, Odorics
Zalán, Szabó Bálint (Kapuvár), Török Flórián, Velner Hanna. Gratulálunk!
A többiek is örömmel fogadták az apró meglepetéseket, amit munkájuk
jelképes jutalmaként vehettek át.
A legnagyobb haszon számukra mégis a tudás, amit olvasás és a tanulás
közben játékosan megszereztek, s így a további hasonló programokhoz is
kedvet kaptak.
A hét folyamán a délelőtti órákban látogattak el hozzánk az óvodáscsoportok
és az alsó tagozatosok is. A kicsik részére mesedélelőttöt tartottunk A
legnagyobb sikert a régi klasszikus, az Öreg néne őzikéje c. mesefilm aratta.
Az alsósokkal a Mesék és mondák témakört dolgoztuk fel, ezzel kap-csolatban
megtekintettünk néhány történelmi mondafeldolgozást is.
Látogatóink részérére egész héten kedvezményes és korlátlan időtartamú
szolgáltatásainkkal álltunk rendelkezésre. Élénk forgalom volt az internetteremben, s Olvasóink idén sűrűbben éltek meghirdetett akcióinkkal.
A felnőttek közül többen kihasználták az ingyenes beiratkozás lehetőségét, de a
tanulók közül is jó páran kaptak kedvet a könyvtári tagsághoz: így a héten 26
új olvasóval gyarapodtunk.
A csoportos és egyéni részvétel alapján összesen 310 főt láttunk vendégül a
rendezvények ideje alatt. Ez a létszám kissé elmarad ugyan az előző évekétől,
ám programjaink jellege is eltért a korábbiaktól. Ezúttal a beszélgetős,
gondolatokat ébresztő alkalmak kerültek előtérbe, és úgy tűnik, ezt is szívesen
fogadta a közönség.
A lejárt határidejű könyvek visszaszolgáltatását egy-két kivételtől eltekintve
nem érezték fontosnak, talán ez az egyetlen negatívuma ennek a hétnek, amit
összességében sikeresnek mondhatunk.
Köszönöm a részvételt mindazoknak, akik rendezvényeinkre ellátogattak!
Továbbra is szeretettel várjuk kedves Olvasóinkat!
Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros
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Beledi ÁMK Művelődési Ház
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Egészségnapok októberben
Idén 19. alkalommal hirdettük meg október hónapban az
egészségnevelési napokat a település lakói számára.
Október 17-én, szombaton délután családi egészségnapra vártuk a
beledieket. A napsütötte őszi délutánon közel 150 fő látogatott el a
művelődési házba és vette igénybe a szolgáltatásokat - a hallásvizsgálatot, a
szürke- és zöldhályog szűrést, koleszterin -, vérnyomás- és vércukormérést,
a PSA (prosztata betegségek szűrését) vizsgálatot, allergia- és
légzésfunkciós vizsgálatot, kineziológiai és reflexológiai állapotfelmérést,
gerinc funkcionális vizsgálatát.
A szűrővizsgálatok mellett két előadást is terveztünk. Az első
előadáson Lajtai Krisztina diabetológus adott életmódtanácsokat a
cukorbetegeknek, valamint a betegség által kialakult sebek helyes
kezeléséről. A második előadó, aki a gyógyító füvekről tartott volna
előadást, nem érkezett meg. Ezt az előadást egy későbbi időpontban
meghirdetjük újra.
A látogatóknak még egy csoportos programot kínáltunk fel, ahol a
boldogság és szeretet fontosságáról beszélgethettek Horváth Ferenc
boldogságkutatóval. Ezen a programon a résztvevők lelkileg is
feltöltődhettek.
Bemutató standjainkon Aloe Vera-,Tupperware, biokozmetikumokkal és Dia-Wellness termékekkel, házi készítésű kecske és tehéntejből
készített termékekkel ismerkedhettek meg a vizsgálatokra várakozók.
A szűrővizsgálatokra várakozás közben megfáradtaknak felüdülést
kínált három gyógymasszőr hát-váll és kézmasszázzsal.
A gyermekekről sem feledkeztünk meg. A Beledi Egyesített
Szociális Központ munkatársa játszóházi foglalkozásra várta őket.
A faliújságon megtekinthették a beledi óvódások egészségnevelési napra
készített szép rajzait, festéseit.
Idén is nagy sikert aratott az egészséges ételek kóstolója. Az ételek
receptjeit is megtalálhatták az érdeklődők. Idén első alkalommal
képviseltette magát rendezvényünkön a Szupinger Cukrászda. Erre az
alkalomra 12 féle diabetikus süteményt készítettek, amelyet térítés nélkül
bocsátották rendelkezésünkre. A nagyon szép és finom sütik nagy sikert
arattak látogatóink körében.
Rendezvényünk előtt október 15-én délután a Vöröskereszt
szervezésében véradásra vártuk a város lakóit. A kicsit kalandosra sikerült
idei harmadik véradáson 66 fő adott vért. Köszönjük!
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Az iskolás gyerekekről sem feledkeztünk meg, rejtvényfüzetet
adtunk készítettünk számukra. Az alsó tagozatos tanulókat az egészséges
életmódról kérdeztük, a felsősöknek pedig a drogveszélyeire
figyelmeztettük kiadványunkban. Az alsós tanulók közül harmincnyolcan
hozták vissza kitöltve a rejtvényfüzetet. Ajándékuk könyv, labda és
müzliszelet volt.
Annak ellenére, hogy március 21-én a kapuvári Egészségfejlesztési
Irodával közösen már szerveztünk egy széleskörű szűrővizsgálatot sokan
látogattak el ez alkalommal is. Elmondhatjuk, egészségnevelési
rendezvényeink egyre népszerűbb a belediek körében, most közel 320 fő
vett részt ezeken a programjainkon.
E lap hasábjain is szeretném megköszönni főtámogatónknak a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának jelentős
anyagi támogatását, az Ambrózia Pékségnek (Kapuvár), Beled Város
Önkormányzatának, a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnek, Molnár
Sándornak (Vásárosfalu), a Nagy Pékségnek (Mihályi), a Pallag Design
KFT-nek, Szupinger Rudolf csukrászmesternek. Köszönjük Gacs
Eszternek, Kozári Vanesszának és Takács Nikolettának a masszírozást,
valamint minden közreműködőnek és önkéntes segítőnek kiváló munkáját,
amellyel hozzájárultak a rendezvények sikeréhez.

BABA-MAMA KLUB
Szeretettel várjuk a baba klubba a mamákat és
kisgyermekeiket a beledi Művelődési Házba.
A találkozók ez évi időpontjai : november 10
és 24-e, valamint december 8-a, keddenként 16 óra.
Pallag Jánosné művelődésszervező

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub
Idősek Nemzetközi Kulturális Találkozóján jártunk
Sopronban rendezték meg 2015. október 3-án, immár huszonnegyedik alkalommal az Idősek Nemzetközi Kulturális Találkozóját.
A rendezvényre az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub dalköre is meghívást
kapott. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részünk. Csoportunk 10
órakor került sorra. Nagyon jól sikerült a bemutatkozásunk,
műsorunkban egy operett válogatást mutattunk be. A közönségtől
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nagy tapsot kaptunk, a szervezők pedig kis ajándékkal leptek meg
minden fellépőt. Nagyon jól szórakoztunk, mert nagyon sokszínű
volt a csoportok műsora. Népdalokat, operett részleteket és retró
dalokat halhattunk.
Kellemes élményekkel tértünk haza, mivel szívesen megyünk olyan
helyre ahol szeretett fogadnak bennünket.
Bödecs Lajosné klubtag

Beledi Egyesített Szociális Központ
Ifjúsági program
Iskolai Közösségi Szolgálat
Az őszi szünetben, október 28.-án szerdán délután összehívtunk egy
Iskolai Közösségi Szolgálattal kapcsolatos tájékoztató megbeszélést
a szolgálat előtt álló ifjúság számára.
A kötetlen beszélgetés közben a fiatalok rengeteg új és érdekes
információt tudhattak meg, feltehették kérdéseiket.
Beszélgettünk a folyamatosan zajló KÖSZ! pályázatról, annak
lebonyolításáról és a diákok feladatairól egyaránt. Segítségemre volt
Parrag Anita, aki élménybeszámolójával
még közelebb hozta a
témát a 9.osztályosokhoz.
Ez a találkozó jó alkalom volt arra, hogy
megtudjam, melyik
fajta feladat érdekli a
soron következő ifjakat. Bízom benne,
hogy a hallott információk alapján egy az előzőhöz hasonlóan
sikeres, sokak számára vonzó új projektet tudunk majd összehozni,
mellyel ismét elnyerjük a KÖSZ! pályázat kiíróinak bizalmát!
Szó esett még a fiatalok számára elérhető pályázatokról és a közelgő
Márton napról is.
Ezúton köszönöm Anita segítségét és a 9. osztályosok részvételét!
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Iskolai Közösségi Szolgálat – KÖSZ pályázat lebonyolítása

A Beled Ifjúságáért Egyesület az Új Európa Alapítvány, a MOL és
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felhívására sikeres pályázatot
nyújtott be 2014 decemberében „Fiatalok az idősekért ” címmel, a
középiskolás
diákok
közösségi
szolgálatának
eltöltésére
vonatkozóan. Ennek lebonyolítását kezdtük meg 2015 júniusában.

Ahogy a projekt címe is jól mutatja, a diákok legfontosabb feladata
az idősekkel való foglalkozás, mentális gondozásuk volt. Előre
megbeszélt időpontokban kilátogattak az idősekhez és elbeszélgettek
velük a régi hagyományokról, szokásokról, mint például régi
ünnepek, bálok, mezőgazdasági munkák és eszközök, játékok, népi
mesterségi és helyi mesteremberek, régi ételek receptjei, stb. Akadt
olyan idős, aki szívesen mesélt életéről és arról, hogy élte meg a
háborút. A beszélgetésekről hangfelvételt készítettek, hallott
gondolatokat feljegyezték és a projekt keretein belül két kiadványt
készítettek belőle. Egy „Hogy is volt?” című füzet és egy receptfüzet
készült el.
A program keretein belül az idősek mentális gondozásán kívül a
diákok részt vettek a Beledi Egyesített Szociális Központ udvarának
rendezésében - ágvágás, gazolás, a homokozó felásása, stb. -,
valamint nagy segítségünkre voltak az irodai raktárak
összerendezésében, részt vállaltak a gyermekfelügyeletben,
kipróbálták a házi gondozást, és segítették a Szanyi GyerJó tábor
lebonyolítását is.
A program zárásaként Parrag Anita beszélt a 9.-es tanulóknak
feladatairól. A kötetlen beszélgetés ideje alatt sok információt
megtudhattak a kisebbek, hiszen Anita az összes feladatban szerepet
vállalt. Sőt nagyon örülünk, mert már többen jelezték, hogy hozzánk
szeretnének jönni.
A projektben több mint 30 diák vett részt.
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Ezúton szeretnénk megköszönni a diákok munkáját és azt, hogy a
Beled Ifjúságáért Egyesületet választották. A megkezdett közös
munkát továbbra is folytatni szeretnénk. Keressetek minket bátran
akár tanév közben, az őszi, téli és tavaszi szünetekben vagy jövő
nyáron. Várunk Benneteket szeretettel!
Diákjaink visszajelzése a közösségi szolgálatukról:
Parrag Anita vagyok, a győri Pálffy Miklós Kereskedelmi
Szakközép Iskola tanulója. 2015 nyarán közösségi szolgálatot
teljesítettem a Beled Ifjúságáért Egyesületnél. Az első alkalommal
Manci nénit látogattuk meg. Sokat mesélt nekünk arról, hogyan élte
meg a háborút. Szomorúsággal gondolt vissza azokra a nehéz időkre.
Mesélt nekünk még arról is, hogyan zajlottak régen az ünnepek,
bálok. Igazán nagy örömmel beszélt nekünk emlékeiről, boldogan
emlékezett vissza.
Második nap egy idős urat látogattunk meg otthonában, aki szintén
sokat mesélt nekünk a katonaságról. Vegyes érzelmekkel gondol
vissza ezekre az időkre, nehéz volt elszakadni a családjától. Mégis
vannak köztük rendkívül boldog emlékek, melyek megmelengetik az
ember szívét. Barátságok, egymás segítése mindenekfelett… Talán
ez az, ami jellemezi Pista bácsi katonai éveit. Köszönjük neki is a
beszámolót.
Segítettünk még az irodai raktárak rendezésében, ami nem volt
annyira izgalmas munka, de a jó társaság miatt hamar eltelt az idő,
jól éreztem magam. Volt olyan alkalom is, hogy az egyesület udvarát
rendeztük, kapáltunk, gazoltunk.
Közösségi munkám utolsó óráiban pedig egypár kellemes napot
tölthettem el a rendkívül aranyos, bölcsödébe járó gyerekekkel. Ez
volt a legkedvesebb a számomra, mert szeretem a gyerekeket, hamar
eltelt az idő és jól éreztem magam a társaságukban. Szívesen
elmennék még egyszer. Köszönöm a lehetőséget az intézmény
dolgozóinak, akik mindenben a segítségemre voltak.
Módos Anna, Krúdy Gyula Gimnázium – Győr:
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Legelőször idősekhez kellett kimennem és velük elbeszélgetni a
cikkhez. Ezt nagyon érdekesnek találtam, mert így megtudhattuk
milyen volt akkoriban. Majd két raktárt kellet kipakolni és
rendszerezni. Ez szinten nem volt unalmas feladat. Pakolás közben
elbeszélgettem más diákokkal, akik szinten a közmunkájukat
töltötték. Ezen kívül a Szociális Központ udvarát is rendbe raktuk.
Jól éreztem magam. Jövőre is szeretnék ott dolgozni.
Menyhárt Ákos véleménye:
Menyhárt Ákos vagyok. A győri Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakképző Iskolába járok, gépész technikus szakon. A
Beled Ifjúságáért Egyesületnél teljesítettem 2 héten keresztül minden
hétköznap 3 órát. Le kellet nyesni a bokrokat,ki kellett ill. fel kellett
ásni a homokozót. Az épületben pedig dobozokat és játékokat
rakosgatni és kiválogatni. Kaptam ásót, gereblyét, nyesőollót, fűrészt
stb. A gazolás nem tetszett, azon kívül minden.
Szabó Eszter vagyok a Hunyadi János Gimnázium és
szakközépiskola tanulója. Azt a feladatot kaptam, hogy az idős
emberek emlékeiről írjak fogalmazást, melyben kitérek a régi
játékokra, szokásokra, receptekre. Ezt a munkát a nagyszüleimnél
végeztem el: Szabó Géza és Szabó Gézáné Giczi Ilona, Rábakecöl.
Ez a feladat nagyon tetszett nekem, mert megismerhettem néhány
igaz történetet nagyszüleim gyerekkorából és most már tudom, hogy
nem csak a számítógépek világában lehet jól szórakozni!
Teke Borostyán vagyok, Fertődre a Porpáczy Aladár Középiskolába
járok. A közösségi szolgálat során az idős emberekkel való
beszélgetés- a régi időkről, hagyományokról - volt a feladatom.
Nekem két falubeli (Vásárosfalui) néni volt a riport alanyom, akik
nagyon szívesen válaszoltak a kérdéseimre. Elsőként Kati nénivel
(Varga Jánosné, született Kovács Katalin), másodikként pedig
Margit nénivel (Balázs Istvánné, született Holecskó Margit)
beszélgettem. Többször is voltam náluk és több órán keresztül
beszélgettünk a régi időkről.
Az idő, amit a nénikkel töltöttem, számomra nagyon hasznosnak
bizonyult, mert sok érdekes dolgot megtudhattam tőlük, ők pedig
12

szívesen emlékeztek vissza a régmúltra. Ez egy jó lehetőség
lehet
volt
arra, hogy, közelebbről megismerjem őket
ket és a régi időket
idő is.
Horváth Mónika mb. intézményvezető
intézményvezet

a Beledi Egyesített Szociális Központ és
a Beled Ifjúságáért Egyesület szervezésében:

2015. november 14. (szombat)
Tornacsarnok – Beled
Programok:
13 óra Kapunyitás
14 óra Óvodások műsora
14.15 óra Iskolások műsora
14.30 óra Movement Dance
School
14.45 ó Gólyalábas
kalózok I.
15 óra Aranykapu zenekar
16 óra Táncshow I.
16.30 óra Gólyalábas
kalózok II.
17 óra Bűvész

17.30 óra Táncshow II.
18 óra
Iszkiri Zenekar
Folyamatos programok:
Légvárak
Trambulin
KRESZ pálya és
memória játék
Babasarok
Kézműves
űves foglalkozás
Büfé
Tombola

Beledi Sportegyesület
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DOBOS DÁNIELTÖL BÚCSÚZUNK!
Tragikus hirtelenséggel 20 évesen távozott közülünk, nincsenek
szavak melyek elmondhatnák
micsoda veszteség a családja
mellett a Beled SE labdarúgó
csapatának számára is.
2005-ben lett igazolt játékos,
fiatal kora ellenére megfordult
nagy
múltú
NB1-es
csapatoknál. Többek között
játszott a Ferencváros, Újpest,
SC
Sopron
utánpótlás
csapataiban és a télen igazolt
vissza hozzánk. Rengeteg
feladat állt még előtte, építette
karrierjét a pályán és a civil életben is .A játékos pályafutása mellett
már edzőként is tevékenykedett, az U11-es csapatunk edzője volt.
Példaértékű lehet minden fiatal labdarúgó számára.
Megható volt tőle ott búcsúzni, ahol az életet élte, a labdarúgó
pályán, köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeztek meg
Daniról. Búcsúznak tőle játékostársak, barátok, szurkolók, mindenki,
aki csak ismerte és szerette. Ezentúl a mérkőzéseket nem a földön,
hanem az égben játssza, góljainak az angyalok tapsolnak .
Emlékét örökké megőrizzük!
Beled SE vezetősége

Evangélikus Egyház
Az elmúlt időszak fontosabb evangélikus eseményei:
Reformáció ünnepén, október 31-én délelőtt úrvacsorás
istentiszteleten, este pedig Luther Márton életéről szóló nagyszabású
amerikai mozifilm vetítésével emlékeztünk a majd 500 évvel ezelőtt
történt egyházújító eseményekre.
November 2-án, halottak napján temetői istentiszteleten
emlékeztünk meg az elmúlt egy év evangélikus halottaira. 2015.
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október végéig 10 testvért temettünk el Beledben, Vásárosfaluban és
Edvén.
Októberben eltemettük: Dobos Jenőné sz. Udvardy Jolánt, aki 93
éves korában hunyt el. Istenünk vigasztalását kérjük az elhunyt
szerettei, gyászolói életére.
Októberben elindult a konfirmáció: 10 gyermekkel készülünk erre
a május végi ünnepre.
Novemberi kiemelkedő események az evangélikus gyülekezetben:
November 14-én, szombaton lelkésziktatásra készül a gyülekezet:
10 órai kezdettel Szemerei János, a Dunántúli Egyházkerület
püspöke beiktatja szolgálatába Blatniczky János Dániel lelkészt. Az
ünnepi istentiszteletre, a hozzá csatlakozó díszközgyűlésre és az
utána következő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel hív a
gyülekezet presbitériuma.

Az iktatás után, a téli időszakban az istentiszteletek már a fűtött
imateremben lesznek.
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November 21-én Sopronban megyei ifjúsági napot szervez
egyházunk 12 éves gyermekek számára. Jelentkezni a lelkészi
hivatalban lehet (janos.blatniczky@lutheran.hu; mobil: 06 20 824
2856)
Istentiszteletek novemberben:
November 8.
8:30 Edve
10:00 Beled
November 15.
8:30 Vásárosfalu
10:00 Beled
November 22. 10:00 Beled
November 29.
Ádvent első vasárnapja:
Beled

10:00

Minden ádventi hét szerdáján esti istentiszteletet tartunk 18:00
órakor az imateremben
Keresse gyülekezetünket a Facebook-on is:
https://www.facebook.com/beledievangelikus/
Blatniczky János Dániel lelkész

Római Katolikus Egyház
Novembertől, a hétköznapi szentmisék du. 5-kor kezdődnek.
November 19-én a templom melletti Katolikus Közösségi Házban
a du. 5 órai szentmisét követően Szent Erzsébet életére emlékezünk:
Mint feleség, édesanya és a felebaráti szeretet odaadó példája áll
előttünk. Kb. jó egyórás időtartamra számíthatunk. Szeretettel várom
a korábbi érdeklődőket, a Kedves Szülőket is.
Tisztelettel: Smudla Tamás plébános
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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