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         Mikulás az alsó tagozatban                                              

                    PAPP MÁRTA ILONA: TALÁLKOZÁS AZ ANGYALLAL  

Sokan nem hisznek, vagy kételkednek az Angyalok létezésében.  
Én tudom igazolni, igenis vannak Angyalok… 
Így Advent időszakában sokan gondolunk vissza, milyen volt gyermekkorunk karácsonya. Tesszük 
ezt azért, mert mindannyiunkban ott van a tiszta gyermeki lélek és a hit.  Így legalább gondolatban 
ismét átélhetjük a karácsony misztériumát. Várjuk újra a csodát, a megváltó megszületését, 
eljövetelét. 
Nekem ilyenkor felelevenedik gyermekkorom legszebb karácsonya, találkozásom az Angyallal. 
Történetem idején húgom négy éves, én hét éves lehettem. Decemberben a helyi boltok kirakatait 
feldíszítették, ezüst- és aranyvasárnapra készültek. A község egyik közösségi nagytermében 
ajándék-kiállítás nyílt. A műszaki cikkektől a játékokig sokféle áruféleséget mutattak be, hogy innét 
választva tudjanak az emberek, főleg a gyerekek kívánságokat előterjeszteni a Jézuskának. 
Szüleink minket is elvittek erre a kiállításra.  
Természetesen minden játékot, babát, labdát és mesekönyvet szerettünk volna. 
Amikorra hazaértünk, már eldöntöttük mit kérjünk a Jézuskától. Anyukánk mondta, hogy sokat ne 
kérjünk, mert a többi gyermek is szeretne ajándékot kapni, Nekik is jusson a látottakból. 
Húgom nevében is, mint  másodikos nagylány, levelet írtam a Jézuskának, milyen ajándékot 
szeretnénk. A levelet este kitettük az ablakba, és láss csodát: reggelre már hűlt helye volt.  
Biztos elvitték az Angyalok - gondoltuk. 
Nagyon vártuk a karácsonyt, ami hamarosan elérkezett.  
Családunkban az volt a szokás, hogy szenteste az öt órás istentiszteleten vettünk részt.  
Mi a többi  gyermekkel együtt kis műsorral szerepeltünk. Nagy izgalommal mentünk hazafelé a 
templomból. Hideg volt, csikorgott a hó talpunk alatt, de mi nem fáztunk. Már messziről figyeltük a 
szobánk ablakát, vajon van-e világosság. Kiviláglik-e a karácsonyfa fénye. Nem, ekkor még sötét 
volt az ablak.  
A szentesti vacsora következett, de az izgalomtól nem nagyon tudtunk enni. Anyukánk hiába 
mondta,  ilyenkor rengeteg dolga van a Jézuskának és segítőinek, az Angyalkáknak. Sok gyermek 
várja a karácsonyfát és az ajándékokat. Talán hozzánk később érkezik.  
A vacsora utáni várakozásban csengettyűszó hallatszott. Egyszer, kétszer, többször... 
Erre vártunk! Megjött a Jézuska, itt járt az Angyalka! - kiáltottuk nagy örömmel. Talán hozott 
nekünk is karácsonyfát, ajándékokat...Rohantunk be a szobába és mit láttunk meglepődve:  egy 
fehér ruhás Angyalka suhant ki a főbejárati ajtón, kezében csengettyű és csillagszóró. Különleges, 
megmagyarázhatatlan fények és illatok szálltak körülötte a levegőben. A szobát betöltötte a kis 
kályha és a szeretet melege, a karácsonyfa gyertyáinak fénye és a csillagszóró szikrái.  
 
Ott állt az ablak előtt egy csodás karácsonyfa, tele díszekkel, szaloncukorral. A fa alatt szebbnél 
szebb papírokba csomagolt dobozokkal, ajándékokkal. Micsoda öröm, boldogság és 
meghatottság volt mindannyiunkban! Igen, hozzánk is megérkezett a Jézuska.  
 
Először közösen elénekeltük a Mennyből az angyalt, majd kezdődhetett az ajándékok 
kicsomagolása. Itt volt az a barna hajasbaba, tarka ruhában, amit a kiállításon látott és kért 
kishúgom. Ugyanazt a rózsaszín babakocsit is megkaptuk, amire vágytunk. Én is felfedeztem a 
szőke, kék szemű pólyás babát, hisz ez csoda, ugyanolyan zöld pettyes sapkában és ruhában, 
mint amilyent a kiállításon megcsodáltam.  
Jézuska még pizsamát, zoknit, ruhát, csizmát, csokit, narancsot küldött nekünk.  Grimm legszebb 
meséi is hozzánk került, meg az Öreg néne őzikéje, mert Jézuska tudta, én már akkor is nagyon 
szerettem olvasni.  Istenem, milyen nagy boldogság volt! Égtek a gyertyák, csillogtak a díszek, de 
a mi szemünk csillogása mindennél fényesebb volt. A szomszédos templomban az éjféli misére 
hívó harang hangja meg ébren talált bennünket.  
.A karácsonyi Angyalt csak egy pillanatig észleltük, láttuk, de itt volt.  
S hogy itt járt nálunk, csak a nyomában maradt angyalhaj, és az én boldog gyermekkori emlékem 
őrzi. 
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(folytatás a z 1. oldalról) 
REGIONÁLIS HONISMERETI VERSENY  Regionális Honismereti Versenyen, 
Farádon vettek részt tanulóink, ahol a 3. helyezést érték el. Gratulálunk nekik! A csapat tagjai: 
Horváth Cecília Lilla, Rácz Nikolett 6.B, Németh Balázs, Jakab Patrik 5. osztály.  
                                                                                  Felkészítő tanáruk: Nagyné Császár Mónika 
 PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS November 21.-én, csütörtökön már nagy izgalommal 

vártuk, hogy jöjjön a busz és mehessünk Sopronba a pályaválasztási kiállításra. A hangulat a 
buszon nagyon jó volt és hamar oda is értünk a Liszt Ferenc Kulturális Központba. A 
központban nagy szeretettel vártak már minket az iskolák. Rengeteg iskola vett részt ezen a 
napon, mint például: Handler Nándor Szakképző Iskola, Hunyadi János Középiskola, Fáy 
András Kéttanítási Nyelvű Gazdasági és Szakgimnázium stb...   
Az iskolák nagyon segítőkészek voltak és szívesen válaszoltak a kérdéseinkre. Voltak olyan 
iskolák, amelyek nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megmutatták, hogy mit tudnak. 
Például volt hajfonás, kézkrémek megvizsgálása, kozmetika stb..  A program végén rengeteg 
lufival és ajándékkal tértünk haza. Sok-sok információhoz jutottunk és nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük szépen ezt az élményt! 
                                                                Hidegh Regina és Szupinger Brenda 8.B osztályos tanulók 

ISMERKEDÉS A SZAKMÁKKAL Iskolánk hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulóival 

az eladó, fodrász és vendéglátós szakmákkal ismerkedtünk. 
Köszönet a Vas-edény bolt tulajdonosainak és dolgozóinak: Foki Andrásnak, Fokiné Tasic 

Mártának, Kőhalmi Rozáliának és Tuba Gergőnek! Nagy szeretettel fogadtak minket, 
részletesen meséltek a szakma szépségeiről, ajándékkal kedveskedtek a szakma iránt 
érdeklődő tanulóinknak. 
A 8. osztályos tanulóink az asztalos szakmával ismerkedtek. Módos Imre cégvezetőnek 
köszönjük a részletes tájékoztatást és a sok hasznos információt. 
Az Anikó fodrászatban Szabó Anikó fodrásznak köszönhetően ismerhettük meg a szakmát.  
A védőnői rendelőben hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink a védőnők munkájával 
ismerkedtek. Köszönjük Németh Eta és Nyitrainé Horváth Anita színvonalas tájékoztatását. 
A Fényes Vendéglő és Panzióban Horváth Dóra várt minket. Köszönjük a mindenre kiterjedő, 
részletes ismertetést! A pincér és szakács szakmákról igen részletes tájékoztatást kaptunk, 
majd pizzát készítettünk, amit jóízűen elfogyasztottunk! 
Tanulóink a cukrász szakma rejtelmeivel ismerkedtek. Köszönjük a lehetőséget Szupinger 

Tamás cukrásznak és a cukrászat dolgozóinak! 
                                                                                Köszönjük a vállalkozóknak a segítséget! 

SZÍNES HÉT AZ ISKOLÁBAN Novemberben ismét megrendezte iskolánk 

hagyományaihoz híven a színes hetet. Ilyenkor minden nap más színű ruhákat kell felvenni, 
és ezek pontozásra kerülnek. Mindenki arra törekszik, hogy minél több ruhadarabja legyen az 
adott színből, és közös összefogással megnyerje osztályával ezt a versenyt.  
Hétfőn kék nappal indítottunk. Minden osztály szorgosan összegyűjtötte kék ruháit otthonról.  
A keddi rózsaszín sem okozott gondot, még a fiúknak sem. Ők is jó bulinak tartották a kicsit 
lányosabb színbe bújást.  
Szerdán citromsárga nap volt, mindenki a Nap színeiben tündökölt.  
Csütörtökön bezöldült iskolánk, sok zöld színű gyermekkel.  
Utolsó nap fehér színnel zártunk. Minden diák nagyon élvezte ezt a hetet és az osztályok 
közötti versengést.                                                                      Buthi Lilien Kitti 6. B osztály 
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 „SZÜLŐFÖLDÜNK A KÖLTÉSZETBEN” – VERSMONDÓ VERSENY  
2019. december 3-án rendezték meg a Szülőföldünk a költészetben versmondó versenyt 

Kapuváron, amelyen a beledi tanulók szép eredményeket értek el. Iskolánkat az alsó 

tagozatos gyermekek közül Orbán Zoé 2., Velner Cecília és Kertész Kristóf Bence 4. A 

osztályos tanulók képviselték.  
Az 5-6. évfolyamos kategóriában Horváth Cecília Lilla 2., Seucz Laura pedig 3. helyezést ért 
el, mindketten 6. B osztályos tanulók. 
A 7-8. évfolyamosoknál Soós Virág Luca 1. helyezést ért el, Nyitrai Zsófi különdíjban 
részesült, mindketten 7. A osztályosok. 
Köszönjük Kőszegi-Németh József Igazgató Úrnak, Nagyné Császár Mónika és Homlokné 
Halász Judit tanárnőknek a felkészítő munkát. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a tanulók utaztatásában segítő szülőknek: 
 Kertészné Nyitrai Tündének, Kőrösi Máriának és Soósné Baranyai Andreánák. 

 

 MATEKVERSENYEK A FELSŐ TAGOZATBAN - 2019. november 26-án iskolánk  

7. és 8. osztályos tanulói az Országos Varga Tamás Matematika Verseny iskolai fordulóján 
vettek részt. Az alábbi tanulók értek el helyezést:

7. osztály  
1. Zsirai Sára 7.A  
2. Csizmazia Botond 7.B  
3. Horváth Balázs Levente 7.B 

8. osztály 
1. Antal Enikő 8.A 
2. Hidegh Regina 8.B 
3. Ágoston Bálint 8.A 

 

A Marót Rezső Megyei Matematika Verseny iskolai fordulóját 2019. november 28-án tartottuk 
az 5. és 6. évfolyamosoknak. Az alábbi eredmények születtek: 
 

5. osztály 
1. Hidegh Flóra  
2. Jakab Dominik  
3. Jakab Patrik  

6. osztály  
1. Buthi Lilien Kitti 6.B 
2. Németh Nikolett 6.A 
3. Tömböly Dóra 6.A 

 
Gratulálunk a helyezetteknek! 
Zsiray Dénesné munkaköz. vezető 

 

Tanáraik:  

5. osztály, 6.B, 7.A: Borosné Tóth Zsuzsanna 

6.A, 7.B, 8.A, 8.B:   Zsiray Dénesné 

 
CSAPATÉPÍTŐ TRÉNING 5. OSZTÁLYOSOKNAK 

November 22-én, pénteken Mónika néni az osztályunknak „Ki mit tud?” versenyt szervezett.  
Mindenki megmutatta, hogy miben tehetséges. A zsűri tagjai: Jeanette néni és Igazgató Úr 
voltak. Ők pontozták a produkciókat. Sokan táncoltak, rajzoltak, verset mondtak, sportoltak.  
Az iskolai döntőbe 4-en jutottak be. Az eredményhirdetés után osztálytermünkben almát 
sütöttünk és nutellás, mézes, lekváros kenyeret ettünk. Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Köszönjük szépen Mónika néninek és Gerti néninek a szervezést!  
Reméljük még sok ilyen lesz!                                                                   Hidegh Flóra 5. osztály
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SZEREPLÉS MÁRTON-NAPON Az Egyesített Szociális Központ által szervezett 

Márton-napon, november 9-én szerepeltünk iskolánk énekkarával és a 6. osztályos 
tanulókkal.  
Először Rábaközi népdalcsokrot mutattunk be. Majd a Rönkházasság hagyományőrző népi 
játékot adtuk elő, amely tréfás, dramatikus jellegű népszokás Nyugat-Magyarországon. 
Bevezetőnek a vőfélyek a Mi a házasság? című verssel sorolták a férj kötelességeit, mi 
mindent lényegtelen venni az új asszonynak a házasságkötés után.  
A népszokásban a leányok, legények közül kiválasztott párt szatirikus paródia keretében 
házastársaknak nyilvánítják. A lakodalom alkalmából elhangzó tréfás, eskető szöveg a 
farsangban elmaradt igazi lakodalmat pótolja. 
Tanulóinkat dicséret illeti az ügyes előadásért!                         Vaspöriné Kótai Szilvia tanító 

 
MIKULÁS AZ ALSÓ TAGOZATBAN December 6-án öröm költözött iskolánkba: 

ellátogatott az alsó tagozatba a Mikulás.  
Érkezését nagy izgalom előzte meg: a tantermek ünnepi díszbe öltöztek, a kis diákok pedig 
dallal, verssel, tánccal készültek a köszöntésére. 
A személyes találkozás során a gyermekek néhány szóval bemutathatták magukat.  
A kedves, vidám Mikulás sokakat megdicsért a felnőttekkel és társaikkal való tisztelettudó 
magatartásukért, segítőkészségükért, mások pedig a szorgalmasabb tanulásra vagy a 
magatartásuk javulására tettek ígértet a következő találkozásig.  
Hogy Mikulásunk biztosítsa a gyermekeket a beléjük vetett bizalmáról az idei évben 
krampuszait nem hozta magával a messzi Lappföldről. A Jóságos Öreg minden gyermeket 
egy felajánlásból kapott nagy csomaggal ajándékozott meg. A tanulók a diákönkormányzat 
ajándékát is átvették. 
A jó hangulat délután osztálykeretben folytatódott, ahol a versenghettek, a táncolhattak, 
játszhattak a résztvevők. A szülők felajánlásából süteményt és innivalót fogyaszthattak a 
gyermekek. Köszönjük, hogy nálunk jártál Mikulás, jövőre is nagy szeretettel várunk! 
                                                                                                                  Kovács Zoltánné tanító 

NAPKÖZIS PROGRAMOK   

Októberben a jó időjárást kihasználva a Glóbusz játszótéren sportdélutánt rendeztünk.  
A sorversenyek mellett kötélhúzásban mérték össze erejüket a csapatok. Majd a fiúk 
fociztak, a lányok pedig a játszótéri játékok adta szórakozási, sportolási lehetőségeket 
használták ki. Mindenki nagyon jól érezte magát.  
Az őszi szünetet megelőző utolsó pénteken sok kisgyermek vágya vált valóra, ugyanis 
látogatást tettünk a kastélyban.  
Bejártuk az épületet, a diákok megismerkedtek az épület és a család történetével. (Zámbó) 
Zoli bácsi bemutatta a helytörténeti kiállítást a gyerekeknek, lehetőségük volt interaktív 
módon egy igazi fodrászüzletbe látogatni és megismerkedni sok-sok érdekes 
munkaeszközzel.  
Nagy élmény volt számukra a múltba csöppenni és nagyszüleik, őseik történeteivel, 
mindennapjaik eszközeivel megismerkedni. 
Novemberben rejtvényfejtő versenyt rendeztünk. Az elsősök egyénileg mérték össze 
tudásukat, a nagyobbaknak csoportos és egyéni megmérettetésre is volt lehetőségük. 
Élvezték az úttévesztők, szókeresők, keresztrejtvények adta izgalmas perceket, melyek 
számunkra is érdekesek voltak, mert igazolódott az a tény, hogy mindenki jó valamiben, 
csak meg kell találni miben. 
                                                                                                     Majorné Kovács Mária  tanító 
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Megjött a Mikulás az óvodába és a bölcsődébe is 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Márton-napi pillanatkép a tornacsarnokban 
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Bölcsőde - Óvoda hírei   
 

December 5-én meglátogatta óvodásainkat 
és bölcsődéseinket a Mikulás.  
Köszönjük szépen a Szülői Közösség 
támogatását, és külön köszönjük Kovács 
István Úrnak a Nemes Pékség részéről 
felajánlott gazdag mikuláscsomagokat, 
valamint Dr. Szabó Bálint gyógyszerész Úr 
által adományozott édességcsomagot. 

- December 13-án Luca napján a Hóvirág 
csoport Luca napi jókívánságokkal köszönti 
a település nagyobb intézményeit. 
 

- December 19-én lesz a bölcsődei 
karácsony és december 20-án az óvodai 
karácsonyi ünnepség lesz az óvodában 
10.30-tól várják a szülőket. 

A Szülői Közösség megköszöni mindazon 
vállalkozók és magánszemélyek 
adományait, akik bármilyen formában 
támogatták a Jótékonysági Bál 
rendezvényét!  

Az óvoda és bölcsőde  
2019. december 21-től - 2020. január 1-ig  

zárva tart. Az első munkanap 2020. január 2.  
 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet Kívánunk a Település Lakóinak! 

A Szülői Közösség szeretettel vár 
mindenkit 2019. december 21-én a 
beledi piactéren tartandó 
jótékonysági karácsonyi 
vásárra, melynek 

bevételét a beledi bölcsődés és 
óvodás gyermekekre fordítja. 

Kapható lesz édes sütemény, 
forró tea és gyerekek által 
díszített bögre. 
                                                                                         Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 

Városi Könyvtár hírei  
 
HANGRAFORGÓ EMLÉKEST - Ady Endre halálának 100. 
évfordulójára emlékeztünk november 27-én  a Hangraforgó 
együttes „Dalok tüzes szekerén” c. koncertjével. Az „új 
időknek új dalai” nem csupán a Góg és Magóg fia vagyok 
én… kezdetű versből idézett szavak, hanem utalás az 
együttes repertoárjába frissen „érkezett” Ady-dalokra, 
valamint a 20. századforduló utáni új költői hang 
berobbanására a magyar költészetbe. F. Sipos Bea és 
Faggyas László magas színvonalú műsora lehetővé tette, 
hogy a zene erejével is bepillanthassunk Ady Endre költői 
világába. 17 verset hallhattunk az est folyamán a 
mondanivalóhoz szorosan illeszkedő zenei kísérettel.  
Az olykor drámai és feszült pillanatokat oldották a lágyabb, 
lírai dallamok. Előadásuk során számtalan hangszert 
szólaltattak meg, énekük is gyönyörű volt. A zenés 
emlékezés darabjait kortársak idézése, továbbá Ady prózai 
leveleiből felolvasott részletek kötötték össze. A közel 70 
perces eladást a szép számú közönség emelkedett 
hangulatban figyelte, majd vastapssal köszönte meg.  
 
Köszönjük mindenkinek a megtisztelő részvételt!   (K. Zs) 
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Művelődési Ház hírei  
 

FELHÍVÁS Kérünk minden civil szervezetet, hogy a 2020-as évre vonatkozóan 
rendezvényeinek összesített listáját szíveskedjen eljuttatni a Művelődési ház részére 
legkésőbb 2019. december 17-ig a muvhaz@mvh-beled.koznet.hu e-mail címre.          
                                                                            Köszönettel: Farkas Nikolett művelődésszervező 

Önkormányzati közlemények 
 

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA 
 

Beled Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

2019. december 17- én (kedden) 17,00 órakor 
KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

 
A közmeghallgatás helye:  

Beledi ÁMK  Művelődési Ház 
Napirendi pontok: 

1.) Tájékoztató a 2019. évi feladatok 
végrehajtásáról 

2.) A 2020. évi fejlesztési elképzelések 
meghatározása 

3.) Tájékoztató a 2019. évi adóbevételek 
alakulásáról 

4.) Egyéb közérdekű témák 
 

A közmeghallgatásra a lakosságot szeretettel 
várjuk.  

Tisztelettel: Major Jenő        
                  polgármester 

 
P Á L Y Á Z A T 

 
Beled Város Önkormányzata pályázatot ír 
ki 2020. május 29-30-31-én 
megrendezésre kerülő Pünkösdi 
Fesztivál szórakoztató és vendéglátó 
programjainak lebonyolítására. 
A pályázatot 2020. január 3-án 12:00 óráig 
lehet benyújtani írásban Beled 
város polgármesteréhez címezve  
(9343 Beled, Rákóczi u. 137.) 
 
A pályázók között a bírálóbizottság 
versenytárgyalást tart. 
A pályázattal kapcsolatos feltételekről 
információ és bővebb felvilágosítás, a  
06-96/594-170-es telefonszámon kérhető 
a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban. 
A teljes pályázati kiírás a város honlapján 
www.beled.hu. érhető el.

 

Ezüstfenyő Nyugdíjas klub 
 

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és Dalkör ismét eseménydús hónaptól búcsúzott. 
Dalkörünk részt vett a helyi "Liba napon". Itt vidám nótákat énekeltünk. 
A Művelődési ház "Mézeskalács fesztiváljára" jobbnál jobb, nyugdíjas nagyik által készített 
süteményeket készítettünk és kínáltunk, nagy szeretettel és sikerrel. 
A Kisfaludi nyugdíjas klub meghívására egy vidám műsoros esten vettünk részt. A Dalkörünk itt 
is nótacsokrot énekelt. 
Az ÁMK Könyvtára által szervezett Ady Endre évfordulós, zenés rendezvényt több tagunk is 
meghallgatta, mely nagyon hangulatosra sikerült. 
Közösen részt vettünk az első adventi gyertyagyújtáson. Minden helyi rendezvényen tagjaink 
nagy számban jelen vannak. 
Mikulásos klubdélutánt tartottunk.  
További decemberi programjaink között tervezünk egy meghitt, karácsonyt ünneplő klubdélutánt 
Részt veszünk a helyi "Idősek napi" adventi rendezvényen. 
Meghívást kaptunk idén is az Újtelepi Adventi gyertyagyújtásra, ahol népdalokat és karácsonyi 
dalokat énekeltünk.  
A Dalkör heti rendszerességgel készül a különböző fellépésekre.  
Így a városi karácsonyi ünnepségen meglepetés műsort ad ajándékul a kisváros lakóinak. 
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Ezúton megköszönjük az anyagi támogatást, együttműködést, a sok biztatást, elismerést és 
tapsot, amit a városunk vezetőitől, a vállalkozások vezetőitől, az intézményektől, a barátoktól és 
nem utolsó sorban a lakosságtól kaptunk! 
 
Tuba Lászlóné klubvezető és az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és Dalkör áldott, szép 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kíván Beled város lakóinak! 
                                                                                                                                                    Papp Márta Ilona 
 

Beledi Egyesített Szociális Központ hírei   
 
Az idei évben már tizenharmadik alkalommal került megrendezésre településünkön  a Márton-nap a 
Beledi Egyesített Szociális Központ szervezésében.  
A rendezvény Major Jenő polgármester úr köszöntő beszéde után  a beledi óvodások műsorával 
kezdődött. Ezt követően a beledi iskolás gyerekek előadták a ” Rönk házasság” c. hagyományőrző 
népi játékot, majd a településünkön közelmúltban szerveződött Mazsorett csoport mutatkozott be 
színvonalas előadásával.  
A programsorozat a Beledi „Ezüstfenyő” nyugdíjas klub előadásával folytatódott, melyet a katolikus 
gyermekkórus előadása követett. Először léptek színpadra településünkön a Bogyoszlói Rábaköz 
Néptáncegyesület fiatal tagjai is, akik szintén nagy sikert arattak.  
Késő délután a Ribizli bohóc műsora, majd zárásként a Mézengúz Gyermekzenekar interaktív 
koncertje zárta a délutánt. Az előző évekhez hasonlóan folyamatos programok is várták a 
jelenlévőket.  
A kézműves sarokban papírlámpást készítettek, valamint „Szent Mártont” hajtogattak, és a történetét 
bemutató mesefüzetet színezhettek. Ezen kívül volt babasarok a tipegő korosztály részére, 
újdonságként pedig fotósarok, zsákbamacska, és régi népi fajátékok kipróbálására is nyílt lehetőség. 
A büfé elmaradhatatlan része volt a közös délutánnak. 
 
Szeretnénk köszönetet mondani a segítségért támogatóinknak, akik a következők voltak : 
Aradiné Rácz Judit Farád, Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítvány, Beledi „Ezüstfenyő „ 
nyugdíjas klub, beledi iskolások és felkészítőjük: Vaspöriné Kótai Szilvia, Kőszegi Németh József 
iskolaigazgató, Beledi Mazsorett csoport és felkészítőjük: Török Jeanette, beledi óvodások és 
felkészítőik: Seucz Andrea, Tóthné Tóth Szilvia, Gerencsérné Németh Erika intézményvezető, Beled 
Város Önkormányzata- Major Jenő polgármester, Bogyoszlói Rábaköz Néptáncegyesület és 
felkészítőjük: Póczik Zoltán, Élő Imre- Farád, Fényes Vendéglő, Katolikus Gyermek és Ifjúsági 
Kórus- Beled, Kovács András- Csorna, Molnár Sándor- Vásárosfalu, Molnár Zsoltné- Egyed, Módos 
Imre- Beled, Princzes Ferenc, Rácz Árpád- Csorna, Szalóki Éva- Mihályi, Szane- Ko Kft. Kovács 
István, Takácsné Kovács Orsolya-Beled, Törökné Kápolnási Zsanett, Vadász Endre  Quadcore Bt.-
Dunaremete. 
 

ÉLELMISZERGYŰJTÉS: 
Az idei évben lehetőségünk nyílt arra, hogy  az Élelmiszerbank Karácsonyi Adománygyűjtő 
akciója keretében  gyűjtést szervezhettünk a rászoruló családok részére. 2019 november 
22—24- ig , három napon keresztül zajlott a gyűjtés a Tesco csornai hipermarkjetében.  
A harmadik nap végére összesen 1300 kg tartós élelmiszert sikerült összegyűjtenünk az 
adományozók jóvoltából, ami az ellátási területünkön élő nehéz anyagi helyzetben lévő 
családok részére kerül kiosztásra.  
Ezen felül az egyesület élelmiszermentési programja révén 1800 doboz Gösser citrom 
ízesítésű alkoholmentes sör is érkezett 448.000 Ft értékben, ami szintén adományozásra 
vár. 
Azt tapasztaltuk e pár nap alatt, hogy ilyenkor karácsony közeledtével mindenki egy kicsit 
más lesz, fontosabb lesz örömet szerezni, adni, átélni azt az érzést, hogy segíthetünk 
valakin, hisz a  napi rohanásban nincs idő észrevenni a nehéz sorsokat, nélkülözőket. 

 
Kajtár – Sáfrány Lívia  Családsegítő 
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PSZICHIÁTRIAI KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS-  A  Beledi  Egyesített Szociális Központ szolgáltatási 
keretein belül elérhető a pszichiátriai közösségi ellátás , ami mentális támogatást nyújt a betegséggel 
küzdőknek  illetve hozzátartozóiknak.  
A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. 
 Célcsoportját az otthonukban élő,  támogatást igénylő,  pszichiátriai problémával élők 
képezik,(depresszió, pánik betegség, skizofhenia) akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, 
betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható.  
A közösségi pszichiátriai ellátás az otthonukban élő kliensek részére – készségfejlesztés, – mentális 
gondozás -segítő beszélgetés   -kirándulás  -közösségi összejövetelek – tanácsadás szolgáltatási 
elemeken keresztül nyújtja tevékenységeit. Ezen szolgáltatás ÖNKÉNTES és INGYENES. 
A közösségi ellátás esetében a közösségi kifejezés arra utal, hogy az érintettek ellátása eredeti 
lakókörnyezetükben (saját otthonában), közösségükben történik.  
A lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatás biztosítja, hogy az érintett ott kapjon segítséget problémáira, 
ahol azok keletkeztek.  
Cél, a betegségből adódó tünetek, károsodás, pszichoszociális korlátozottság okozta hátrányok 
leküzdése annak érdekében, hogy az igénybe vevők a számukra lehetséges legteljesebb mértékben 
részt vehessenek a közösség életében. 
 
Ha a szolgáltatás felkeltette érdeklődését bővebb információ a 06 96/257-192 illetve a 06 20/486 83 
80 -as telefon számon., valamint személyesen a  Beled Vörösmarty u.1.sz. alatt kérhető. 

Orbánné Horváth Nikoletta 
Közösségi Pszichiátria gondozó 

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk és sikerekben gazdag   
boldog  új évet! 

 

Római Katolikus Plébánia hírei   
 

 
Az ünnepi időben maradunk Közösségi Házunkban. 
Advent utolsó hetében már kifejezetten a karácsony előtti adventi misék mondhatók a hétköznapi 
liturgiában. /kedd és csütörtök/ 
E napokon a szentmisékhez kapcsán járulhatunk a bűnbocsánat szentségéhez. 
 
Gyűjtés formájában szeretnénk eljuttatni szerény csomagot egyedülállóknak, és néhány család 
számára még az ünnep előtt. Dec. 17-ig adhatunk le száraz élelmiszert tartalmazó csomagokat. 
 
Ünnepi miserend:  
Szenteste délutánján du. 3-kor a gyermekek karácsonyi játéka lesz a Katolikus Közösségi 
Házban. Erre akár a kisgyermekes szülőket is szeretettel várjuk. 
 
 Vica: du. 5 óra: Karácsony Vigília mise 
 Beled: Éjféli mise. 
-Dec. 25. de. ½ 9 : Karácsony 
-Dec. 26. de. ½ 9 : Szent István első vértanú, ünnep.  
-Dec. 29. de. ½ 9 : A Szent Család. Ünnep. 
-Dec. 31. este 6 óra: Hálaadás  
-Január 1. ½ 9:  Újév.  
-Január 6. Vízkereszt 
                                             Mindenki számára áldott, kegyelemteljes  ünnepeket kívánva: 
                                                                              Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
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Evangélikus Egyház hírei 
 

„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére!”( 
Ézsaiás könyve 50. fejezet 10. verse) Decemberi bibliai idézetünk a helyes irányt jelöli meg ahonnan 
reményt, bátorítást kaphatunk. Támaszkodhatunk arra az örömüzenetre, amely az isteni szeretet 
legszebb szava: a Teremtő földre küldte Fiát, hogy emberi formánkat felvegye. Emberként 
megmutatta mi az igazi emberség és átadta a tudást az igazi szeretetről. Adja Isten, hogy 
mindannyiunk életében felragyogjon az Ézsaiás által jövendölt fény. 
 

Istentiszteleteink:  
 Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk templomunkban. Minden hónap első 
vasárnapján, úrvacsorás alkalomra hívunk mindenkit. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 
8,30-kor kezdődik istentiszteletünk az új templomunkban, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján 8,30-
kor találkozhatunk. 
 A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi istentiszteletet tartunk 
december 24. Szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt!  
Ünnepi istentiszteletek: December 24-én, szenteste 17 órakor, Karácsony első és második napján a 
szokott időben, 10 órakor úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk. Óév este összegző istentisztelet 
tartunk, 2020. január 1-én 10 órakor úrvacsorás alkalmunk lesz. 
 

Adventi kreatív foglalkozást tartunk a gyülekezeti házban 2019. dec.13-án 17 órától.  
Szeretettel várjuk az alkotni vágyókat! 
 
Zenélő Közösség! Nagy örömmel látunk minden gyermeket és fiatalt, aki szívesen tanul zenélni, 
énekelni. Hétfőn és csütörtökön találkozunk a gyülekezeti házban 18 órától. A zene közösséggé 
formáló erejét, s a megszülető muzsika örömét élhetjük át együtt ezeken az alkalmakon. 
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. 
 
Tégy a Tehetségekért Alapítványunk számlájára köszönettel vesszük az adományokat, mellyel az 
evangélikus diákokat és fiatalokat tudjuk támogatni. Kuratóriumunk 2019. december 6-ig fogadta be 
a pályázatokat. Decemberben kerül sor az elbírálásra és a pályázatok kiosztására. 
 
Köszönettel veszünk minden támogatást és adományt, amellyel egyházközségünk hatékonyabb 
munkáját segítik! Külön gyűjtünk a Gyermekek karácsonyára. 
Igazi felkészülést hozó adventi időszakot és tartalmas, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok 
gyülekezetünk és a magam nevében minden kedves olvasónak! 
 

Erős vár a mi Istenünk!                                                                   Ihász Beatrix evangélikus lelkész 
 Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz.Beatrix@lutheran.hu 

 

  BSE hírek    
 

LEZÁRULT AZ ŐSZI SZEZON, ahol felnőtt csapatunk a sorsolás furcsa szeszélye folytán nem volt 
könnyű helyzetben. Átalakult fiatal csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, ahol több helyi kötődésű játékos is 
szerepet kapott. Helyezést tekintve nem sikerült elérni a céljainkat, de a Nyúl elleni 7:0  és a SC Sopron elleni 
1:1 eredmény megmutatta bármire képes ez a csapat.  
Ha a fontos mérkőzéseinket sikerül tavasszal pontra váltani, akkor elindulhatunk feljebb a tabellán , bízva egy 
sikeresebb jövő reményében. Cél a csapat megerősítése a hiányposztokon és egy jó téli felkészülés a tavaszra. 
Utánpótlás terén szerencsére jól állunk, fiatal csapataink U7-U13 rendre jól szerepelnek a Bozsik tornákon.  
Kiemelhető még az U19 korosztály szereplése, ahol az ősz végén az 5.helyen fordultak. Továbbra is várunk 
minden focizni szerető fiatal fiút és lányt csapatainkba 5 évestől egészen a 16 éves korosztályig. 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván mindenkinek a BELED SE játékosai és vezetősége. 

Köszönjük az egész éves szurkolást és támogatást, bízva egy sikeresebb jövő reményében. 
                                                                                                                                                        Kovács Béla szakedző 
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS- városunkban ötödik alkalommal került megrendezésre a Beled 
Jövőjéért Egyesület és a BSe szervezésében. November 30-án, szombaton este ünnepi műsor 
keretében Beled főterén meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.  
Az eseményre szép számmal látogattak el az ünnepelni vágyó belediek, s kísérték figyelemmel 
a színpadi fellépőket, a változatos és sokszínű programot.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

December 18-19-én még gondoskodhatnak a téli szünetre szánt olvasmányaikról!  
      December 20-tól január 5-ig a könyvtár zárva lesz.  

     Köszönjük egész évi együttműködésüket! 
      Boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

 
 
 
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 
 


