
                                                                                                                                       2018. május Tisztelt Beledi Polgárok!   Tisztelettel köszöntöm városunk polgárait, a szomszédos települések lakóit a XV. BELEDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL alkalmából!    Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a háromnapos tavaszi rendezvénysorozat idén is bővelkedik látnivalókban, és változatos kulturális élményt kínál a közönségnek.  Az idei esemény rögtön egy rendhagyó programmal kezdődik: az újonnan megépült óvodai épületszárny ünnepélyes átadásával. Kérem, tekintsék meg minél többen! Gyermekeink jóléte, testi-szellemi fejlődése és a szülők elégedettsége - melyhez megfelelő hátteret ad egy XXI. századi korszerű óvodaépület-, mindannyiunk közös öröme.     Gazdag rendezvénykínálatunk bizonyára elnyeri valamennyi korosztály tetszését. Kiállításaink a helyi és környékbeli alkotók sokszínű tehetségét, szorgalmát bizonyítják. Gyermekeink és közösségeink bemutatkozása városunk lakóinak életszeretetét, aktivitását mutatja.    Könnyűzenei programjaink közül a BIKINI együttes fellépését minden bizonnyal óriási érdeklődés kíséri majd, de remélem, hasonlóan sikeres lesz a többi könnyűzenei koncert is!    A szombati városnapunkon településünk vállalkozásai, civil szervezetei az általuk készített finom ételekkel várják a város lakosságát, és a rendezvényünket megtisztelő vendégeket!   Tisztelt Beledi Lakosok!  Találkozzunk a XV. Beledi Pünkösdi Fesztivál rendezvényein! Szeretettel várom Önöket, családjukat és    barátaikat a képviselő-testület nevében fesztiválunk mindhárom napjára!                                                                                                                                                                                                                                                                                         Major Jenő polgármester      :       

  BELEDI HÍRLEVÉL 
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              Kiállításaink a BÁMK Művelődési Házban Nagy szeretettel várunk mindenkit a XV. Pünkösdi Fesztiválra! BIKINI- koncertre jegyek már kaphatók a Művelődési Házban!  Jó szórakozást kívánunk!                                                                                                              
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  Általános Iskola hírei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      III. korcsoport csapata: 2. hely                                               4X600 méteres váltó: 1. hely, megyei döntőbe jutottak           

TÖRÖK FLÓRIÁN 4.B osztályos tanuló a Kalmár László Matematika Versenyen a megyei fordulók eredményeinek országos összesítése során 4. helyezést ért el.  Ezzel a kimagasló eredménnyel az idén is bejutott az országos döntőbe, mely Budapesten kerül megrendezésre május 25-én és 26-án. Gratulálunk!    Körzeti atlétika többpróba döntő                                     Egyéni atlétika verseny, körzeti döntő  III. korcsoport Csapat: 2. hely                               Továbbjutottak a május 8-ai megyei döntőre, Győrbe  A csapat tagjai:                                                                III. korcsoport:  600m: Ominger Kata 2. hely                                                                                             IV. korcsoport: 1500m: Barabás Laura 2. hely Antal Johanna, Foki Anna, Horváth Dorina,                    IV. korcsoport: 4x600 m: Németh Lili, Velner Kovács Diána, Ominger Kata, Szupinger Brenda           Hanna, Pintér Evelin, Eőry Eszter 1. hely                                                                                                                   Felkészítő tanáruk: Török Jeanette 
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Napköziotthonos Óvoda   TÁRSADALMI MUNKA - 2018. 04. 20-án az óvoda udvarát szépítettük, továbbá 4 elszáradt fenyőfa is kivágásra került.  A kivágott fákat felajánlottuk tűzifa felhasználásra Mészáros Gábornak és családjának.   Amíg az apukák a favágással dolgoztak, addig az anyukák az első udvarban kapáltak, gyomláltak.   Köszönjük szépen a segítséget: Bognár Tibor Csillag Jenőné  Eitlerné Horváth Gyöngyi Hajtó Erika   Horváth Tamás Id. Soós Péter Ifj.Hollósi Géza Kiss Gáborné 
Kámán Jenő   Kóczán Imre   Kovács Balázs  Kovács Zoltán   Major Tibor Mészáros Gábor Nagy Gábor   Nagy Zoltán 

Nagyné Varga Erzsébet Németh Vivien Nyergesné Bánáti Anikó Seucz Andrea Vanyóné Bebes Beatrix Vexliné Takács Eszter Edit  Köszönetet mondunk az Illés Bt.-nek, hogy az általuk  adományozott  virágokkal  még szebbé tehettük  az óvoda környezetét. Köszönjük szépen!  2018. 05. 13-án (vasárnap) tartjuk Anyák napi és évzáró műsorunkat. ⁃ 15:00-kor - Hóvirág csoport ⁃ 16:00-kor -Tulipán csoport ⁃ 17:00-kor - Margaréta csoport                                                                                                                           Szorgos kezek nyomán szépül az óvodaudvar  Az ünnepségek helyszíne az újonnan elkészült tornaszoba lesz. ⁃ 2018. 05. 15-én Iskolalátogatásra megyünk a nagycsoportos gyermekekkel. ⁃ 2018. 05. 18-án a Pünkösdi Fesztivál keretén belül kerül sor az óvoda új szárnyának ünnepélyes felavatására.               16:30-kor kezdődik az ünnepség, melyen a középső csoportos gyerekek szerepelnek.              17:30-kor a Fesztivál nyitó ünnepségén a nagycsoportos gyermekek lépnek fel a rendezvénysátorban  ⁃ 2018. 05. 23-án a Rezi Dinópark tulajdonosának meghívására a nagycsoportos gyermekek ellátogatnak Rezibe. ⁃ 2018. 05. 26-án (szombaton) Családi és gyermeknapot tartunk az óvoda udvarán. ⁃ 2018. 05. 30-án (szerdán) a Tulipán csoportos gyermekek kirándulnak a Győri Állatkertbe.                                                                                                                         Gerencsérné Németh Erika                                                                                                                                                            intézményvezető  SÜTIVÁSÁR Kedves Szülők!  A Szülői Közösség jótékonysági sütivásárt szervez május 19-én (szombaton) a Pünkösdi Fesztivál alkalmából. A befolyt összegből új, kényelmesebb ágyakat szeretnénk vásárolni az óvodás gyerekeknek mindhárom csoportba. Ezúton szeretnénk megkérni mindenkit, hogy egy tálca süteménnyel támogassa a kezdeményezést.  A felajánlásokat reggel 8:00 órától köszönettel fogadjuk a helyszínen felállított sátorban!                         Szülői Közösség  
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Művelődési Ház hírei                        Dumaest Dombóvári Istvánnal                                                                                                                                                                                                                                                       Vidámságban nem volt hiány                                                                NYUGDÍJASOK OLIMPIÁJA Április végén Beledben 11. alkalommal rendezték meg a nyugdíjas olimpiát, melyre idén 16 csapat jelentkezett. Idén a gyermekkort idéző feladatok voltak a középpontban.  Már a nyugdíjasok megjelenése, öltözködése is a régmúlt időkre vitte vissza őket. A férfiaknak rövidnadrág, póló, a nőknek masniba kötött haj és baba volt az elsődleges kelléktára.  A versengés hét feladatból állt, és már a bevonuláskor váratlan fordulatot vett a rendezvény: a csapatok tőlük szokatlan módon, gyermekdalt énekelve jelentek meg a tornacsarnokban. Az ebéd alkalmából megrendezett zsúr szintén a gyermekkorba varázsolta az időseket. Az előkészületekben és a lebonyolításban többen segítettek.   A kötelező önkéntes munkát vállaló diákokon kívül minden évben számíthatnak Kovács Ottóné Tímeára, Sárközi Erika tanárnő pedig évek óta elvállalja a zsűrizéssel járó feladatokat.  Köszönetet illeti a konyha dolgozóit, akik finom étellel vendégelték meg a jelenlévőket.   (Rábaközi Magazin) 
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    Városi és Iskolai Könyvtár                                                                                                                                                                               Római Katolikus Plébánia hírei             

KÖLTÉSZET NAPJA Április 13-án a Költészet napja alkalmából Gerbert Judit színművésznő közreműködésével Janikovszky Évára emlékeztünk.  A népszerű írónő életét és munkásságát Velem mindig történik valami… címmel elevenítettük fel. A résztvevő 5-6. osztályos gyerekek a mű egy-egy részletének felolvasásával kapcsolódtak be az előadásba.  A jó hangulatú rendhagyó irodalomórán sok érdekességet tudhattunk meg a mindig vidám írónőről, aki rendíthetetlenül hirdette írásaiban, hogy: „Az élet szép! „  NYELVI PÁLYÁZAT GYEREKEKNEK Májusi nyelvi pályázatunkkal a legendás nyelvész, Lőrincze Lajos halálának 25. évfordulójára emlékezünk.  A téma szorosan kapcsolódik a fenti tartalomhoz: az idézett műre vonatkozó nyelvi feladatokra kell válaszolniuk a jelentkezőknek.  A pályázatra elsősorban az alsó évfolyamokból várjuk az érdeklődőket, de idősebbek is részt vehetnek.  A megfejtéseket a tanév végéig, június 15-ig kell beadni.  Feladatlap kérhető a könyvtárban személyesen, vagy honlapunkról letölthető: www.bamk.hu varosi-es-iskolai-konyvtar/letoltheto-anyagok /Velem mindig történik valami  A megoldásokat jutalmazzuk!                                                    Kotekné Kalmár Zsuzsanna                                                                                    könyvtáros  ⁃ Április 29-én volt templomunkban az elsőáldozás. Idén hatan voltak.  ⁃ Május 1-én történt meg Brenner János szombathelyi születésű mártír pap boldoggá avatása.  Szép számmal vettek részt az alkalmon, amely felemelő ünneppé vált. Sokan tudták követni a televízión és a rádión keresztül.  Beledről pár gyermek csatlakozott a mihályi buszhoz.  Az új boldog közbenjárását kérhetjük. ⁃ Május 6. Urunk Mennybemenetele, Főünnep. ⁃ Május 20. Pünkösd Főünnep. E nappal zárul le a húsvéti idő és megkezdődik hétfővel az évközi idő.  ⁃ Május 21. Idén Pünkösd másnapján, Mihályiban lesz a bérmálás.  Tőlünk tizenhárom 8. osztályos bérmálkozik.  Ferenc pápa egyúttal Mária Isten Anyja emléknapjává tette Pünkösd hétfőjét az idei évtől. ⁃ Május 27.  Szentháromság vasárnapja. /Mihályi Búcsúnap./ ⁃ Június 3.  Úrnap. A körmenetbe a PTT tagok, valamint az elsőáldozók -mind fiú révén ők ministránsként,- valamint az alsós sziromhintő leányok csatlakozhatnak.  Próba szombaton de. 9-kor lesz.  A templom felújításának előkészülete folyamatban van. Várhatóan két évre húzódik.  A felújításhoz az Egyházmegye is ígér támogatást.  Nekünk az önrészt kell beleadni és azon felül is, ami még szükséges folyamatában. Főként a jövő évben. Az Önkormányzat által megszavazott összeget is, /1 millió Ft/ meg kell köszönnünk az idei évre.                                                                                            Tisztelettel: Smudla Tamás plébános          

NYÁRI NYITVATARTÁS:  Június 18- szeptember 1-ig könyvtárunk nyitvatartási ideje:  Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. Szombatonként ZÁRVA tartunk! 
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   Evangélikus Egyház hírei                                

Az elmúlt hónapban is a szokott rend szerint tartottuk istentiszteleteinket, valamint a hittanóráinkat. Húsvét örömüzenete átmelengette szívünket, erősítette hitünket. Családi istentiszteletet áprilisban 22-én tartottunk.      Az idei hittanverseny Dávid történetével foglalkozott, szépen felkészültek hittanosaink. Legnagyobb örömünkre konfirmandus-csoportunk meg is nyerte a megyei fordulót, így április 14-én Budapesten ők képviselték a Soproni Egyházmegyét.  Áprilisban elkezdődött a keresztelések sora. 2 gyermeket adhattunk át Isten ölelő, gondviselő karjába a keresztség szentségében. Isten áldja őket, családjaikkal együtt.  A Soproni Evangélikus Egyházmegye élére megválasztották Ihász Beatrix beledi lelkészt esperesnek és Sümeghy Pétert egyházmegyei felügyelőnek. Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke május 19-én 10 órakor a beledi templomban iktatja hivatalába őket. Ezen az alkalmon kerül sor az új egyházmegyei tisztségviselők beiktatására is. Utána együtt ünneplésre a mihályi Hársfa vendéglőbe hívjuk vendégeinket. Egyházunk Ura adjon áldást ez új indulásra, a felelősségteljes döntésekben adjon bölcsességet és szeretetet!    Számba vesszük terveinket, az előttünk álló eseményeket is:   Vasárnap 10 órakor tartjuk istentiszteleteinket templomunkban. Mennybemenetel ünnepén, május 10-én este 18 órakor találkozhatunk. Pünkösd ünnepén vasárnap és hétfőn 10 órakor tartjuk  istentiszteleteinket.  Jelenleg 4 gyermek- és felnőttkeresztelőre/konfirmációra való felkészülés zajlik gyülekezetünkben. Esketésre jelentkezett párok száma: 4. A szili és a kapuvári katolikus templomokban kérésükre ökumenikus szertartás szerint áldjuk meg a vegyes párokat. Kívánjuk, hogy a házasságra való felkészülésüket Isten áldása kísérje.  Idén, gyülekezetünkben a konfirmáció május 6-án lesz, a vizsga pedig május 4-én 18 órakor. 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 őket, hogy mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt újra a beledi templom oltáránál kapják meg az úrvacsora áldását.   Beledi templomunk felújítását tervezzük tavasszal, a templomtető és a torony felújítására folyamatosan gyűjtünk. Örömmel fogadjuk az adományokat. A vásárosfalui templom építését folytathatjuk, sikerült újabb forrásokkal megtámogatni azt. Az EFOP-os pályázaton nyert összeg egy részét eszközbeszerzésre, másik részét programok megvalósítására nyertük. Ennek a tervezése is folyamatban van. Két éves projektről van szó, melyben táborozás és zenei programok is bőséggel megvalósíthatóak.   Kiemelten hirdetjük május 26-i egyházkerületi csendesnapunkat, melyet Győrben tartunk.  Ezen a szombaton 9-16 óráig várnak minket gazdag programmal, jelentkezni már lehet.  Nyári napközis tábort szervezünk: június 18-22-ig. Jelentkezni lehet e-mailben, vagy személyesen. Tervünk: sok játékkal, énekléssel, mozgással megismerkedni, elmélyedni olyan bibliai történetekben, tanításokban, mely akár egy életre való útmutatást is adhat.    Isten adja áldását terveinkre, reményteljes gyarapodást, épülést gyülekezetünkben!                                                                                                                                                                                                                                                     Szeretettel és tisztelettel: Ihász Beatrix evangélikus lelkész  
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     Önkormányzati közlemény                              A Beledi Sportegyesület hírei  JÓL KEZDTE A TAVASZI SZEZONT A  LÁNY  KISPÁLYÁS CSAPAT  Új edzővel a csornai Baracskai Ádámmal és még nagyobb elánnal vágtak neki a tavaszi idénynek  a lányok. Általában heti két alkalommal készülnek a hűvösebb időben a tornateremben, jó idő   esetén a sportpályán edzenek. Sokszor  összemérik erejüket barátságos mérkőzésen és tornákra   is szívesen mennek, ha hívják őket. A csapat főleg belediekre épül, de járnak lányok a szomszédos  falvakból  Rábakecölből, Dénesfáról, Gyóróból  is. A bajnokságot tornarendszerben játsszák,    elutaznak egy helyszínre, ahol egy alkalommal két-három mérkőzést játszanak. Az idén lejátszott  6 mérkőzésükből 3 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérleg.  A tavaly alakult csapaton    napról-napra látszik a változás , lelkesek és jó nézni a hozzáállásukat edzéseken, mérkőzésen.   Egy igazán jó közösséget alkotnak mint a pályán és azon kívül is. Egyre nagyobb varázsa van most    nem csak nálunk, hanem országos szinten is a női focinak. Csak gratulálni lehet minden egyes játékosnak, hogy sportos életmódot él, és ez a sport számára a labdarúgás. A focit sokan a  férfiak sportjának gondolják, de mára már bebizonyították a nők is, hogy képesek nagyszerű       eredményeket elérni. Bízom benne, hogy a lelkesedésük töretlen marad és üde színfolt lesz a Beled SE berkeiben a női focicsapat. További sok sikert nekik, és aki kedvet érez a sportághoz,  biztosan szívesen látják.  HAJRÁ BELED, HAJRÁ LÁNYOK!                                                                                               Kovács Béla edző                                                                                                                                                                                                     

Tűzifa Téli Rezsicsökkentés  Tájékoztatom a tűzifával fűtő és gázszolgáltatást igénybe nem vevő lakosságot, hogy a Magyar Közlöny 2018.03.27-i számában megjelent a téli rezsicsökkentés kiterjesztésével kapcsolatos 1152/2018. (III.27.) Korm. határozat. Leglényegesebb pontja, hogy a Magyar Kormány Beled településre vonatkozóan 30 m³ tűzifa kiegészítést állapított meg, melynek megvásárlására 533.400 Ft-os keretet biztosít. A jelenlegi időjárásra tekintettel szeretnénk, ha a kiegészítő támogatás a következő fűtési szezonhoz jelentene a kizárólag csak fával fűtők részére természetbeni segítséget, ezért ennek elbírálására, illetve kiosztására várhatóan 2018. október-november hónap között kerül sor.  A kiegészítő szociális tűzifa támogatásra vonatkozó kérelmeket 2018. szeptember 1-től-  2018. szeptember 30-ig lehet benyújtani a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez. A kiegészítő tűzifa támogatást szociális szempontok szerint kell kiosztani. Nem illeti meg tehát feltétel nélkül valamennyi fával fűtött háztartást, mint ahogy az a korábbi sajtóhírekben megjelent.  A szociális szempontok Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján a következők: (1) A Szociális Bizottság a szociális rászorulók részére fűtéshez háztartásonként legfeljebb  5 m3 tűzifa természetbeni juttatást biztosít. (2) Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén 350%-át (85.500 Ft) és a lakásban a fával fűtés biztosított. (3) A tűzifa természetbeni juttatása során előnyt élvez az a személy, aki aktív korúak ellátásra, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül. (4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a tűzifa természetbeni juttatásánál előnyt élvez továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.  (5) A Szociális Bizottság a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  Jelenlegi jogszabályok alapján a hatáskörrel rendelkező Szociális Bizottságnak a kiegészítő tűzifa keret elosztására a fenti korlátok figyelembevételével lesz lehetősége.   Beled, 2018. április 17.                   Major Jenő polgármester FELHÍVÁS Beled Város Önkormányzata részéről – a Rendőrkapitányság megkeresése alapján – felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 112 számon elérhető belföldi segélyhívót csak indokolt esetben szíveskedjenek igénybe venni annak érdekében, hogy az érintett szakhatóságok az esetleges indokolatlan kivonulásokat elkerüljék.   


