
 

 
 

 

                                                                                  2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

Beled Város Önkormányzata közleményei 

Új szakasz, új intézkedések - Életbe lépett a járványügyi készültség 

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség.  
A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni 
védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges 
megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket.  

A járvány első szakasza lecsengőben van, fokozatosan csökken az új fertőzöttek és az 
aktív fertőzöttek száma is. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi 
készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség 
van. Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a kézmosásra, és ha valaki a 
koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát.  

• A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, 
patikák, drogériák a megszokott rendben fogadhatják a vásárlókat. 

• A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési 
eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő 
is. 

• A vendéglátó üzlet benti részeiben – ahol a vendégek is tartózkodnak – a 
dolgozóknak maszkban, vagy maszkot helyettesítő eszközben kell lenniük. 

• Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. 
korlátozás nélkül nyitva lehetnek. 

• 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható. 
• Újraindultak az egészségügyi ellátások. 
• Már látogathatóak azok a szociális intézményekben (pl. idősotthonokban) élők, akik 

nincsenek elkülönítve koronavírus-fertőzés miatt. 
• A kórházakban sincs már érvényben a látogatási tilalom, az csak a koronavírus-

fertőzéssel érintett osztályokon marad életben. 
• Több, a magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő átmeneti intézkedés 

életben marad. Pl. az év végéig életben marad a hitelmoratórium. 
• A járványügyi készültség alatt is működik az Operatív Törzs, és szükség esetén 

járványügyi bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét. 
• A bármely országból Magyarországra hazatérő magyar állampolgárok immár 

hatósági házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak. 
• Megszűnt az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi  dolgozók, a katonák, a 

kormánytisztviselők kutazási tilalma. 
• Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon a 

 konzuliszolgalat.kormany.hu  honlapon a célországban aktuális járványügyi 
helyzetről és utazási korlátozásokról. 

                                                                                                                       Forrás: www.koronavirus.gov 
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Általános Iskola hírei 
 

Díjátadón köszöntötték a Soproni Suli TV legszorgalmasabb 
tanulóit 

„A műsor a járványhelyzetre tekintettel a Soproni Önkormányzat 
kezdeményezésére a Soproni Tankerületi Központ és a Sopron TV 
közreműködésével indult el márciusban, hogy a soproni és Sopron környéki 
kisiskolások digitális oktatását segítse. A feladatok összefogásában és 
koordinálásában komoly szerepe volt a Soproni Tankerületi Központ 
munkatársainak, így Marek Jánosnak, az intézmény igazgatójának is. 
 A műsor utolsó adása június 15-én volt látható a Sopron TV képernyőjén. 
 Azokat a soproni és környékbeli diákokat, akik szorgalmasan követték az 
adásokat, és beküldték feladat megoldásaikat értékes ajándékokkal jutalmazták, 
gazdára talált a műsor kabalája Brúnó medve is. 
A számos értékes meglepetést Sopron Önkormányzata, a Soproni Tankerületi 
Központ és a Sopron TV közösen biztosította, mintegy 600 ezer forint értékben. 
Társasjátékoknak, könyvcsomagoknak és a fődíjnak, egy elektromos rollernek is 
örülhettek a gyerekek. 
Iskolánkból BÖDECS BENCE 2. osztályos tanuló 

vehetett részt június  
26-án Sopronban ezen 
a díjátadó ünnepségen. 
„Fedezd fel!” című 
könyvcsomaggal és egy 
Magyar Népmesék 

Társasjátékkal 
jutalmazták a szervezők 
kitartó, eredményes 
munkáját. 
                                                 
   Gratulálunk, Bence! 

Balogh Zsuzsanna, tanító 
 

 
Bizonyítványosztás és 

ballagás a Beledi Általános 
Iskolában 

 
2020. június 19-én került sor 
iskolánkban a bizonyítvány-
osztásra és ballagásra. Az idén 
kicsit rendhagyó módon történt 
mindkettő, a járványügyi helyzetre 
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való tekintettel maszkban, a másfél méteres távolságot betartva mondtak búcsút 
a nyolcadikos diákok az általános iskolának.  
A 8. A osztályban tizenhat diák fejezte be idén általános iskolai tanulmányait, 
számukra utoljára szólalt meg az iskola csengője péntek délután. 
Szeptemberben mindannyian megkezdik középiskolai tanulmányaikat, 
mindegyikük az első helyen megjelölt intézményben. 
Iskolánkban a tanulók pályaválasztására nagy hangsúlyt fektetünk.  
Már 7. évfolyamon felmérjük diákjaink körében, hogy milyen szakmák érdeklik 
őket, illetve milyen képességekkel, kompetenciákkal rendelkeznek. Több 
alkalommal tanulóink pályaorientációs napon, valamint pályaválasztási 
kiállításon vehettek részt, ahol sokféle szakmával ismerkedhettek meg 
„testközelből˝. Majd 8. évfolyamon a nyílt napok keretein belül diákjaink 
ellátogathatnak azokba a középiskolákba, ahol tanulmányaikat folytatni 
szeretnék. Mielőtt a jelentkezési lapok kitöltésére sor kerülne, tartunk egy olyan 
pályaválasztási szülői értekezletet is, ahol a tanuló és szülője, valamint az 
osztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes is jelen vannak és minden 
tanuló esetében megbeszéljük a pályaválasztással kapcsolatos kérdéseket, az 
esetleg felmerülő problémákkal kapcsolatban igyekszünk segítséget nyújtani és 
a döntésükben még bizonytalankodóknak tanácsot adni. Ezen kívül tartunk egy 
olyan szülői értekezletet is, amelyen a jelentkezési lapok kitöltésével 
kapcsolatban adunk tájékoztatást.  
Összességében azt mondhatjuk, hogy tanulóink a képességeiknek, tanulmányi 
eredményüknek megfelelő középiskolát választottak, és kívánjuk, hogy ott 
megállják a helyüket, jó eredményt érjenek el és választott szakmájukban, 
hivatásukban megtalálják a számításukat.                             Homlokné Halász Judit tanár  

 

Ballagás és tanévzáró 

 

Rendhagyó ünnepség keretében búcsúztak iskolánk diákjai június 19-én az 
általános iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. A tanulók maszkban, megtartva 
a másfél méter távolságot, mégis ünnepélyesen ballagtak el, hogy szeptembertől 
az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.  
A 8. b osztály nevében Hidegh Regina búcsúzott, megköszönve az igazgató úr, 
a tanárok és szülők segítő hozzáállását. Megható beszédében felidézte mind az 
alsó, mind a felső tagozatban megélt élményeket, reményét fejezte ki, hogy 
amikor az első osztálytalálkozót ünnepeljük, már megölelhetjük egymást. 
Szupinger Brenda pedig Rékasi Liliána soraival emlékezett meg a ballagás 
szomorú, de egyben örömteli pillanatairól.  
A bizonyítványok kiosztása számomra is örömteli volt: minden tanulót az általa 
első helyen megjelölt helyre vettek fel, a digitális oktatás során pedig a legtöbb 
tanuló szorgalmasan, pontosan dolgozott. A tanulmányi eredményeken többen 
javítottak, így három jutalomkönyvet is kioszthattunk. Hidegh Regina és 
Galambosi Benjámin Lajos kitűnő, Szupinger Brenda pedig jeles eredménnyel 
végzett. 
Ágostonné Hajnali Csilla igazgatóhelyettes asszony és Kőszegi-Németh József 
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igazgató úr néhány szóval, emlékeket idézve búcsúztak el a ballagó nyolcadik 
osztályosoktól.  
Kívánjuk, hogy megtalálják a helyüket a világban, boldog és sikeres felnőttekké 
váljanak!                                                                                            Sárközi Erika  osztályfőnök 8.b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballagás - rendhagyó módon 
                                                                          Tudásbajnokok: 
                                                                                    Molnár Áron                        Velner Cecília   

A TUDÁSBAJNOKSÁG második féléve 
 
MOLNÁR ÁRON 2. osztályos és VELNER 
CECÍLIA 4. A osztályos tanulók a 
TUDÁSBAJNOKSÁG országos levelezős 
verseny II. félévében is „arany” fokozatú 
oklevelet kaptak kiváló munkájukért. Áron 
könyvjutalmat is szerzett. 
- Az online megyei és országos megmérettetés 
matematika versenyfeladatai megoldásában 
Áron 100%-os eredményt produkált. 
 

- Cecília az online megyei és országos verseny 
matematika feladatait 83%, illetve 100% -osra 
írta meg. Magyar nyelv tantárgyból pedig a 
megyein 100%-os, az országoson 90%-os 
eredményt szerzett.  

 Gratulálunk iskolánk mindkét tanulójának!                           
 

Balogh Zsuzsanna, tanító 

Bölcsőde - Óvoda hírei  

Köszönetet mondunk a Szülői Közösségnek, hogy az elmaradt gyermeknapi 
program helyett minden óvodás és bölcsődés  gyermek labdát kapott ajándékba. 
 Az ilyenkor szokásos fagyizás sem maradt el az SZK jóvoltából. 
Az Ovizsaru program keretében június 17-én vetített képes előadást tekintettek 
meg a középső és nagycsoportos gyerekek, majd kerékpárral a közeli 
szabadidőpartba mentünk. Akadálypályán gyakorolhatták a helyes közlekedést az 
óvodások.   
A gyerekek nagyon jól érezték magukat.       Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 
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Városi Könyvtár hírei 

 

                            Római Katolikus Plébánia hírei    

 
Júliustól a szentmisék a templomban vannak.  
A munkák java elkészült, persze még „utóhullám” adódik. Így is hálásak lehetünk, 
hogy eddig jutottunk.  
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Tőlünk telhetően igyekezzünk bekapcsolódni a szentmisék közös ünneplésébe. 500 
főig nyugodtan eljöhetünk. A mostanra már javában megszépült templom hívogató 
harangjai, de leginkább az Úr benső hívása segítsen minket lelki megújulásra, 
vezesse lépteinket.  
Túl a víruson, de minden lelki bezártságunkon, merjünk túllépni, elindulni. Ahogy a 
zsoltáros énekli: „Az Úr házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.”  
- Püspök Úr a napokban jelezte: A másfél méteres védőtávolság megtartása 
templomainkban nem kötelező, ugyanígy a védőmaszk viselése sem.  
További intézkedésig fennmarad templomainkban a szenteltvíztartók üresen tartása 
és az Oltáriszentség kizárólag kézbe történő kiszolgáltatása. A többi szentség 
kiszolgáltatása végezhető a járvány kitörése előtti szokott módon.  
A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntési kézfogást.   
 

Az egyházi hozzájárulás /”adó”/ a plébániai és templomi kiadásokat, (közüzemi 
díjakat, a templomi kiadásokat, szolgálattevőket szolgálja).  
A perselypénz részben előbbire is kiterjed, ugyanígy a templom javára is.   Mindkét 
forrás, együtt segít. Nyilván a tatarozás végeztével és a még hátralevő kisebb 
feladatok közepette fokozottan érvényes.   
Külön templomi gyűjtések:  
Augusztus 2. és szeptember 6. Templomunk Szentségimádási napja, valamint 
búcsúnapja. E két napon, kiemelt gyűjtést tartunk.                     
� Aug. 15. Nagyboldogasszony.  De. ½ 9 ó.(Parancsolt ünnep.)  
� Aug. 20. Szent István Király Ünnepe. Vadosfa de. 10 óra. /Tanácsolt ünnep./        
� Szept. 6. Kisboldogasszony. Búcsú. Veni Sancte, a gyermekek iskolakezdése.  
� Szeptember 13. E napra tették át a Szentföldi gyűjtést. 
� Október 4. Bérmálás de. 10 óra.  E napra került át a Péter-fillér gyűjtés.                                                                                                                     

 Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
 

                           Evangélikus Egyház hírei    

 

Jézus Krisztus mondja: Vigyázzatok! ( Mk 13,37) 
 

Visszatekintve a nehéz hónapokra meg kell állapítanunk, hogy ez az időszak pozitív 
változásokat is hozott.  Más módokon tudtuk elérni gyülekezetünk tagjait. Míg az 
istentiszteleteket kénytelenek voltunk szüneteltetni, más információs csatornákat 
fedeztünk fel, e-mail-es információáramlás, facebook-használók elérése. A 
visszajelzések pozitív mérleget mutatnak. Megtapasztalhattuk újra, hogy van, aki 
gondot visel rólunk, és ezért hálát adhatunk. Lehetőségünk nyílt szorosabbra fűzni a 
kapcsolatot a Szentháromság egy Istennel. 
 

Vigyázzatok! - figyelmeztet Jézus.  
Az elmúlt időszakban megéltük a kiszámíthatatlanság okozta lét- vagy 
hitbizonytalanságot is. E nehéz időszak után újra alázatosan kell kérnünk Isten 
áldását. Kérhetjük ezt egyéni hitéletünkre, családjainkra, de kérhetjük 
gyülekezeteinkre, közösségeinkre vonatkozóan is. 
Luther Márton sekrestyeimádságában így fogalmaz:  
„Ha nem segítettél volna, már régen elrontottam volna mindent.”  
 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS 
 

 
 

7
 

Egész nyarunkra most úgy kérjük Isten áldását, hogy áldja meg azt, ami egyezik 
akaratával és igazítsa ki, ami hiányosság bennünk.  
Megmentőnkre és Megváltó Urunk szavára figyelünk most is: Vigyázzatok!  
 

HÍREK, INFORMÁCIÓK: 
� május utolsó vasárnapjától újra megnyithattuk templomainkat. 
� június 21-én időközi választásokat tartottunk gyülekezetünkben.  
Köszönöm a Beledi Evangélikus Egyházközség nevében az eddigi tisztségviselők 
áldozatos munkáját. A gyülekezet új világi vezetője: Jakab Zoltán.  
Választó Közgyűlésünk szavazataival további tisztségekre és bizottságaink 
kiegészítésére kaptak megbízatást presbitereink.  
Isten áldását kérem megújulásunkra! 
 

Gyülekezeti házunk felújítása a vége felé közeledik. A Magyar Falu Programon 
nyert összeget külső és belső megújításra költjük. 
Július 9-12-ig nyári, napközis tábort tartunk a jelentkező gyermekeknek.  
Július 12-én táborzáró istentiszteletet tartunk. 
A templomzárás idején gyülekezetünkbe nem érkezhettek ilyen módon 
perselypénzek, ezért kérek mindenkit, hogy adakozásával, befizetéseivel 
támogassa közösségünket.           
Szép nyarat, jó feltöltődést kívánok szeretettel:                 Ihász Beatrix lelkész/esperes                                                                                      
                                                                               ihasz.beatrix@lutheran.hu   06/20/824-22-52 
 

Anyakönyvi hírek 

 
Születés: 
1.) Török Nara Nina (Török 
Péter és Kápolnási Zsanett 
Klaudia gyermeke) 
2.) Dezső Karolina Natasa 
(Dezső Richárd és Pál 
Adrienn gyermeke) 
3.) Lukács Lea (sz.:  
Lukács László és Kőhalmi 
Brigitta gyermeke) 

4. Nagy Jázmin (Lukácsy 
Klaudia és Nagy László 
gyermeke) 
Házasságkötés: 
1.) Pálfi László és Kocsis 
Erika beledi lakosok 
2.) Borsodi Zsolt és Balogh 
Nikol Laura beledi lakosok 
3.) Nagy Gábor kapuvári és 
Kőhalmi Vivien beledi lakos 

 
4.) Matetits István beledi és 
Göcsei Edina gyórói lakos 
Haláleset: 
1.) Székely Imréné sz.: Rónai 
Zsuzsanna volt Beled, Jókai 
u. 2. 
2. ) Udvardi Béláné sz.: 
Németh Mária volt Beled, Fő 
u. 44. 

Szépkorú személy köszöntése: Kalmár Imre Beled, Béke 
u. 19. szám alatti lakost 90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Major Jenő Beled Város Polgármestere és 
Csizmazia Zsoltné anyakönyvvezető. A polgármester 
köszöntő szavak kíséretében adta át Magyarország 
Miniszterelnöke jókívánságait egy bőrkötéses köszöntő 
emléklap formájában, valamint az önkormányzat ajándékát.   

         Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 
 

Belediek megemlékezése a trianoni tragédiáról 
 

Országszerte szép megemlékezéseket tartottak a 
Nemzeti Összetartozás Napján. 
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A Beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület 2020 júniusában rendhagyó módon, 
kirándulással emlékezett meg a trianoni tragédiáról. 
Tömböly Ildikó, az egyesület vezetőjének javaslatára az ország legnagyobb 
Trianon-emlékműve volt az úti cél. 
A Ság- hegy tetején magasodik az 1934-ben emelt Trianoni emlékkereszt, mely 
nagyrészt közadakozásból és az akkori bányatulajdonos támogatásából épült.  
Az ország legnagyobb, 19 méter magas trianoni emlékműve az 1920-as, a 
Magyarországot megcsonkító békeszerződésre emlékeztet, a folyamatos 
zarándoklatok mellett évente kétszer emlékező ünnepségek helyszíne.  
Három kisbusszal és két személyautóval indultak el a beledi és a dénesfai 

nyugdíjasok a Ság-hegyre, hogy közösen 
vegyenek részt a Trianon 100. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen. 
Kirándulásuk alkalmával először a – Máriacelltől 
Csíksomlyóig tartó 1400 kilométeres Mária-út 
részét képező – celldömölki kegytemplomnál 
álltak meg. Ezt követően a Ság-hegy lábánál 
fogyasztották el az ebédet.  
Ezután következett az emlékezés. 
Trianon mindannyiunknak fájdalmas tragédia.  
Kormányzati szinten is sokat foglalkoznak azzal, 
hogy generációk ismerjék meg egymás múltját 
és jelenét, legyen köztük élő kapcsolat, melyben 
a közösségi oldalak is a segítségükre vannak. A 
diákok nemcsak a történelemkönyvekből, 
hanem pályázatok révén szervezett 
kirándulásokon is megismerhetik a száz évvel 
ezelőtti eseményeket, személyesen 

tapasztalhatják meg a hazánktól leszakadt térségek mai életkörülményeit. Az 
itthoniak átérzik, hogy mit jelent a Felvidéken vagy az Erdélyben rekedteknek az 
anyaországhoz való tartozás. Nagyon fájó lehetett azoknak, akik egyik nap még 
Magyarországon tértek nyugovóra, másnap pedig már idegennek tekintették őket, 
miközben anyanyelvük ugyanaz maradt. 
Tömböly Ildikó kicsit aggódott amiatt, hogy nagyon magasan található a 
Kemenesalja központjában lévő Trianon-kereszt, ahova most a nehezebben mozgó 
idősekkel látogattak el.  
A szervező hálásan gondol arra a néhány fiatal utasra, akik kézen fogva vezették fel 
odáig a nyugdíjasokat. 
A társaságot lenyűgözte a közel 280 méter magasan elterülő, ősfákkal borított 
környezet, a sok-sok madárdal, és nem utolsó sorban, nagy hatással volt rájuk az 
emelkedett hangulatú megemlékezés.                (A Rábaközi Magazin cikke alapján- K.Zs,) 

Az „Ezüsfenyő” Nyugdíjas Egyesület hálásan köszöni a 509501015-16539608 sz. 
számlájára érkezett támogatásokat, és szeretettel fogadja a további szponzorációt. 
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