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  BELEDI HÍRLEVÉL 

 
TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁS ERDÉLYBE 2018. július 26 és július 30. között Dénesfa és Beled önkormányzata testvér-települési látogatást szervez, mely során meglátogatjuk Erdély legszebb helyeit, legfontosabb nevezetességeit. Indulás: 2018. július 26-án (csütörtökön) 5:00 órakor dénesfai és beledi felszállási helyekkel a Blaguss Agora Kft. 57+2 személyes autóbuszával. 11 óra tájékán érkezés Nagyváradra, ahol megtekintjük a Székesegyházat. Továbbhaladást követően rövid megállás a Király-hágónál.   15 óra magasságában érkezés Kolozsvárra, ahol megnézzük a város nevezetességeit.  19:00-20:00 órakor érkezés Göcsre a Vector Hotelba – szállás elfoglalása.   (megtett napi út 700-720 km)  Július 27. (péntek) – / Pályázatban leírtak megvalósítása/   (390 km) 8:00 órakor indulás a szállodából  : * Segesvár (35 km)          * Sepsiszentgyörgy            * Kézdivásárhely (65 km)            * közben megállás Nyerges-tetőn, ahol megkoszorúzzuk az 1849.               augusztus 1.-ei csatában  elesett honvédek emlékhelyét            * Csíkszereda – Csíksomlyó             *  Székelyudvarhely      Július 28. (szombat)  (Tervezett utazás max. 200 km) Indulás  8:00 órakor :  a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Szakközépiskola diákjainak vezetésével megtekintjük Marosvásárhelyt (25 km), majd Gernyeszegen a Teleki-kastélyt (25 km), Marosvécsen Vass Albert szülőházát (25 km).   Harasztkerék településre, ahol közös vacsora és kötetlen ismerkedés, beszélgetés az erdélyi barátainkkal.   Július 29. (vasárnap) ( Napi utazás  320 km ) Indulás 8:00 órakor: * Gyilkos-tó  -  Békás-szoros  (130 km)           * Korond (90 km)   - innen rövid kirándulás Atyha településre (10 km)           * Korond, Parajd, Szováta - Medve-tó környéke (25 km)           *  visszaindulás a szállodához (45 km) – közben kitérő az egykor elárasztott                           Bözödújfaluba (20 km) Július 30. (hétfő)    (700-720 km) 8:00 óra körüli időben indulás haza Magyarországra        * Megállás Ákosfalván – látogatás a Polgármesteri Hivatalban        * 13:00 – 14:00 órakor érkezés Tordára  - a Tordai sóbánya megtekintése      * Ezután tervezett programok nélkül utazás hazáig  (várható érkezés: éjfél körül)  Részvételi díj:   25.000 Ft/fő, amely magában foglalja az utazás, a szállás és a reggeli ellátás egy részének költségeit.   A további költségeket a Dénesfa Önkormányzat által a Bethlen Gábor Alap Zrt. pályázatán erre a célra nyert összegből finanszírozzuk.  A reggelin és a szombat esti vacsorán kívüli étkezésekről minden résztvevő önállóan gondoskodik.  Erre lehetőség lesz éttermekben, és egyéb vendéglátó helyeken illetve a szállodában is.  Jelentkezés és további részletek: -  Major Jenő Beled Város polgármesterénél (06-30/902-75-81)             - Takács Lajos Dénesfa község polgármesterénél (06-30/901-62-00)  
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Általános Iskola hírei Bár az idén tartós vendég volt nálunk is a hó és a hideg, egy pillanatra tekintsünk vissza néhány határon túli,  Szép téli élményre, melynek korábbi közlése terjedelmi  okokból elmaradt…                 Vidám arcok a sítáborból                                                     Mezei futóverseny immár a tavasz jegyében                                                                                                                               Az első helyezettek Győrben a megyei döntőn képviselték a körzetet. Körzeti döntő eredményei -  Kapuvár II.korcsoport  3 helyezés  Csapat tagjai:  Bognár Fanni 9. h Huszár Zsófi 11. h  Tömböly Dóra 18. h. Foki Janka 19. h. Soós Virág 20. h.  III.korcsoport  1. helyezés Csapat tagjai:       Ominger Kata 4. h. Horváth Dorina 6. h. Szupinger Brenda 7.h.Antal Johanna 8. h. Nyitrai Zsófi 14. h  IV. korcsoport  1. helyezés Csapat tagjai:  Barabás Laura 1.h. Eőry Eszter 3. h. Pintér Evelin 6. h. Vajda Nikolett 9. h. Németh Viktória 12. h.Megyei döntő eredmények - Győr                                                                     Felkészítő tanár: Török Jeanette                                                  Gratulálunk a versenyzőknek! III. korcsoport 5. helyezés                                                                                 Ominger  Kata 20. hely     Antal Johanna 27.hely Horváth Dorina 35. hely Nyitrai Zsófi 38. hely  IV. korcsoport 3. helyezés Barabás Laura 6. hely Eőry Eszter 16. hely Pintér Evelin 20. hely Velner Hanna 34 hely Vajda Nikolett 44. hely                                                                                                                                                                                                                                                      A mezei futóverseny résztvevői …                                                                                           és az egyik aranyérmes csapat        

Sítábor Sthulecken  Iskolánkból 13 diákkal volt lehetőségünk elutazni egy háromnapos sítáborba, Ausztriába, ahol kellemes és tartalmas napokat tölthettünk el a kapuvári gimnazistákkal együtt.  A harmadik nap végére mindenki elsajátította az alapokat, vasárnap már nagyon ügyesen és bátran csúsztak mindannyian.  Köszönöm szépen a Szülők önzetlen segítségét, amivel végig támogattak és segítettek.  Ennek köszönhető, hogy ez a három nap remekül sikerült, és egy felejthetetlen élmény maradt gyermekeik számára.   Jövőre folytatjuk :-) Török Jeanette  
A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen az iskola legeredményesebb diákja Török Flórián 4.B osztályos tanuló lett, aki a megyei versenyen 16. helyezést ért el.  Felkészítő tanára Balogh Zsuzsanna.  Gratulálunk a szép eredményhez!  
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Teleki Pál Földrajz Verseny iskolai fordulójának eredményei:                       7. osztályosok:                                            1. helyezés: Németh Viktória 7.A 2. helyezés: Velner Hanna 7.A 3. helyezés: Foki Anna 7.A  8. osztályosok: 1. helyezés: Antal Bálint 8.B                     Marton Máté 8. B 2. helyezés: Keszte Levente 8. A 3. helyezés: Varga Bence 8. A  A Csornán megrendezett Gerencsér Éva magyar nyelvi tanulmányi versenyen  eredményesen szerepelt iskolánk két tanulója:             3. helyezett Horváth Cecília Lilla, 4. Helyezett Török Flórián  4. B osztályos tanulók. Ezzel az eredményükkel továbbjutottak a megyei döntőbe.            Horváth Cecília Lilla  4.B osztályos tanuló környezetismeret tantárgyból bejutott a  Tudásbajnokság Országos Tanulmányi Verseny Győr-Moson-Sopron megyei döntőjébe. Felkészítő tanáruk: Balogh Zsuzsanna.   Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny  Iskolánkban március 2-án rendezték meg az iskolai fordulót, amin 13 ötödik osztályos, és 11 hatodik osztályos tanuló vett részt.   Felkészítő tanáraik: Antal János és Török Jeanette. Gratulálunk! Eredmények:  5. évfolyam                                                                       6. évfolyam: 1. Nyitrai Zsófi 5. A  2. Csizmazia Botond 5 B   3. Borsodi Koppány 5. A 1. Antal Enikő 6. A 2. Hidegh Regina 6. B 3. Buthi Péter 6. B   Iskolai focihírek  Március 2. Székely-kupa Szilben 6 csapattal 7-8. osztályos fiúk: III. helyezés, bronzérem Csuka Péter, Horváth Sándor, Kürti Kornél, Rácz Attila, Rácz Benjamin  Március 23. Móra-kupa Rábatamásiban 4-4 csapattal 9-11 évesek: kupagyőztes Beled Balogh Máté, Berta Márk, Jakab Dominik, Jakab Patrik, Németh Dávid, Telekes Áron, Varga Kristóf  12-13 évesek: kupagyőztes Beled Ágoston Bálint, Borsodi Koppány, Kajtár Bálint, Kóczán Milán, Nagy Noel, Németh Ádám, Takács Botond                                                                                                                Testnevelő tanár: Takács Sándor   Sportklub hírek  Karate Klub  A beledi iskolából két fő jutott tovább az országos döntőre, melyet április 14-én rendeznek Veszprémben.  A karate sportág országos Diákolimpiai Versenyén Keszte Levente formagyakorlatot mutat be az ifjúsági korosztályban, míg testvére Keszte Júlia a gyerek II.-esek mezőnyében a nehézsúlyt képviseli a küzdelemben. Sok sikert kívánunk nekik!                                                                                                                            Horváth Tibor klubvezető 
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Egyesített Szociális Központ Húsvétváró délután Húsvétra hangolódó kézműves foglalkozást tartott a Beledi Egyesített Szociális Központ.  Nagyon jó hangulatban telt a délután, ahol a fiatalabb gyermekkorosztály képviseltette magát. Ablak- és ajtódíszt készítettek színes papírból, valamint tojásfára húsvéti tojás- és nyusziformát formáztunk gipszből, amit aztán különböző technikával dekoráltak és festettek. A közös délutánon friss kaláccsal és innivalóval vendégeltük meg a gyerekeket.                                                        Készülnek az ablakdíszek Jövőre ismét találkozunk!                                                         Az Egyesített Szociális Központ dolgozói  Művelődési Ház                  1.                                                     2.  
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1    3..                                             4.      5.                                                        6.      7.                                                        8.  .      9.  1. Retro party a Művelődési Házban 2. Március 15-ei megemlékezés és koszorúzás a ’48-as emlékműnél 3. Major Jenő polgármester ünnepi köszöntője március 15-e alkalmából 4. Az általános iskolások ünnepi műsora a Tornacsarnokban 5. Húsvéti játszóház 1. 6. Húsvéti játszóház 2. 7. Jótékonysági „nyuszifutás” kerékpárral  8. A „nyuszifutás” résztvevőinek egy csoportja 9. A  húsvéti  jótékonysági akció résztvevői a kerékpáros pihenőnél 
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Óvodai Hírek Az elmúlt napokban elkészült az óvoda másik épületrésze.  Köszönetet mondunk a szülőknek a takarításban nyújtott segítségükért! Készen van a sószoba is. Köszönjük az Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítványnak, hogy az alap felszereltséget - amit az Önkormányzat biztosított, a kiegészítő elemeket (sómokozó + prizmák + játékok) anyagilag támogatta.  - 2018. 03. 28-án a délelőtti órákban igazi élő nyulak társaságában kereshették óvodásaink az óvoda udvarán a húsvéti ajándékokat. Köszönjük a Szülői Közösség ajándékát, és Major Tibornak, hogy gondoskodott az élő nyuszikról.  - 2018. 04. 09-én kezdődik az úszótanfolyam óvodásainknak a Celldömölki Vulkán uszodában  10 alkalommal, mely 2018. 05. 09-én ér véget. - 2018. 04. 12-én Artissimo együttes tart koncertet az óvodában. - Az óvodai társadalmi munkára 2018. 04. 20-án (pénteken) kerül sor 14:00-17:00-ig.  Kérjük a kedves szülőket, hogy minél többen vegyünk részt óvodánk környezetének szépítésében!  Bölcsődei beíratás időpontjai: 2018. 05. 07-08. - 08:00-16:00-ig Helye: Beledi ÁMK Óvodája (9343 Beled, Vásártér utca 6.)  Értesítem a Kedves Szülőket, hogy 2018. 09. 01-től az óvodával egy épületben működik a bölcsődei csoport is. A bölcsődei csoportba a gyermeket a 20.hét betöltése után vehetjük fel abban az esetben, ha az anyuka munkáltatói igazolással bizonyítja, hogy valóban visszaállt dolgozni. Ha a szülő nappali főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytat, akkor szükséges igazolnia, hogy mely nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója. Szükség van emellett egy egészségügyi igazolásra is a védőnőtől, hogy gyermekünk egészséges, és közösségbe mehet. Szintén feltétel, hogy a szülő állandó beledi lakóhellyel rendelkező lakos legyen és életvitelszerűen Beleden éljen.  Vannak gyermekek, akik előnyt élveznek a bölcsődei felvételkor (1997. évi XXXI. törvény 41.§) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.  A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van. Az állami bölcsődékben általában az étkeztetésért kell fizetni. A fizetés az élelmezésvezető irodájában a hónap első két napján történik.   Kérjük, a beiratkozáshoz, hozzák magukkal:  ⁃ A gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ö lakcímkártyája, ⁃ gyermek születési anyakönyvi kivonata ⁃ gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata, ⁃ mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés) ⁃ egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat, ⁃ nappali egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása, ⁃ igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről, ⁃ egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás, ⁃ a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. ⁃ a gyermek egészségügyi kiskönyve ⁃ gyermek egészséges igazolása (ehhez írószerboltban be kell szerezni egy C3354-6/A nyomtatványt, melyet a védőnőnek kell átadni) 



BELEDI HÍRLEVÉL 2018. ÁPRILIS  

 7  

 A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokért kérjük, az óvodába, jöjjenek be (bölcsődei ellátás iránti kérelem, munkáltatói igazolás).  Elérhetőségeink:  Telefonszám: 0696/257-150 Mobilszám: 0620/2870-193 Facebook: Beled Óvoda Honlap: www.bamk.hu Óvodai beíratás időpontjai: 2018. 05. 07-08. - 08:00-16:00-ig Helye: Beledi ÁMK Óvodája (9343 Beled, Vásártér utca 6.) Beíratásra kerülnek a 2016. december 31-ig született gyermekek.                                                                                                                                                                                           Húsvét az óvodában.                                                                                  Beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal: ⁃ Gyermek születési anyakönyvi kivonatát ⁃ Gyermek egészségügyi kiskönyvét ⁃ TAJ-számát  ⁃ Szülők telefonszámát ⁃ Lakcímkártyát Terveink között szerepel, hogyha megfelelő létszámú gyermek kerül beíratásra, akkor egy óvodai mini csoport elindítását tervezzük azon gyermekek számára, akik a 2,5 éves kort betöltötték, de még nem óvodaérettek.                       Állampolgári eskütétel  (cikk a 12. oldalon)  Városi és Iskolai Könyvtár Március 20-23 között lezajlottak a Nagyinet 2. második turnusának foglalkozásai.  Az intenzív mini-tanfolyamon újabb 10 fő kapott mélyebb betekintést a világháló rejtelmeibe, s szerzett a mindennapi életben is jól hasznosítható ismereteket. A képzés második csoportjából néhányan már korábban is részt vettek óráinkon, de szerettek volna még többet elsajátítani, s gyakorolni. Az ismételt részvételnek továbbra sincs akadálya! Köszönjük szépen Patonai Gábor oktatómunkáját, hallgatóinknak a kitartó figyelmet! A 65 év felettieknek szóló, előző havi felhívásunk továbbra is él. A mostani tanfolyam résztvevői közül már sokan feliratkoztak, de természetesen minden érdeklődő előtt nyitva áll a lehetőség!  
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A könyvtárban személyesen, 1000 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével szervezzük a soron következő alkalmakat. Pontos időpont még nem ismert, de a 20 órás képzés 2018. december 31-ig lezajlik.Legvalószínűbb az őszi időszak. A díjat visszafizetjük, amennyiben a képzés mégsem jönne létre. Távolmaradás esetén a feliratkozási díj nem jár vissza.                                                                                                              Újat tanulni minden életkorban érdemes….                                    Egy kis szeretet az interneten        A pályatárs Szabó Magda, aki róla mintázta az Abigél Horn Micijét, így búcsúzott tőle: “…gyerek, felnőtt megrendülten néz utánad, az olvasók, az öregek életerejét írásaidban visszaperelted, gyerekek, akik ábrázolások révén                  emberközelbe kerülhettek végre a szüleikkel…           Evangélikus Egyház hírei 
Költészet napja  Idei költészet napi műsorunk Janikovszky Évának állít emléket. A közkedvelt, Mosolyrenddel kitüntetett írónő nemrég lett volna 90 éves. Nemcsak egy író, hanem legenda, akinek a könyvei generációkon át kísérik a gyerekeket és felnőtteket. VELEM MINDIG TÖRTÉNIK VALMI… Az előadásokat Gerbert Judit színművésznővel tekinthetik meg. Mindenkit várunk sok szeretettel a Műv. Házba! Kezdési időpont: 2018. április 13. péntek  9 és 10 óra Fotóklub:  Molnár István arról számolt be, hogy a Beledi fotóklub februárban közös kirándulást szervezett a Győri fotóklub néhány tagjával Mixnitzbe és a Myrafallee-hoz.  A hónap végén pedig a klub néhány tagja ellátogatott a jéggé varázsolódott Sebastian vízeséshez, és a szintén jeges Myrafalle-hoz 
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Evangélikus Egyház hírei                                         
Márciusban meghatározó volt a lelkésziktatásra való felkészülés. „Íme, nyitott ajtót adtam eléd.” hívogatott mindenkit a meghívó a Jelenések könyvéből vett igével, mely egyúttal az új lelkész választott indító igéje is lett. Március 17-én, szombaton Mesterházy Balázs a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese beiktatta a Beledi Evangélikus Egyházközség lelkészi állásába megválasztott lelkészét, Ihász Beatrixot.   Az ünnepélyes iktatáson verssel szolgáltak a gyülekezet fiataljai, énekkel a komáromi és orosházi kórus tagjai. Kőszegi-Németh József előadásában elhangzott Biset: Agnus Dei c. műve. A díszközgyűlés bensőséges, képekkel és ajándékokkal gazdag örömteli alkalom volt. A fogadáson újra megszólaltak a kórusok, az együtt éneklés örömében lehettünk együtt. Köszönöm mindenki segítségét, aki e szép nap meghittségéhez, gördülékeny lebonyolításához hozzájárult!  ⁃ Az általános tisztújítás hatévente megtörténik gyülekezeteinkben. A jelöltlista véglegesítésére 4-én, a választásra  Beledben és Edvén11-én, az egyházközségi tisztségviselők és presbiterek beiktatására 25-én, virágvasárnap került sor. Köszönjük az eddigi presbiteri munkát, és köszöntjük az újabb presbitereket és tisztségviselőket gyülekezeteink élén.  ⁃ Március 24-én került megrendezésre a megyei hittanverseny Sopronban. Erre a megmérettetésre 13 hittanost vittünk, minden korcsoportban képviseltük gyülekezetünket.  A hittanverseny idei anyaga Dávid története volt, szépen felkészültek hittanosaink. Legnagyobb örömünkre konfirmandus-csoportunk meg is nyerte a megyei fordulót, így április 14-én Budapesten ők képviselik a Soproni Egyházmegyét. Gratulálunk az eddigi sikerhez! ⁃ Piliscsabán vehettünk részt  országos konfirmandus táborban. 70-nél is több fiatalt mozgattunk meg testileg, de főként lelkileg ezeken a napokon. Beledből 6-an vettünk részt az alkalmon. ⁃ Nagycsütörtökön húsvéti kézműveskedést hirdettünk meg. Köszönöm a segítőknek az együttműködést, az érdeklődésre való tekintettel ezt a kezdeményezést folytatni fogjuk. ⁃ Nem feledve, hogy az Egyház Urának Kegyelméből élünk, számba vesszük terveinket, az előttünk álló eseményeket is. A hétközi és ünnepnapi alkalmainkat a szokásos rendben tartjuk. ⁃ Áprilisban elkezdődik a keresztelések sora. Jelenleg 3 gyermek- keresztelésre való felkészülés és 3 felnőtt-keresztelőre és konfirmációra való felkészülés zajlik gyülekezetünkben. Szintén 3 az esketésre jelentkezett párok száma.  ⁃ Április 14-én a Hittanverseny Országos fordulójára megyünk a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemre. ⁃ Idén, gyülekezetünkben a konfirmáció május 6-án lesz, a vizsga pedig május 4-én. 5 konfirmandus készül arra, hogy hitvallását elmondja és az úrvacsorával élők közösségébe lépjen. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket. Ezen a napon rendezzük meg a jubiláns konfirmandusok találkozóját is, ezúton is szeretettel várjuk a 10,20,25,30,40,50 éve konfirmáltakat.  Beledi templomunk felújítását tervezzük tavasszal, és a vásárosfalui templom építését folytathatjuk. Programokra is nyertünk EFOP-os pályázatot, ennek a tervezése is folyamatban van.  Kétéves projektről van szó, melyben táborozás és zenei programok is bőséggel megvalósíthatóak.   A templomtető és a torony felújítására folyamatosan gyűjtünk. Örömmel fogadjuk az adományokat.    Isten adjon reményteljes gyarapodást, épülést gyülekezetünkben, imádkozzunk, tegyünk is ezért!   Szeretettel és tisztelettel: Ihász Beatrix evangélikus lelkész  
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Interjú Ihász Beatrixszel, Beled újonnan beiktatott evangélikus lelkészével   - Kedves lelkész Asszony, szívből gratulálunk a beiktatásához! Ön néhány hónapja került Beledbe. Volt-e már ideje beilleszkedni, megismerkedni a gyülekezettel, a várossal? - 2017. szeptember 1-jétől vagyok hivatalosan helyettes lelkészként a beledi gyülekezetben. Költözésünk során már valaki megjegyezte kedvesen:” Biztos már évtizedekkel ezelőtt kinézted magadnak a beledi parókiát.”” Erről természetesen szó sincs, de az igaz, hogy ifjúkoromban sokszor jártunk itt a Mustármag megyei ifjúsággal még Bence Imre (ahogy mi hívtuk Imsi) idejében. Ez a néhány hónap szeptember óta elég volt arra, hogy elkezdjük a beilleszkedést, megismerjük valamennyire a város múltját, de legfőképpen jelenét és örömeit, gondjait. Először természetesen a város vezetését látogattam meg, bemutatkoztam, és figyelmesen hallgattam a nehézségekről, de legfőképpen a tervekről szóló beszámolót. Az érdekelt a legjobban, hogy jómagam ill. az evangélikus gyülekezet miben tud segíteni, bekapcsolódni a tervek megvalósításában. A gyülekezettel folyamatos az ismerkedés, abban a különleges helyzetben találtam magam itt is, hogy rólam már mindenki hallott, de nekem komoly erőfeszítésembe kerül egyeztetni a nevet a kedves arccal. A gyülekezet vezetésével hamar megismerkedhettem, hiszen rögtön a munka közepébe csöppentem bele szeptemberben.   - Milyen tervekkel, érzésekkel, gondolatokkal érkezett Beledbe?  - Mi a Dunántúlra hazajöttünk. Én győri, férjem kőszegi származású. Családtagjaink is a környéken élnek. Az első év itt az ismerkedéssel, és a lehetőségek felmérésével telik. Megtanultam, hogy sok váloztatást nem bír el egyszerre egy közösség, így koncentráltan figyelek az eddigi gyakorlatra, szokásokra, kialakult hagyományra. Tiszteletben tartom elődeim munkáját, és jelenlegi munkatársaim, azaz a presbitérium elképzeléseit. Erre építek és az esetleges szükséges változtatások, vagy új ötletek megvalósítása így alakulhat ki. Pozitív érzésekkel, nagy munkakedvvel érkeztem.  - Hogyan került erre a pályára, miért a lelkészi hivatást választotta?  - Még gimnazista voltam, amikor először résztvevőként, majd szervezőként hívtak a Mustármag ifjúságba. Az akkori fiatal lelkész-vezetők életpéldája, prédikációi, fiatalos stílusa megragadott, és így alakult ki a vágy bennem, hogy lelkész legyek. Természetesen ehhez Isten „jóváhagyása” is kellett, teológiai éveim során sok küzdelmem volt a magam alkalmassága és az úgynevezett külső és belső elhívással kapcsolatban. Isten megerősítette elhívásomat, és azóta egyetlen egyszer sem hagyott cserben, bár nem egyenes, hanem inkább buktatókkal teli út vezetett idáig.  - Milyen kihívások állnak ma egy lelkész előtt? - A lelkészi hivatás nagyon összetett, ugyanúgy helyt kell állni az ovis hittanon, mint a presbiterekkel való egyeztetésben, a pályázatok megvalósításánál, vagy egy nehéz konfliktusos helyzetben. A lelkész nem érthet mindenhez, ezért szakemberekkel kell körbevenni magát. A mi presbitériumunk, a gyülekezet vezető testülete- ugyanígy leányegyházközségeinkben, Edvén és Vásárosfalun is- sok tapasztalattal és jó ötletekkel építi a gyülekezetet. A vezető feladata megkeresni a megfelelő segítőt, hogy céljainkat elérjük. Legnagyobb kihívás a – borzasztóan elfoglalt-középgeneráció megszólítása. Nem lehetetlen feladat, hiszen sokuknak a gyermekét taníthatom hittanra, és így sok esetben akár a gyermek rábeszélése eredményeként nyit a felnőtt az egyház felé. 
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 - Hivatásához kapcsolódó tevékenysége, ahogy Ön is említette, rendkívül sokrétű. Melyek a jelen soron következő, legfontosabb feladatai?  - A lelkésziktatás előtt a lelkészválasztási eljárás alatt is már folyamatban volt 3 pályázatunk. A beledi templomunk teteje szorul teljes cserére és a torony egy nagyobb felújításra. Vásárosfaluban a templomépítés folytatódik, újabb anyagi források felkutatása után. Valamint nyert egy EFOP-os pályázatunk, mely elsősorban programok megvalósításában ad támogatást. Emellett és ezeken keresztül a legfontosabb, hogy ne csak rendezett környezet várja a gyülekezeti tagokat, hanem „élő kövekből” építsük az egyházat, evangélikus közösségünket. Szerintem nagyon fontos, hogy nyitott közösség legyünk, hogy otthonra leljen az is, akinek már a dédapja is evangélikus volt, de szerető fogadtatásban részesüljön az is, aki először jár nálunk és még sok lépést kell megtennie Isten szeretete felé. Ezért  a legfontosabb az emberi kapcsolatok építése, szeretetteljes, elfogadó, befogadó közösség kell ahhoz, hogy gyarapodjunk számban és vonzó legyen a gyülekezeti élet. A hittanosokat matricagyűjtő versennyel bátorítom az istentiszteletek látogatására, a fiatalokat legutóbb palacsinta-partyra hívtam meg, de nagy sikere volt a kreatív játszóháznak is. Ezért választottam a beiktatásra ezt a bátorító üzenetet: Íme, nyitott ajtót adtam eléd! (Jel 3,8) Számomra is megnyílt a gyülekezet ajtaja és ezt a nyitottságot- krisztusi szeretetet- adhatjuk tovább, nem kicsi, de rendkívül hálás feladat.  - Véleménye szerint jelenthet-e különbséget a gyülekezeti munkában, eredményességben, ha nő a lelkipásztor?  - Nos, meglehet, hogy egy női lelkipásztor mást lát fejlesztenivalónak egy közösségben, talán érzékenyebben reagál a rászorulók igényeire, de alapvetően a munka- de én jobban szeretem hivatásnak nevezni, hiszen ekként tekintek rá- nem más. Eredményességben sem gondolnám, hogy bármelyik nem előnyt élvez. Az én lelkészi identitásomat a SOTE mentálhigiénés szakember és lelkigondozó képzése erősítette meg, amelyet 2013-ban végeztem el. Az egyszerűség, a természetes és közvetlen megszólalás, a hitelesség és a szeretetteljes szándék mind fontos összetevője annak a képnek, amit a lelkészről alkotnak. Egy kapcsolatnak természetesen két oldala van, nagyon fontos a befogadó közösség is. Sok gyülekezetnek előnyére vált, ha feladta korábbi elképzelését és elfogadta vezetőül a női lelkészt. Én legfőképpen a közvetlenséget és egyenességet szeretem kapcsolataimban, ezt erősítem itt Beledben is.  - Az Ön számára különösen meghatározó bibliai igét ünnepi meghívóján is olvashattuk, amit imént is említett: ” „Íme, nyitott ajtót adtam eléd.” Kérem, fejtse ki röviden Olvasóinknak  az ige mélyebb, személyes jelentését!  - Megdobogtatta a szívemet ez az ige. Egyszerre érthetjük alatta, hogy személyesen nekem szól: megnyílt egy ajtó, egy lehetőség, de azt is, hogy az egész gyülekezetet- hiszen ez a filadelfiai közösséghez szól- bátorítja Isten, hogy lépjen be a Jézus Krisztus által szabaddá, nyitottá vált ajtón.  Köszönjük szépen az interjút! Munkálkodásához sok sikert, jó egészséget kívánunk!  
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Római Katolikus Plébánia hírei                       Anyakönyvi hírek    Születés:  1.) Gurbács Ármin (Bödő Katalin és Gurbács Zsolt gyermeke) 2.) Farkas Petra (Horváth Gertrúd és Farkas Richárd gyermeke)   Házasságkötés: 1.) Horváth Ákos és Czenki Szabina kenyeri lakosok 2.) Rausch Tamás és Leinwetter Anikó soproni lakosok  Haláleset: 1.) Pesszer Erzsébet volt Beled, Rákóczi u. 62. 2.) Pinezits Gáborné sz.: Kozma Irén volt Beled, Hunyadi u. 4. 3.) Németh Ferencné sz.: Varga Terézia volt Beled, Jókai u. 21. 4.) Csillag István volt Beled, Malom u. 5.  5.) Csizmadia Mihályné sz.: Pandur Irén volt Beled, Széchenyi u. 7.   Állampolgársági eskütétel Beleden  2018. március 14-én Beled városában Gueta Ágnes az egyszerűsített honosítási eljárás keretében magyar állampolgárságot szerzett.                                                                                                     A hivatal házasságkötő termében ünnepélyes keretek között  Gueta Ágnes,  Beled város polgármestere előtt letette az állampolgársági esküt, mely a honosítási eljáráshoz alapfeltétel.    Az eskü letétele után a polgármester köszöntötte az immár teljes jogú magyar állampolgárt, majd a Himnusz elhangzása után átadta az állampolgársági okiratot és  az emléklapot.                                                                           Az ünnepélyes aktusról készült fotók lapunk 7. oldalán láthatók.   
 ⁃ A "Szent Háromnap" ünneplésébe való bekapcsolódást, nagycsütörtök estétől a feltámadás napjáig, ezúton köszönöm meg. ⁃  Húsvét nyolcada az Isteni Irgalmasság vasárnapjával zárul. /II. János Pál elnevezése./ Míg a húsvéti idő 50 napja, egésze, Pünkösddel fejeződik be. ⁃  Ápr. 15. Húsvét 3. vasárnapja, mivel az elsőnek magát Húsvétot vesszük. Az Egyház Jézus feltámadásán örvendezik. - Ha szomorúság ér, vigasztaljon minket, hogy az Úr már a menny örömébe érkezett. ⁃ Ápr. 22. Húsvét 4. vasárnapja. Papi, szerzetesi hivatások vasárnapja. E napon legátusként mennek a kispapok néhány plébániára. De mindenütt gondolunk a hivatásokra. Ápr. 29. Húsvét 5. vasárnapja. Beleden idén e napra kerül a gyermekek elsőáldozása. ⁃  Május 1. E napon kerül sor Szombathelyen Brenner János boldoggá avatására. Nagy eseménye ez a Szombathelyi egyházmegyének.  ⁃ A fiatalon megölt mártírsorsú káplán sokakra nagy hatással volt. Ciszterci szerzetesnek indult két testvérével egyetemben, de a körülmények miatt a rendben nem maradhatott. Így világi papnak,ment el. Odaadott, ragyogó élete, ábeli áldozat volt.   ⁃ Szándék szerint Mihályiból /Kisfalud/ indul busz.                                            A húsvéti idő kegyelmét kívánva mindenkinek, maradok tisztelettel:                                                         Smudla Tamás plébános  Az elmúlt vasárnapi szentmise előtt az egyházközségi tanácsadó testület és a hívek nevében felköszöntötték Smudla Tamás plébános Urat, aki húsvétkor ünnepelte 60. szülésnapját.   Kívánunk Neki sok erőt, jó egészséget, Isten éltesse nagyon sokáig!    Kiadja: Beled Város: Önkormányzata Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros Megjelenik havonta, 950 példányban  


