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Önkormányzati hírek (folyt. a 15. oldalon) 
 

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN! 
 

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a 
bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali 
Portál- 
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, 
autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind 
fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül 
hivatalos ügyintézéssel is járó események. 
Januártól már minden magyarországi 
településen, így nálunk is elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, 
amelyen keresztül online, akár a saját 
nappalinkból is kényelmesen és gyorsan 
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a 
hét minden napján. Így életünk kisebb-
nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.  
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel 
a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások 
száma pedig tovább nő életünk nagy 
pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, 
gépjármű- és építményadó bejelentés, 
szociális támogatási kérelem benyújtása, 
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó 
bevallás és még sorolhatnánk azon 
tevékenységeket, melyek általánosan a 
személyes ügyintézések közé tartoznak és 
automatikusan a hosszú sorban állás jut róla 
eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen 
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül már egyre több ügyet 
elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk 
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is. 
Az e-ügyintézés országosan egységes 
ügymenetet biztosít és ahogy a személyes 
ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 

digitális térben is végig vezet minket a jól 
ismert folyamatokon. Első lépésben saját 
magunk beazonosítása történik, majd a 
lakossági és vállalkozási ügyintézés 
kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges 
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban 
és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb 
módon tehetjük, mint korábban.  
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül 
bejelentkezett felhasználók számos helyi 
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem 
rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír 
szolgáltatást lehet igénybe venni. 
Az e-ügyintézést választókat a belépést 
követően azonosítja a rendszer és az űrlapok 
általános adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A 
felhasználók bármikor nyomon követhetik az 
általuk elektronikusan indított helyi 
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után 
megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát 
és megnyithatják a lementett űrlapokat.  
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a 
lakosság mellett a vállalkozások is 
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik 
helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik 
státuszát. 
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, 
melyet településünk weboldalán is 
megtalálnak

 

EBOLTÁS IDŐPONTJAI BELEDEN: 
Beled Város Önkormányzata részéről értesítjük a lakosságot, hogy a 2019-es évben Beled 

városában Dr. Kiss Gerda állatorvos ös  

Önkormányzat udvar 2019. szeptember 16. 10 – 12 h          15 – 17 h 

Újtelep kisvendéglő 2019. szeptember 17. 15 – 17 h 

Vica kisvendéglő 2019. szeptember 18. 15 – 17 h 

Pótoltás időpontja: Beleden az 

önkormányzati udvarban 2019. szeptember 18. 17:30 – 19:30 h 
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                                              H I R D E T M É N Y 

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az állattartó minden 3 

hónaposnál idősebb ebet köteles beoltatni.  

A veszettség elleni oltás díja (féreghajtással 

együtt): helyszínen: 4500 Ft/kutya 

állat tartási helyén előzetes egyeztetést 

követően: 5500 Ft/kutya 

kombinált oltás: plusz 2500 Ft/kutya 

mikrochip: 3500 Ft/kutya 

oltási könyv pótlása: 500 Ft/kutya 

Háznál történő oltásra időpontot egyeztetni a 06305508882-es telefonszámon van 

lehetőség munkanapokon 14-17 óra között.                     

Tisztelettel:Dr. Gál László jegyző 
 

AZ ELMÚLT VÁLASZTÁSI CIKLUS FEJLESZTÉSEI, BERUHÁZÁSAI 
 

Egy kerek hónap, és ismét letelik egy 
választási ciklus. Kivételesen ez egy évvel 
hosszabb volt, mint az eddigiek, vagyis 
ebben az esetben 5 évről beszélhetünk.  S 
mint ahogy az rendjén való, az 5 év 
elteltével a városvezetésnek illik 
számvetést készíteni, másképp fogal- 
mazva beszámolni a lakosság számára, 
hogy mivel is telt az idő, és milyen 
eredmények születtek az elmúlt években. 
Elég hosszú a lista, a böngészését csak 
türelmesebb olvasóinknak ajánljuk. 
Javaslom azonban, hogy vegye mindenki 
a fáradságot, mert bizonyára a legtöbben 
csodálkozni fognak a hosszú lista 
olvastán. Csodálkozni, igen, hiszen ha 
valami elkészül és szép lesz, jó lesz, 
nagyon hamar megszokjuk, és úgy 
gondoljuk, hogy ez mindig így volt.  A jobb 
emlékezettel bírók és tájékozottabbak fel 
tudják eleveníteni, hogy hogyan is éltünk 
kis városunkban a 2014-es év végén.  
Több helyen beázó, megroggyant 
kastélytető évtized óta csúfoskodó 
kerítéssel. Megsüllyedt, széttöredezett 
lépcsőjű ravatalozó előtér, régóta kiáltó 
tetőlefedési igénnyel.  
Fele területére összezsúfolt óvoda 
nyomorúságos körülményei a beláthatatlan 
jövő reménytelenségével. A várost ellátó 
400 adagos konyhánk mostoha állapota, 
az egészségügyi hatóság általi bezárástól 
fenyegetve. A 30-35 éve épült egészségügyi 

komplexum, és a vele nagyjából egykorú 
művelődési ház azóta is érintetlenül, felújítás 

nélkül  Részben elhanyagolt, elvadultan 

bokros, funkció nélküli zöldterület a város 
közepén (ma piactér, főtér). Teljesen 
tönkrement burkolatú tér, parkoló az 
egészségügyi ház előtt, elvadult, helyén 
régen kinőtt növényzettel. Városszerte 
szinte használhatatlan járdák, amelyek 
régóta felújításért kiáltanak. Részben 
elhanyagolt, és kevéssé gondozott 
közterületek a város különböző 
helyszínein.  
 
Ezen rövid visszatekintés után érdemes 
ma végigmenni városunkban a virágoktól 
díszes gyommentes központi területeken, 
vagy akár a mindig nyírt szépen 
karbantartott egyéb területeken. Mielőtt 
azonban elindulunk, érdemes böngészni a 
listát, hiszen minden bizonnyal legtöbben 
csak egy kis részét ismerik a 
felsoroltaknak. S ha már arra járunk, 
menjünk be akkor is, ha nincs különösebb 
dolgunk. Nézzük meg, hiszen az elkészült, 
megszépült épületek, létesítmények 
mindannyiunké. Még akkor is, ha nem mi, 
hanem gyermekünk, unokáink, vagy a 
szomszéd utca, vagy másik városrész 
használja. Legyünk büszkék rájuk, legyünk 
büszkék városunkra, és a megvalósult 
dolgokból, sikerekből merítsünk erőt a jövő 
feladataihoz.  
 
Hajrá Beled! Hajrá Belediek! 
 

Major Jenő polgármester 
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Általános Iskola hírei 

ÉLJ KÖRNYEZETTUDATOSAN! 

 

Alig ért véget a 2018/19-es tanév, június 4. 
hetében 22 tanuló, 2 közösségi szolgálatot 
teljesítő diák és 3 pedagógus 
részvételével  napközis tábort szerveztünk  
Környezetvédelem, természetismeret, 
tudatos fogyasztói magatartás – 
műanyagok veszélyei,  a környezetünkre” 
témakörben. 
A program célja a környezettudatos 
szemlélet kialakítása volt. Fontosnak 
tartottuk, hogy a tanulók előzetes 
ismereteit rendszerezzük, csoportosítsuk, 
és rajtuk keresztül információkat juttassunk 
el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz. 
Tudatosítani szerettük volna a 
résztvevőkben, hogy a Földet az 
unokáinktól kaptuk kölcsön, vigyáznunk 
kell rá! 
Ezekhez sokféle színes módszert 
használtunk: gyűjtőmunka, tablókészítés, 
hulladékok szelektív válogatása, 
környezettudatos akadálytúra, környezet 
szépítés -  virágosítás, szabászati 
hulladékból kabala kutyus készítése,  
előadás, majd beszélgetés a használaton 
kívüli műanyagok újra feldolgozásáról, 
sorversenyek műanyagokkal, vizes lufi 
vadászat, üdítő flakonos csatorna 
verseny.  Kirándulást is szerveztünk 
Sopronba egy szelektív kommunális 
gyűjtőudvarba és szelektív válogatóba. A 
gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az 
otthonukban is akár naponta keletkező 
hulladékok további felhasználhatóságának, 
újrahasznosíthatóságának lehetőségeit 
megelőző válogatási, csoportosítási 
munkafolyamatokat. A program után  
barátokkal, kisebb csoportokban 
sétálhattak  Sopron belvárosában. 

A táborozók között megmaradtak a régi 
barátságok, de  új barátságok is 
szövődtek. Az együtt eltöltött idő jó 
alkalom volt arra, hogy a szabadidős 
tevékenységek során más oldalról 
ismerjék meg egymást a tanulók és a 
pedagógusok. 
Meghívott előadóink: Tényőről a Pannontáj 
–Sokoró Natúrpark : Hulladékmentes 
társasjátékkal; Zalaegerszegről a 
Hanaplast képviselői újrahasznosított 
betétdíjas pohárral ajándékoztak meg 
minden táborozót. 
A társasjáték kipróbálása után Pákay Máté 
8. osztályos tanuló a következőt mondta : „ 
Ez egy nagyon hasznos ajándék. Nagyon 
örülök neki”  
A hét eredményei segítik a tanulási 
folyamatokat és a hétköznapi életben való 
megfelelést: szemléletformálás, 
elkötelezettség a környezet védelme iránt, 
rendszerben való gondolkodás,  
véleményalkotás, szociális érzék fejlődése, 
kommunikáció fejlődése, követhető 
szabályalkotás kialakítása, csapatban való 
munka, együttműködő képesség, 
motiváció fejlődése, társak segítése.  
Sok mindenkinek tartozunk köszönettel, 
egyenként nem is lehet felsorolni hogy 
tartalmas és mégis játékos, szórakoztató 
hetet tölthettünk el együtt. 
A legnagyobb köszönet azonban a 
gyerekeké, akik igazi tartalommal, 
jókedvvel töltötték meg a programokat. 
Reméljük minden résztvevő családjába is 
elvitte a hasznos információkat, a 
környezetünk védelmének fontosságát! 
Kérem Önt is, aki olvassa e néhány sort, 
tegyen meg minél többet a környezetünk 
védelméért! 

 Pásztorné Szakács Gabriella vezető pedagógus 
 Vargáné Simon Katalin, Antal János pedagógusok 

TEMATIKUS HÉT AZ ALSÓ TAGOZATBAN 
Június 24-28-ig 18 fő 2. osztályos tanuló vett részt az „EFOP-3.3.5 pályázat keretében 
megvalósuló napközis táborban. A hét témája „Az én házam, az én váram - avagy az 
egészségtudatos életmód alapjai”. Játékos keretek között foglalkoztunk az egészségtudatos 
életmóddal, a testi-lelki egészség tulajdonságainak megismerésével, a helyes táplálkozás 
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jellemzőivel, közlekedési és balesetmegelőzési ismeretek elsajátításával, a mozgáskultúra 
fejlesztésével. Nagyon érdekes, színes programokat tudtunk szervezni a tanulóknak. Volt 
néptánctanulás, íjászkodás, lúdtalptorna, sok-sok mozgásos játék. Meglátogattuk a Vadasparkot 
Kisfaludon, valamint strandoltunk a kapuvári fürdőben. Tanulók írták a programokról: 
 
Teke Bence: 
„A táborban nekem minden program tetszett, a 
kapuvári fürdőzés volt a kedvencem!”  
Török Olivér:  
„Nekem, amikor a strandon voltunk a mélyvízben 
nagyon tetszett a rajtkő, ahonnét jó volt ugrálni. 
Ebben a medencében jókat úsztunk. Szívesen 
gondolok vissza az íjászkodásra, sokszor sikerült 
eltalálnom a céltáblát. Tornacsarnokban nagyon 
élveztem a "Lufis táncot". Jól éreztem magam 
egész héten.” 
Töreki Alíz: 
„Jó volt a strandon, de keveset lehettünk a 
vízben. Azt sajnálom, hogy nem tudtam lángost 
enni, pedig nagyon szeretem. Az íjászat is 
nagyon tetszett, a lufikkal is jó volt játszani.” 
Horváth Zsófia: 
„Nagyon tetszett a strand, mert ott lehetett 
csúszdázni. Tetszett a vadaspark, mert sok 
állatot láttunk. Tetszett a lúdtalp torna is.” 

Kocsis Evelin Emma: 
„Én minden nap jól éreztem magam, minden 
program tetszett. A trambulin, az állat 
simogató és a kapuvári fürdőzés volt a 
legnagyobb élményem, de a rajzolás, 
táplálkozási piramis, torna mind nagyon jó 
volt!” 
Kutasi Fruzsina:  
„Nagyon tetszett a vadaspark, mert szeretem 
az állatokat és a lovaskocsikázás is! Jó volt a 
strandon is! Az íjászkodás is érdekes volt!” 
Kajtár Nóra: 
„A táborban sok közös játékos feladat volt, 
legjobban az tetszett amikor festhettünk 
zöldségeket, gyümölcsöket, de az udvari 
játékok is jók voltak. A kisfaludi Vadasparkba 
is elmentünk és a lovas kocsikázhattunk is. Jól 

éreztem magam a táborban!” 

                                                                                                         Horváthné Krétai Ilona táborvezető 

 

                           BELEDI ISKOLÁSOK TÁBOROZÁSA ERDÉLYBEN 

 

Beled testvértelepülésének Ákosfalva 
községnek a meghívására iskolánk 23 tanulója 
és kísérőik egyhetes közös táborozáson 
vehetek részt az ákosfalvai iskola 16 
tanulójával és tanáraival.  
Az iskolák közötti testvérkapcsolat már 15 
éves múltra tekint vissza. Hagyomány, hogy 
egyik évben mi látjuk vendégük őket, a 
következő évben pedig viszonozzuk a 
látogatásukat. Most ránk került a sor.  
A táborhely egy csodaszép helyen Ivóban volt, 
ahonnan kirándulásokat szerveztek Parajdra, 
Korondra, a Békás-szorosba, a Gyilkos-tóhoz, 
Segesvárra és a magyarok szent hegyére, a 
csodaszép Madarasi Hargitára. Az idei évben 

egy nappal hosszabb volt a táborozás, az 
utolsó napot Harasztkeréken töltöttük, ahol 
vendéglátóink bemutatták Nyárádmente 
településeit, iskoláit, népzene és néptánc 
előadást tartottak, mi pedig Beled és Rábaköz 
hagyományait elevenítettük fel, valamint 
rábaközi pereccel kedveskedtünk. A nap 
végén, focimeccsen mérte össze tudását a két 
csapat. Idén a vándorkupát Ákosfalva csapata 
szerezte meg. Gratulálunk nekik!  
Köszönetünket fejezzük ki a két 
önkormányzatnak az anyagi támogatásáért, 
hiszen enélkül nem lehetne ezt a táborozást 
megvalósítani.     

 
Tanulóink írták a táborról: 
 
„Nagyon jól éreztem magam, elképesztően jó 
volt a társaság. Nagyon sok barátot szereztem 
ez alatt a hét alatt. Nagyon jó érzés volt, hogy 
ilyen nagy szeretettel fogadtak minket és hogy 
ennyire közvetlenek voltak velünk. Rengetek 
gyönyörű helyre eljutottunk. Rengeteget 

voltunk a szabadban és rengeteget 
kirándultunk. Nagyon jó visszagondolni rá!.  
/Németh Maja 8. o./ 
„Nagyon tetszettek a programok és nagyon 
tetszett, hogy volt némi szabadidőnk is, mikor 
egymást jobban meg tudtuk ismerni.  

(folyt. a 10.oldalon)



 
Táborozás Erdélyben                                                           „ Környezettudatos” tábor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napközis tábor - tematikus hét                                                            Iskolára hangoló nap 

 

 

 

 

 

 

                                  Díjnyertes fotók a Fotóklub munkáiból… 
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Művelődési Ház hírei 
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                                                                                ESZK nyári  tábor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provertha győztes csapata (Góbusz nap 2019.)                                Nyugdíjasklub kirándulása 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                    A most érkező  kis bölcsisek 

ADY, DE MÁSKÉPP   

50 perc Adyról,       

a koráról,a művészetéről  

mindenkinek!  

Mi az a zsenialitás? 

 Milyen ember volt Ady?  
Menő volt?  
Élete főbb állomásai …. 
2019. szeptember 30. 11.45 
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(folyt. a 6. oldalról) „Az erdélyi táborban, 
legjobban a sóbánya tetszett, mert azt 
hittem, hogy egy régi bányát akarunk 
megnézni, de kiderült , hogy ez játékokkal, 
kisebb üzletekkel és akadálypályával van 
teli. Meg az is tetszett, amikor felmentünk a 
turulmadárhoz a Madarasi Hargitán, mert 
gyönyörű volt a kilátás és sok szépen 
díszített emlékkereszt volt ott.” /Mészáros 
Barnabás 6. o./„ 
„Az erdélyi táborban nagyon jól éreztem 
magam. Sok élményben volt részünk. Főleg 
a sóbánya tetszett. Új barátokkal is 
gazdagodtam. Nagyon vendégszerető 
emberek élnek Erdélyben, ott mindenki 
barátságos és kedves. Nagyon jó volt, 
visszamennék újra.” /Berta Márk 6. o./ 
Az erdélyi tábor nagyon tetszett, főleg a 
focimeccs, a Békás szoros, meg a Madarasi 
Hargita megmászása. A többiek nagyon 
kedvesek voltak, főleg az erdélyiek. /Horváth 
Cecília Lilla 6. o./ 
„Jó volt a focimeccs, a traktorozás és a 
találkozás a tavalyi barátokkal.” /Nagy Noel 
/„Már nagyon vártam az erdélyi kirándulást. 
A szálláshoz érve csodálatos táj tárult elénk. 
A vendéglátóknak köszönhetően rengetek 
élményben volt részünk (Gyilkos tó, Békás-
szoros, Parajdi sóbánya stb.). Az erdélyi 
barátokkal jó volt együtt tölteni ezt a pár 
napot. A helyi ételek nagyon finomak voltak. 
Tele élményekkel értünk haza. Remélem, 

még találkozunk a megismert barátokkal.” 
/Szupinger Brenda 8. o./ 
„Én, mint a Beledi Általános Iskola legjobb 

tanulója jutalomként vehettem részt ezen a 

kiránduláson. Erdélyi utazásunk során 

megismerkedtünk a fontosabb 

tájegységekkel, látnivalókkal és kulturális 

szokásokkal. Ez egy kicsit időutazás is volt, 

mely során mélyebben beleláthattunk a 

saját, azaz a magyarság kultúrájába. Erdély 

számos gyönyörű látnivalót tartogat 

magában. Számomra, lenyűgöző volt a 

magas hegyek látványa, Parajd sóbánya, 

Segesvár, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Korond, 

Madarasi Hargita szépsége. A tábor ideje 

alatt jó kapcsolat alakult ki a beledi és az 

erdélyi gyermekek közt. Szállásunk (Ivó) 

melletti hatalmas füves területen a 

szabadidőnkben tollasozhattunk, 

focizhattunk kedvünkre. Elmondható, hogy 

határokon túli barátságok születtek. A tábort 

Harasztkeréken egy kellemes hangulatú, 

közös kulturális és sportprogram zárta. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Szép és 

értékes kirándulás volt számomra. Nagyon 

jól éreztem magamat és szinte biztos vagyok 

benne, ezzel nem vagyok egyedül.” /Velner 

Hanna/ 

                                                                                        Horváthné Krétai Ilona kísérő pedagógus 

„ISKOLÁRA HANGOLÓ” NAP A BELEDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Augusztus 26-án játékos nappal vártuk a leendő kis elsősöket. Vargáné Simon Katalin- Kati 

néni és Csóka Tiborné- Tündi néni köszöntötte a gyermekeket az 1.a és 1.b osztályban. 

Tartalmas délelőttöt töltöttünk együtt. Ennyi fért a pár órába: megismerkedtünk, 

beszélgettünk, énekeltünk, versikét tanultunk, játszottunk, műsort próbáltunk a tanévnyitó 

ünnepélyre, színeztünk, ajtódíszt készítettünk, feladatlapot „írtunk”, „számoltunk”, 

tízóraiztunk. Iskolára hangolódtunk, ismerkedtünk a közelgő munkás hétköznapokkal. A 

gyerekek és mi, tanító nénik is nagyon jól éreztük magunkat. A vélemény ez volt: „Jövünk 

egy hét múlva is!” Azóta eltelt az az 1 hét. Megkezdtük a munkát, hogy okosak és ügyesek 

legyünk.                                                                                             Csóka Tiborné tanítónő 

ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA KERÍTÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA ÖSSZEFOGÁSSAL  

 
Az alsó tagozat épületének felújítása után az iskolavezetés és a Szülői Munkaközösség 
elérkezettnek látta az időt, hogy az iskola udvara is esztétikusabbá, biztonságosabbá váljon a 
gyermekek számára. 
Legsürgetőbb az elmúlt évek során veszélyesen elöregedett, belső kerítés felújítása volt. 
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Július 4-én lelkes szülők kis csapata és néhány pedagógus is megjelent, hogy munkájukkal szebbé 
tegyék az iskola környékét. 70 m kerítést bontottunk le, 3 nagy teherautó telt meg a törmelékkel. 
Augusztus 10-én kezdődtek az építési munkálatok, ahol a szülők, az önkormányzat és az iskola 
alkalmazottjai összefogva dolgoztak.  
Még az utolsó simítások hátra vannak, belátást gátló háló kerül felhelyezésre az ősz folyamán, 
valamint felajánlásnak köszönhetően örökzöld sövény is telepítésre kerül az iskolák területén. 
Köszönjük Goldschmied Róbert, Molnár Gábor, Hollósi Géza, Sági-Hollósi Éva, Illés Csaba, Nagyné 
Madarász Zsuzsa vállalkozóknak az önzetlen segítséget! 
Köszönjük tanárainknak Ágostonné Hajnali Csillának, Kőszegi-Németh Józsefnek, Török Jeanette-
nak, Zámbó Zoltánnak, Szupinger Tamás képviselő úrnak, Major Jenő polgármester úrnak és Beled 
Város Önkormányzata dolgozóinak! 
Hálás szívvel köszönjük a segítséget minden szülőnek és nagyszülőnek, aki saját szabadidejét 
áldozta a közös érdekért!  
Igazán sikeres és a jövőre nézve bíztató összefogás volt, melynek során minimálisra csökkentettük a 
kerítésépítés költségét, ennek köszönhetően a közeljövőben a Szülői Munkaközösség további 
segítséget tud nyújtani az iskola szebbé tételéhez!                                 Kőrösi Mária SZM elnök 
 

Bölcsőde – Óvoda hírei   
Köszöntjük a szeptemberben érkező  új óvodásainkat a 2019-2020. nevelési évben: 

Bognár Kevin  
Bokor Noel  
Bödecs Levente   
Buthi Gábor  
Kóczán Rebeka  

Kovács Gergő   
Kovács Gyémánt  
Légrádi Izabella 
Nagy Borbála Janka  
Pénzes Noel 

Pénzváltó Lilla  
Simon Patrik László   
Tompos Noel   
Töreki Bori 

Papírgyűjtés lesz az óvoda parkolójában 2019. szeptember 25-én 9 órától 17 óráig.  
A befolyt összegből  az óvodás, bölcsődés gyerekek kirándulását támogatjuk. Kérjük, hogy 
akinek lehetősége van, segítsen a hulladékgyűjtésben! Köszönjük szépen! 

A bölcsődéből  8 kisgyermek érkezett az óvodába.  
Helyükre érkező  gyermekek: Horváth Réka, Kovács Ákos, Kutasi Szofia, Horváth Franka, 
Németh Rebeka Rácz Katalin Zoé, Takács Liliána Hanna, Szekér Benjamin.                                                          
                                                                                                     Gerencsérné Német Erika int. vez. 

Római Katolikus Plébánia hírei 
 

⁃ Szeptember 8-án tartottuk Kisboldogasszony búcsúnkat. Csakhamar befejeződik templomunk 
idei évre tervezett felújításának nagyobbik része. A hátralevőkkel kapcsolatban is bizakodók 
vagyunk.  

⁃ Az iskolaév eleji imádsággal a gyermekekre, valamint a pedagógusokra és a hitoktatókra 
gondoltunk.   

Az idei tanévben is a hitoktatás szolgálatát Wolf Renáta hitoktató végzi. Az iskolai hittanok mellett a 

gyermekek számára fontos, hogy a szentmisékbe is bekapcsolódjanak. Legyen élményük a közös 

imádság, amelyet Isten népe körében, együtt gyakorolhatunk. –Itt említem meg, hogy az idén, a 3. 

osztályosok áldozása a 2020-ban levő Budapesti Eucharisztikus Kongresszus keretében adott.  

/Ami számukra már a 4. osztály elejét fogja jelenteni, szeptembert./ -De 2020-ban, az érintettek itthon 

együtt is áldozni tudnak még szeptember folyamán.  

A 9. évfolyamon álló leendő bérmálkozóktól Püspök Úr azt kívánja meg, hogy a szentmiséken 

hiánytalanul vegyenek részt. Az ő közvetlen felkészülésükként pedig adott szombatokon, kb. délelőtt 

9- ½ 12-ig tartó alkalmak bevezetését kéri. Ezeket az érintettekkel előre egyeztetve kell 

megtartanunk. Tehát közös érdekünk ezen szükséges időpontok kijelölése, amelyek kb. 6 szombat 

délelőttöt jelentenek.   

          Szeptember 29-én tartjuk Szentírás Vasárnapját.  

                                                                          Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198 
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Evangélikus Egyház hírei 
 

Szeptemberi bibliaolvasó útmutatói idézetünk: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot 
megnyeri, lelkében pedig kárt vall? /Mt 16,26a/ Ez a jézusi kérdés fontos gondolatokat indít el 
bennünk. Prioritásról, igazságról, sikerről, elismertségről, elfogadásról. Meddig ragaszkodom a 
magam elképzeléséhez, vagy mi segíti elő az egyes ember, de akár egy egész közösség lelki 
megnyugvását? Jézus, amikor az ő követésére hív minket, egyúttal gondolkodásunk 
megváltoztatására is buzdít. Adja Isten, hogy legyen bátorságunk őszintén válaszolni ezekre a 
kérdésekre és legyen erőnk igazodni újra és újra a krisztusi példához. 
Istentiszteleteink:  
 Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk felújított templomunkban. Minden hónap 
első vasárnapján, úrvacsorás alkalomra hívunk mindenkit. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. 
vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban, Edvén pedig hónap 2. 
vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk. 
 A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi istentiszteletet tartunk, 
szeptember 8-án és október 13-án. Szeptemberben a tanévnyitó istentiszteletünkre és októberben 
az aratási hálaadóra szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! 9,30-kor találkozunk a 
gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és közös éneklésre. Az aratási hálaadó 
istentiszteletre örömmel fogadunk gyümölcsöt-zöldséget az oltár díszítéséhez. 
Új kezdeményezésünk! Hónap utolsó vasárnapjain (szeptemberben kivételesen 22-én!) az 
istentiszteleten egy kis ajándékkal kedveskedünk azoknak, akik a hónapban ünneplik 
születésnapjukat. 
Zenélő Közösség!!! Elindítottuk foglalkozásainkat. Örömmel látunk minden gyermeket és fiatalt, aki 
szívesen tanul zenélni, énekelni. Természetesen barát-barátnő is jöhet, felekezeti hovatartozás 
nélkül. A zene szeretete, az Isten dicsérete összeköt minket! 
Az Efop-os pályázaton belül lehetőség nyílik a lövészetre is: Hétfőn és szombaton szeretettel várják 
az érdeklődőket 16-18,30-ig a lőtéren. A foglalkozás ingyenes! 
Vásárosfaluban új evangélikus templomot szentelünk. Kivételes öröm, amikor új templomot 
adhatunk át, hogy benne az Isten tiszta Igéje szóljon. Megáldjuk az építményt, de ennél sokkal 
fontosabb, hogy Isten Szentlelkét kérjük a közösségre, gyülekezetünkre. Szemerei János püspökünk 
szolgálatával a hálaadó istentiszteletre október 19-én 10 órakor kerül sor. Szeretettel hívunk 
Mindenkit, aki e rendkívüli eseményen együtt örül velünk! 
Hittanoktatás: az iskolában heti 13 órában hétfőn és kedden. Idei évtől már hitoktatónk is van, 
fogadjuk szeretettel. Az óvodai hitoktatás az eddigi gyakorlatnak megfelelően később indul el. 
Lelkigondozás : Kérem, ha valaki szívesen veszi a lelkészi látogatást, esetleg házi úrvacsorázást 
bizalommal keressen meg. 
 
⁃ Szeptember 29-én Artikuláris napot szervezünk Nemeskéren. Akkor, itt nem lesz istentisztelet, 

mindenkit Nemeskérre várunk. 
⁃ Október 12-én Országos Evangelizációt tartunk Budapesten. Erre az alkalomra várjuk a 

jelentkezéseket. 
Tégy a Tehetségekért Alapítványunk számlájára köszönettel vesszük az adományokat, mellyel az 
evangélikus diákokat és fiatalokat tudjuk támogatni.. 
Köszönettel veszünk minden támogatást és adományt, amellyel egyházközségünk hatékonyabb 
munkáját segítik! Új célunk a Gyülekezeti Házunk megújítása. 
 Erős vár a mi Istenünk! 
    

Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes 
Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu 

 

GLÓBUSZ-NAP 2019   
A Hársfa és Ifjúság utca lakóközössége július 20-án XXI. alkalommal rendezte meg a Glóbusz-

napot. 

Szép nyárias időben került sor a délutáni labdarúgótorna mérkőzéseire. A támogatók jóvoltából a 
gólokat új labdákkal rúgták a focisták az ugyancsak új hálóba. 

mailto:Beatrix@lutheran.hu
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Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte a veteránjármű bemutatót és a város több utcáján, 
valamint Vicán is áthaladó felvonulást. 
A délután során a kisgyermekek játszóházban tölthették el az időt, de az óriáscsúszdának is 
nagy sikere volt. 
A szórakozáshoz finom ételek is dukáltak: lángost, sült kolbászt és pörköltet fogyaszthattak a 
résztvevők. 
A délutáni sportrendezvények a következőképpen alakultak: 
Az első meccsen a gyermekek mérkőzésén a Fehér és Piros mezes csapat mérkőzésén, 4-2-re 
győztek a Fehérek. Gólszerzők: Németh Balázs 3, Kámán Milán 1 ill. Török Olivér 2. 
 
Játszótér Kupa: 
1. helyezett Provertha 
2. helyezett Wiedenmann 
3. helyezett Ifjúság utca 
4. helyezett Újtelep 

5. helyezett Futrinka 
6. helyezett Hársfa utca 
 
Gólkirály: Bándoli Dániel 3 gól 

  
A nők focimérkőzését a Szürke mezes csapat nyerte a Fehér mezes csapat ellen, 2:0-ra. 
Hetesrúgó versenyre 28 fő nevezett, melynek győztese Bödecs Martin lett. 
A Glóbusz-nap a hagyománnyá vált hajnalig tartó utcabállal zárult Perlaki György jó zenéivel.  
 
Ezúton szeretném megköszönni következő támogatóinknak és segítőinknek a közreműködést: 
Ács István, Ágoston Regina, Balogh Zoltán, Bándoli József és családja, Bebes Béla, Beled Trans - 

Galambosi Imre, Bertha Zoltán képviselő, Boros László és családja, Buza Zoltán, Csizmazia 

Szabolcs, Extra Tej és Kalász Kft., Foki Józsefné és családja, Heiner József, Horváth Gábor (Edző) 

és családja, Horváth Gábor (Bartók utca), Horváth Gábor és a Fényes Vendéglő, Illés Endre, Illés 

Csaba - Gazdabolt, Kocsis László - Angyali Kegyelet, Kotek Tamás és családja, Kozma Lajosné, 

Kránitz János, Nagy Olivér és a Vicai Barátok, Nagy Pékség Mihályi, Nagy Zsolt, Németh István 

György és csapata, Odorics Zoltán és családja, Pinezits Gábor, Pődör Gábor és családja, Rácz 

László, Rácz Zoltán, Sipőcz Attila, Szalay Antal és a Provertha Zrt., Szupinger Tamás képviselő, 

Takácsné Kovács Orsolya, Tatai Lajos - Ornamentika Kft., Varga Lajos, Zalka Ferenc képviselő.  

                                                                                          A Rendezőség nevében Zsiray Dénes 

Anyakönyvi hírek 

Születés:  
1.) Vígh Alíz (Homlok Gabriella és Vígh Zoltán Jenő 

gyermeke )  

2.) Dezső Elena Kincső (Dezső Richárd és Pál 

Adrienn gyermeke)  

3.) Halász Huba (Halász Gyula és Horváth Anett 

gyermeke)  

Házasságkötés: 

1.) Bérczes István kapuvári és Kápolnási Renáta 

ciráki lakosok 

2.) Balassa Richárd beledi és Horváth Zsófia Terézia 

mihályi lakosok 

3.) Nagy Zoltán László és Plesa Diana Irma beledi 

lakosok 

4.) Major Tamás beledi és Németh Tímea 

vasegerszegi lakosok 

 

5.) Rosenberg József és Kiss Mária rábakecöli 

lakosok 

6.) Horváth Gábor és Horváth Bettina beledi 

lakosok  

Haláleset: 

1.) Horváth Ottó volt Beled, Győri u. 46. 

2.) Major Gyuláné sz.: Halász Irma volt Beled, 

Füzes u. 19. 

3.) Kerekes Józsefné sz.: Bödecs Vilma volt 

Beled, Rákóczi u. 24.  

4.) Budai Gézáné sz.: Tóth Rozália volt Beled, 

Rákóczi u. 84. 

5.) Sági Zoltánné sz.: Bogdán Erzsébet volt 

Beled, Hunyadi u. 31. 

6.) Sági Gyula volt Beled, Rákóczi u. 85.  

7.) Bozi Józsefné sz.: Horváth Mária volt Beled, 

Rákóczi u. 194.  



Egyesített  Szociális Központ hírei 
. 

A BELEDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS KÖZPONT NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORA 

Intézményünk a 2019-es évben is sikeresen 
pályázott nyári napközis táborok 
lebonyolítására. A nyár folyamán 6 tábor került 
megrendezésre az ellátási területünkön.   
A táborokban 26 fő általános iskolás korú 
gyermekek vett részt. Beled településünkön a 
tábor 2019.07.15.-07.19-ig tartott Irány a 
természet … címmel . Az első napon az 
ismerkedés és  csapatépítésé volt a főszerep. 
A délelőtt folyamán csapatokban zászlót 
készítettek, majd délután a település 
természeti értékeinek megismerése, a helyi tó 
és környékének gyalogos körbesétálásával 
történt. Második napon Áder Csaba 
természetfotós tartott interaktív előadást a 
Rábaköz növény- és állatvilágáról, délután 
pedig Mácsai László fazekas vezetésével 
készíthettek agyagedényeket. Szerdai napon 
kirándultunk a Fertőrákosi Kőfejtő és 
Barlangszínházhoz, ahol a Barangoló program 
keretében a hely természeti, kőzettani és 

őslénytani értékeit ismerhettük meg, majd az 
Ásványmúzeum értékes ritkaságnak számító 
gyűjteményét néztük meg. Negyedik napon 
Iván térségében található erdőbe utaztunk el, 
ahol Moór Zsolt erdész vezetésével az ott élő 
növény és állatvilágról hallhattunk tartalmas, 
interaktív előadást a gyerekek érdeklődésének 
megfelelően. Délután Szombath Gyula 
bőrdíszműves segítségével bőr karkötőket 
készíthettünk, ahol a gyermekek aktív 
résztvevői voltak a foglalkozásnak. A tábor 
utolsó napján természetismereti vetélkedőt 
szerveztünk, majd hulladékból való 
kézműveskedésé volt a főszerep. A tábor 
zárásaként a hét folyamán összegyűlt 
hulladékokat válogattuk szét és közösen vittük 
el a  kijelölt hulladékgyűjtő konténerekbe.  

A sport, mozgás, szabad játék is része volt a 
tábornak, melyhez sporteszközöket, játékokat 
biztosítottunk.  

Életképek a táborról: 

Élelmiszerbank támogatás és köszönetnyilvánítás…. 

A Beledi Egyesített Szociális Központ részéről ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni az 

önzetlen segítségért, a  Beled-Trans Fuvarozó és Szállítmányozó Kft ügyvezető igazgatójának 

Galambosi Imrének, és Rácz Zoltán egyéni vállalkozónak, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

által adományozott támogatást, melynek értéke 3.411.000 Ft volt, eljuttatták településünkre 

Budapestről. Az élelmiszer, nehéz helyzetben lévő családok körében került kiosztásra 14 település 

bevonásával . 

ÉDES SZÁJ PÁLYÁZAT…A Beledi Egyesített Szociális Központ pozitív elbírálásban részesült az 

 Élelmiszerbank által kiírt  Édes Száj elnevezésű pályázatán.  A nyertes pályázat eredményeként 

578.092 Ft értékű édességet kaptunk (csokoládé, cukorka, stb.), melyet a nyár folyamán 

megrendezett 5 táborunkban osztottunk ki 130 gyermek részére. Nagy örömet szereztünk a 

támogatással, és öröm volt látni a mosolyt az arcokon, hisz olyan értékes csokoládékat is kaptak a 

táborozók, melyet csak  kevesen tudnak megvásárolni.                       Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő  

Szolgáltatásaink városunk idősei számára 

Szociális étkeztetés, mely a munkanapokon 
jelent meleg, kedvezményes ebédet a 
rászorulók és az idősek részére jövedelemtől 
függetlenül. 

Házi segítségnyújtás az igénybevevő saját 
lakókörnyezetében nyújtott segítség, mely 
magába foglalja többek között az ápolási és 
gondozási feladatokat, a háztartási 
tevékenységben való közreműködést, a 
lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködést és az ügyintézést. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 
időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
lakosoknak jelent a nap 24 órájában készenléti 
ügyeletben lévő és egy gombnyomással 
hívható segítséget. 

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes és 
térítési díj köteles.  

Várjuk jelentkezésüket!  

További információ a Szociális Központban. 

 



Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 
 
A Beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és Dalkör 
egy augusztusi kirándulással zárta az évadot. 
Az uticél Tata, Kisbér, Zirc, Bakonybél, Pápa 
volt. 
Tata borús, csepergős esővel fogadott bennünk, 
ám ez nem vette el a kedvünk. Már várt a Dottó 
kisvonat, és egy órás városnézés keretében 
hallgattuk az idegenvezetést. Sok utcát bejártunk 
így, megcsodálva a tatai öreg tavat és a 
szebbnél szebb, több százéves építészeti 
remekműveket.  
A tatai vár kertjében sétáltunk, majd a 
múzeumban láttunk sok régi épületmaradványt, 
fegyvereket, ruhákat, ékszereket, iratokat....stb. 
Kisbéren -a Bakony kapujában- megtekintettük a 
Nagyboldogasszony római katolikus templomot, 
mely barokk stílusban 1783-ban épült. 
Kisbér az 1800-as évektől a II. világháborúig a 
magyar lótenyésztés fellegvára volt. Az itteni 
ménesben tenyésztették ki a híres kisbéri félvért. 
1874. március 17-én a ménesben született a 
„verhetetlen csodakanca,” Kincsem és 1960. 
február 14-én pedig Imperiál, a 20. század 
legjobb tenyésztésű magyar versenylova. A 
Kiskastélyban négy tematikájú kiállítást néztünk 
meg. 
Zirc a Bakony fővárosa. Itt megtekintettük a 
város jelképét,  a ciszterci basilica minort, mely a 
középkori apátságtól nyugatra épült az 1700-as 
években barokk stílusban. A templom belső tere 
a 20–21. század fordulóján igen nagy változáson 
ment át, a freskókat restaurálták, az egész épü- 
 

 
let együttest csodásan felújították, szép parkot 
építettek köréjük. Ennyi gyönyörű látnivaló után 
Bakonybélben meglepetés várt bennünk. 
Ugyanis egy volt beledi hölgy, Csiszár Adrienn 
erdész tartott nekünk idegenvezetést az 
erdőben. Ismerkedhettünk a Bakony flórájával és 
faunájával. Maga az autóbuszos erdei út is 
csodás és különleges volt.  Felmentünk a 709 m 
magas Kőris hegyre, melynek 14 m magas 
kilátójából a bátrabbak láthattuk a fél Dunántúlt. 
Így a Pannonhalmi dombvidéket, az apátság 
épületét, a Balatont és a Bakony nyúlványait, 
Közép -Dunántúlt.  
A kitűnő vacsorát Pápán a Gólyafészek 
étteremben fogyasztottuk el. Élményekkel teli, 
emlékezetes kirándulás volt. Köszönet 
mindenkinek, aki mindehhez bármilyen formában 
hozzájárult,  
így : A kirándulást megszervezte Tuba Lászlóné 
Kati klubvezető és Kusztor Józsefné Ilus 
pénztáros.  
Bakonybélben Idegenvezető volt Csiszár 
Adrienn. Az érintett településekről ismertetőt 
tartott  Papp Márta Ilona. A kényelmes 
autóbuszt  a kapuvári Gaál busz Utazási iroda 
biztosította, a nagyszerű autóbuszvezető Gyürü 
Ákos volt. Pénzügyi támogatással ismerték el az 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és Dalkör közösség 
építő tevékenységét, illetve e tanulmányúthoz az 
alábbi személyek, vállalkozások járultak hozzá : 
Extra-tej Kft Beled, Kozma Lajosné Beled, 
Nyugat Takarék Beled , Proverta Kft Beled 
Szalay Antal úr .                                                                      
Köszönjük!                        Papp Márta Ilona 

 

Önkormányzati hírek (folyt. a 2. oldalról) 

Tisztelt Beledi Választópolgárok! 
 
A Helyi Választási Iroda részéről szeretném 
tájékoztatni a Tisztelt Választópolgárokat, a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. október 13. napjára kitűzött választásával 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
 

Beled Város Helyi Választási Bizottsága a 
szavazólapon szereplő polgármester és 
képviselőjelöltek sorrendjét szeptember 9-i 
ülésén kisorsolta, amelynek eredményeként az 
alábbi sorrend alakult ki:  
 

Polgármester-jelöltek: 
 

Major Jenő     független, főállású jogviszony 
Tompáné Balogh Mária Erzsébet független, főállású jogviszony 
 
Képviselőjelöltek: 
 

Horváth Gyula „Dutta”          független 
Varga Angéla  Demokratikus Koalíció 
Velner Olivér Béla  független 
Vargáné Pálfi Éva  független 
Jakab Zoltán   független 
Horváth László „Bowden”   Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség- Kereszténydemokrata  
                                                Néppárt 
Tömböly Ildikó Gizella   független 

Mihalkovitsch Gertrúd                      független  
Zsiray Dénes  Magyar Szocialista Párt 
Kőszegi-Németh József  független 
Pénzváltó Györgyi   független 
Orbán Dóra    független 
Bertha Zoltán Imre   független 
Odoricsné Buthi Krisztina  független 
Zalka Ferenc Tibor   független 



 
A képviselőjelöltekre érvényesen szavazni 
legfeljebb 6 személy megjelölésével lehet. 
Ennél kevesebb személy megjelölése esetén a 
szavazat érvényes, de ennél több személy 
megjelölése esetén a szavazat érvénytelen.  
 
Polgármester-jelöltek esetén értelemszerűen 
csak 1 személy megjelölése esetén érvényes 
a szavazat.  
Az Alaptörvény határozza meg a 
választójogot, mely szerint minden nagykorú 
magyar állampolgárnak, valamint az Európai 
Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel 
rendelkező nagykorú állampolgárának joga 

van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 
választó és választható legyen.  
Ezen túlmenően Magyarországon 
menekültként, bevándoroltként, vagy 
letelepedettként elismert nagykorú személyek 
is választópolgárok lehetnek. További feltétel, 
hogy a választópolgár magyarországi 
lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkezzen. Nem rendelkezik választójoggal 
az, akit bűncselekmény elkövetése vagy 
belátási képességének korlátozottsága miatt a 
bíróság a választójogból kizárt.  

 
Beled, 2019. szeptember 10.                                       Dr. Gál László a Helyi Választási Iroda vezetője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BELEDI FOTÓKLUB nyárvégi programjai, történései: Fotókirándulás Ausztriai Pátfaluban, 

fotózás egy közeli gyurgyalag-kolóniánál,valamint fotókirándulás Gyarmatpusztára. 

Eredményeink: Kránitz Roland  a  Sárvári Kép-Tárlat 2019. (Mafosz)fotópályázatán  
4 kép elfogadás, ebből egy 2. és egy 3. helyezett lett. 
Molnár István: VII. Soproni Fotópályázat 5 kép elfogadás, és egy 1. díj.           (Képek a 7. oldalon) 

 
Beledi Hírlevél. Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170,e-mail ptitkarsag@beledhivatal.eu 

Szerkeszti Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros. Megjelenik havonta. 950 pld. Elektronikusan: www.bamk.hu 
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