2015. július

A pásztor búcsúja a nyájtól
Amikor négy évvel ezelőtt, Sopron felől
először jöttem végig a Rákóczi utcán, és a
katolikus plébániát kerestem, még nem
gondoltam, hogy pár év múlva már búcsúznom
kell. Pedig a katolikus papok életének talán ez a
legnehezebb vonása: nem magunk választjuk a
működési helyünket: püspöki kinevezéssel
érkezünk, és ugyanígy kell távoznunk.
Parancsszóra, mint a katonaságnál. Bár váratlanul
ért az elhelyezés, és egy hónap múlva már Tatán
kell lennem, mégsem akarok köszönés nélkül
elmenni Beledből. Vigye el ez az újság a
köszönetemet minden házba!
Köszönöm elsősorban a rámbízott nyájnak, a katolikus híveknek, hogy
első perctől kezdve olyan nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm, hogy
figyelemmel hallgatták a szavaimat, és bizalommal voltak hozzám a
gyónásokban és beszélgetésekben. Köszönöm a betegek ragaszkodását, akik
hónapról-hónapra várták látogatásomat. Köszönöm a sok segítséget és azt is,
ha imádkoztak értem. Ahogy egy vértanú püspök mondta: „Nem nehéz ott jó
pásztornak lenni, ahol ilyen jók a bárányok!”
Köszönöm ugyanakkor az evangélikusok szeretetét is, sőt, mindazok
jószándékát és megbecsülését, akik magukat nem mondják vallásosnak.
Mindig jó érzés volt úgy végigmenni az utcán, hogy az autókból, a
traktorokból, sőt, a kocsmák teraszáról is intettek és mosolyogtak felém.
Köszönöm, hogy ilyen apró gesztusokkal is segítettek, hogy otthon érezzem
magam Beledben. Kérem, hogy őrizzenek meg jó emlékezetükben.
Ugyanakkor azt is kérem, hogy szeressék az utódomat, Smudla Tamás
atyát. Ő ugyanolyan ismeretlenül, és az új hely miatti aggodalommal érkezik,
mint én jöttem, annak idején. Ha őt is olyan szeretettel fogadják, mint négy
éve engem, akkor biztosan ő is hamar meg fogja szokni és otthonának érzi
majd Beledet.
Búcsúzóul szeretném mindenkinek megköszönni ezt a szép négy évet,
amiben annyi szeretet, bizalmat és megerősítést kaptam. Jóságuk emlékét a
szívemben fogom őrizni. Isten áldása kísérje mindannyiuk életét!
Búcsúzó plébánosuk: Bálint atya
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Anyakönyvi bejegyzések
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Boros Anita és Tóth Attila edvei,
Mátis Patrícia kapuvári és Barabás Tibor beledi és
Eitler Kinga beledi és Fejes Kornél győri lakosok
lakosoknak házasságkötésük alkalmából!
Búcsúzunk…

Major József
Halász Miklósné sz.: Bozi Irén
Nyugodjanak békében!

Közérdekű hírek
Kedves Beledi Lakosok!
Örömmel és elégedettséggel írom a levelet Önöknek. Majdnem egy évvel
ezelőtt ellátogattam Önökhöz és beszéltem fiatalokkal és felnőttekkel a
Holokausztról. Fontos volt számomra, hogy átadjam az ismereteket és
felhívjam a figyelmet a szörnyű tragédiára, ami 71 évvel ezelőtt történt egész
Európában, Magyarországon és Beled gyönyörű falujában. A fő áldozatok a
zsidók voltak, akiket elhurcoltak otthonaikból (354 fő) és akiknek nagy részét
meggyilkolták Auschwitzban 1944. július 8-án. Azok is áldozatok voltak, akik
csodával határos módon túlélték a szenvedéseket, de sorsára hagyták őket a
fájdalomban, leromlott fizikai, egészségi és lelki állapotban. Már csak 3 élő
személyről tudok.
Más, nem beledi lakosú emberek is megsérültek. Ezekről a történetekről
először 20 évvel ezelőtt hallhattunk a falu egyik veteránjától. Jelenleg nem a
háború szörnyűségeire gondolok, hanem arra, hogy a falu szociális és
gazdasági élete felborult. Néhányan örültek a zsidókkal történteknek, de sokan
azonosultak velük és tragédiájukkal.
Büszke vagyok Beled lakosaira, akik megterveztek egy tiszteletre méltó
emlékművet a Holokauszt áldozatainak, és a közösség vezetőire, akik meg is
valósítják ezt a faluközpontban. De leginkább annak örülök, hogy Beled
lakosai hozzájárultak az emlékmű megvalósításához.
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Minden adományozó, aki hozzájárul ehhez a fontos projekthez, kap egy
oklevelet. Büszkén emlékezhet, amikor elsétál az emlékmű előtt, hogy ő is
részese volt az emlékműállításnak. A részvevő fiatalok is mesélhetnek majd
erről leszármazottaiknak.
Ma azzal a kéréssel fordulok Beled lakosaihoz, hogy azok, akik szerint
fontos az emlékmű állítása, de még nem adakoztak, tegyék meg.
Szeretném, ha tudnák, hogy az emlékmű mellett lesz egy köszönetnyilvánító
tábla az adományozóknak, és megemlékeznek róla a beledi újságok is.
Nagyon fontos, hogy minél többen adakozzunk. Kérlek, adakozzatok!
(Járuljatok hozzá az emlékmű felállításához!)
Üdvözlettel:

Avigdor Sharon

A Holokauszt Emlékmű felállításához szánt támogatásukat a
Kis-Rába Menti Takarékszövetkezetbe fizethetik be
az alábbi számlaszámra:
Beledi Holokauszt Emlékműért: 58900019-11030513

Beledi ÁMK Könyvtár
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Beledi Általános Iskola kitűnő tanulmányi eredményt elérő diákjai:
Ominger Kata 4. A
Velner Hanna 4. A
Kő Dalma 4. B
Tóth Bettina 4. B
Horváth Eszter 8. A
Módos Eszter 8.A

Borsodi Koppány 2.A
Nyitrai Zsófia 2. A
Csizmazia Botond 2. B
Antal Enikő Zsófi 3. A
Németh Maja Vivien 3. A
Epervári Hanna 3. B
Foki Anna 4. A

A Beledi Általános Iskola jeles tanulmányi eredményt elérő diákjai:
Huszár Zsófi 2. A
Soós Virág 2. A
Horváth Balázs Levente 2. B
Szaradics Gréta 2. B

Takács Anna 2. B
Horváth Dorina 3. A
Hidegh Regina 3. B
Szupinger Brenda 3. B
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Varga Attila 3. B
Ferenczy Flóra 4. A
Németh Viktória 4. A
Barabás Laura 5. A
Varga Bence 5. A
Eőry Eszter 5. B
Buthi Dániel 5. B

Göcsei Szabina 6. A
Kő Evelin 6. A
Németh Gerda 6. A
Ominger Tamás 6. A
Tóth Bálint 6. A
Dobos Dorina 6. B
Pintér Eszter 8. A

„Jó tanuló, jó sportoló!” címet Módos Eszter 8. A osztályos tanuló kapta.
Tanulmányi munkájáért és a település kulturális életében végzett kimagasló
munkájáért: Horváth Eszter 8. A és Major Dóra 8. A osztályos tanuló
könyvjutalomba részesült, amelyet a „Régi Beled Baráti Kör” ajánlott fel.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Szerződésszám: NTP-EFP-14--KLIK-007
Pályázati azonosító: NTP-EFP
EFP-14-0125

Tehetség – Érték – Tudás
Az Emberi Erőforrások
források Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás
forrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdetett a tehetséges tanulók/fiatalok számára a 30 illetve 60 órás egyéni
fejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának támogatására.
A Beledi Általános Iskola 60 órás egyéni fejlesztő
ő program megvalósítására
adott be pályázatot Tehetség – Érték – Tudás címmel.
A foglalkozások megvalósítására 786.000 Ft támogatást nyertünk.
A pályázati összeg segítségévell három témában tudtunk öt tehetséges tanulót
20-20 órában komplexen fejleszteni.
A megvalósított témák:
- Logikai-matematikai képességfejlesztés, tehetséggondozás
- Önismereti foglalkozások
- A Beled környéki flóra vizsgálata
Programunk célja a tehetséges tanulók fejlesztése, együttműködésre
űködésre és önálló
feladatmegoldásra történő felkészítése volt. A program lehetővé
lehető tette, hogy a
gyerekek önismerete fejlődjön,
djön, megismerjék és elfogadják erősségeiket
er
és
4

ezeket a tulajdonságaikat előnyösen tudják alkalmazni. A tanulók a
foglalkozások során kimozdultak a megszokott iskolai környezetből,
felfedezték lakóhelyük természetes élővilágát. A tevékenységek köre széles
volt, a játékos logikai feladatokon keresztül, a természetben végzett
gyűjtőmunkán át a korosztályukhoz kapcsolódó önismereti játékok, valamint
kézműves munkákig. Ezek segítségével került sor tehetségük kiszélesítésére.
A foglalkozásokon új módszereket, differenciált csoportmunkát és kooperatív
tanulási technikákat alkalmaztunk. Feladatunk volt aktivitásra serkenteni a
tanulókat, fejleszteni problémamegoldó gondolkodásukat, a természet
szeretetére nevelni, a játékosság szellemében jó közösségi szellemet
kialakítani.
Programjaink segítségével lehetőség nyílt a tanulók számára, hogy
ismereteiket tovább bővítsék, érdeklődési körük szélesedjen. Olyan formában
találkoztak új ismeretekkel a diákok, melyekre a tanórák nem mindig adnak
lehetőséget. Egyéniségük figyelembe vételével a kiscsoportos foglalkozásokon
lehetőségük nyílt arra, hogy sikereket érjenek el, ami további önképzésre és
kreativitásra sarkallta őket.

Ágostonné Hajnali Csilla igazgatóhelyettes

Beledi Egyesített Szociális Központ
Középkor tábor
Június 22.-26. között ismét megszerveztük a helyi és környékbeli gyermekek
számára napközis táborunkat ezúttal középkor témában, melynek helyszíne az
eddigi évekhez hasonlóan a kerekpáros pihenő volt. A táborban több mint 50
gyermek vett részt.
A hétfői napot a lovagi vár alapjainak felállításával kezdtük, mely bálákból,
kartondobozokból és ruhaanyagból készült. Délelőtt a lepedőket, délután
pedig a kartondobozokat festették ki a gyerekek. Természetesen a sokak által
kedvelt kidobó és a hozzá hasonló játékok sem maradtak el.
A második napon az esős időjárás miatt többnyire kézműves foglalkozásokkal
ütöttük el az időt behúzódva a tető alá. Elkészítettük a várlakó lovagok és
hercegnők fejfedőit, a lányoknak süveget a fiúknak pedig sisakot. A délután
folyamán mindenki elkészíthette saját kezdőbetűjével ellátott pénz-érmecskéit,
melyet száradás után másnap reggel festettünk arany-, ezüst ill. bronz színűre.
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Szerdán fiúkkal kivágtuk és befestettük a kardokat és pajzsokat, a lányokkal
pedig nyakláncot és virágot készítettünk.
Az utolsó előtti napon a pénzérméknek bőr-szütyőt készítetünk, valamint
mindenki elkészíthette saját fáklyáját. Délután lovagi várunk díszítéséhez
színes zacskókból zászlókat vágtunk.
Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt várunk csak az utolsó napon nyerte el
végleges formáját. Miután mindenki felvette fejfedőjét kezdetét vette az
ünnepélyes várba vonulás, majd a lovagi torna, ahol a lovagok és hercegnők
megcsillogtathatták tudásukat a karkitartás, hordólovaglás és a többi játékos
feladat során. A lovagi próbát mindenki sikeresen kiállta. Délután mindenki
kipróbálhatta fáklyáját és elkészítette oklevelét, melyre tintába mártott tollal
írták fel nevüket, rangjukat és vármegyéjüket. Az okleveleket a táborvezetők
aláírásukkal és viaszpecséttel hitelesítették. A tábor zárásaként lovaggá ütöttük
a táborozó lovagokat és hercegnőket, megkapták oklevelüket, majd egy rövid
buborék csatára hívtuk a gyerekeket.
A tábor ideje alatt készült fényképeket megtekinthetik a facebook-on!
Következő napközis táborunk időpontja: 2015. július 27.-31. között

Odoricsné Buthi Krisztina
intézményvezető

Beledi ÁMK Művelődési Ház
Kalandnapok várnak Rád!
A Művelődési Ház az alábbi nyári programra várja az általános iskolás
gyerekek jelentkezését:

Augusztus 11. „KALANDRA FEL II.!” – A győri Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ bevétele
Részvételi díj: 3.600,- Ft/fő fő (14 fő jelentkezése
esetén, utazás iskolabusszal)
Jelentkezési határidő a programokra:: július 16-ig Pallag Jánosnénál.

2015. július 9-én, csütörtökön 14.30 – 18 óra között
VÉRADÁS lesz a Művelődési Házban.
A helyi Vöröskereszt szervezet tisztelettel kéri a település
lakói, hogy akinek az egészsége engedi, vegyen részt a rendezvényen
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Beledi ÁMK Könyvtár

Evangélikus Egyház
•
•

Július 19-én, vasárnap 10 órakor Weltler Gábor lelkész végez
bemutatkozó szolgálatot istentiszteletünkön.
Július 26-án, vasárnap 10 és 19 órakor az istentiszteleteken
megemlékezünk a világháborúkban elesett katonákról, hősökről.
A megemlékezésen koszorút, virágot, gyertyát lehet elhelyezni a
hősök emlékére.
Béres László lelkész mobil: 20 824 87 58

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette:
Pallag Jánosné művelődésszervező
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