
 

 
 

 
 
 
E havi számunk tartalmából:                                                       
Termelői piac, Iskolai hírek,  
Művelődési Ház, könyvtár hírei, Hímzőkör, 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub, Egyházi hírek,  
Anyakönyvi hírek, Glóbusz-nap, Fotóklub. 

                                  Önkormányzati Hírek                                
 

 

                   Termelői piac nyílik 

                                                           Beleden  
                                        2019. szeptember 3-án (kedden)  
 

                                (a Nyugat Takarék Szövetkezet épülete mellett) 

Nyitvatartás: minden kedden és szombaton 6:00–12:00 óráig.  

Helypénz: a megnyitástól kezdve két hónapig ingyenes. 

A piacon csak őstermelői igazolvánnyal, vagy kistermelői  

regisztrációs számmal rendelkezők árusíthatnak.  

Élő állat (hal kivételével) nem árusítható! 

A piacfelügyelő elérhetősége: 06-30/3131155 

Bővebb felvilágosítás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől a 06-96/594-170, 

vagy a 06-30/3480243  

telefonszámon kérhető. 

Várjuk a beledi és környékbeli  

őstermelőket, kistermelőket 

                                                    

                  és a Kedves Vásárlókat! 

                                                 Beled Város Önkormányzata 
 

  

   BELEDI HÍRLEVÉL 2019. JÚL.-AUG. 

   



 

 Általános Iskola hírei   
 

A Beledi Általános Iskola kitűnő és jeles tanulói a 2018/2019-es tanévben: 

Kitűnők: Ferenczi Márk, Molnár Áron, Varga Gergő Imre (1. osztály); Kajtár Nóra, Teke Bence, 
Török Olivér (2. osztály); Kertész Kristóf Bence, Velner Cecília (3. A osztály); Németh Kristóf, Rácz 
Gréta Erika (3. B osztály), Hidegh Flóra, Kővári Kata Dóra, Sukola Kincső Anna, Varga Gréta, 
Nagy Gergő, Németh Balázs (4. osztály); Németh Nikolett, Soós Réka, Tömböly Dóra (5. A 
osztály), Rácz Nikolett (5. B osztály), Nyitrai Zsófi (6. A osztály); Antal Enikő Zsófi (7. A osztály); 
Foki Anna, Velner Hanna (8. A osztály). 

Jelesek: Légrádi Krisztina, Molnár Júlia, Orbán Zoé, Takács Petra (1. osztály); Horváth Zsófia, 
Kocsis Evelin Emma, Németh Róza Mária, Takács Péter, Tar Hanga Zsófia, Töreki Aliz (2. 
osztály); Egyházi Dorka, Buthi Viktória (3. A osztály); Buthi Eszter (3. B osztály), Jakab Dominik, 
Jakab Patrik, Németh Szofi (4. osztály); Ferenczi Tímea, Foki Janka (5. A osztály); Buthi Lilien 
Kitti, Horváth Cecília Lilla (5. B osztály); Zsirai Sára (6. A osztály); Csizmazia Botond (6. B osztály); 
Hidegh Regina (7. B osztály); Ferenczy Flóra, Ominger Kata (8. A osztály); Tóth Bettina (8. B 
osztály). 

Az iskola „Jó tanuló, jó sportoló” címét Velner Hanna 8. A osztályos tanuló kapta. 

Ügyeleti napok: 2019. július 10-én, július 24-én, aug. 7-én és  21-én   
9 -13 óra között lesznek a felsős  iskolaépület igazgatói irodájában. 

„KISOKOS” HÁZI TANULMÁNYI VERSENY AZ ALSÓ TAGOZATBAN 

A hagyományoknak megfelelően a versenyzés megszerettetése és megismerése érdekében az 
alsó tagozatban helyi levelezős versenyt hirdettünk magyar nyelvből és matematikából. Az otthon 
kitöltendő feladatlap megoldásában használhatnak könyveket, internetes lehetőséget, segítséget 
kérhetnek a szülőktől, testvérektől. Kettő otthon megoldható feladatlap után a harmadikat 
májusban, az iskolában írták meg a tanulók. Az első helyezettek könyvjutalomban részesültek. 

 
HELYEZETTEK: 

MAGYAR NYELV  
2. osztály  
I. helyezett: Török Olivér 
II. helyezett: Teke Bence 
III. helyezett: Kajtár Nóra 

 
3. osztály  
I. helyezett: Egyházi Dorka 
II. helyezett: Velner Cecília 
III. helyezett Németh Kristóf 

 
4. osztály: 
I. helyezett: Hideg Flóra 
II. helyezett: Kővári Kata Dóra 
III. helyezett: Varga Gréta 

MATEMATIKA 
2. osztály  
I. helyezett: Teke Bence 
II. helyezett: Kutasi Fruzsina 
III. helyezett: Horváth Zsófia 

3. osztály  
I. helyezett: Kertész Kristóf Bence 
II. helyezett: Velner Cecília 
III. helyezett Németh Kristóf 

4. osztály:  
I. helyezett: Kővári Kata Dóra 
II. helyezett: Sukola Kincső 
III. helyezett: Hideg Flóra 

     Büszkék vagyunk rátok! Így tovább!                                                Horváthné Krétai Ilona tanító 

 
“JÓ TANULÓ” KIRÁNDULÁS 

 
Iskolánk tanulói egész éven át tartó tanulmányi versenyen vesznek részt, melynek a 
jutalma év végén egy közös kirándulás. Idén 19 diákunk utazhatott el Győrbe, a 
Cyberjump parkba, ahol kedvükre trambulinozhattak. Délután a Széchenyi István 
Egyetemen laborlátogatáson voltak.. 
 
Köszönjük Zsiray Dénes képviselő úrnak, hogy anyagilag  támogatta a programunkat, 
nagyon jól érezték magukat a gyerekek. 
                                                                                                                       Török Jeanette 
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MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK SZLOVÉNIÁBAN 

A Beledi Általános Iskola és a Mihályi 
Általános Iskola 7. évfolyamos tanulóival 
a Határtalanul program keretében 
Szlovéniába utaztunk. Az első világháborús 
emlékhelyeket kerestük fel, miközben 
gyönyörű helyeken jártunk. Elsőként 
a szlovéniai magyarság központjában, 
a Mura vidéken, Lendván fordultunk meg, 
ahol a Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézetben sok érdekes dolgot hallotunk az itt 
élő honfitársainkról: hogyan tanulják a diákok 
a magyar, illetve szlovén nyelvet, milyen 
magyar programokban vehetnek részt, és 
természetesen Lendva történelmi múltjával is 
megismerkedtünk.A városban megtekintettük 
a Szent Katalin plébániatemplomot, a Szent 
István szobrot, tőle nem messze pedig a 
Makovecz Imre által épített kultúrpalotát és a 
kiállítóteremként működő zsinagógát, a 
Bánffy-Esterházy kastély tárlatát, amelyben 
Zala György alkotásainak miniatűr másai, 
valamint a híres hetési tájegységre jellemző 
viseletet és használati tárgyak  vannak 
kiállítva. Felkapaszkodtunk a lendvai 
szőlőhegyre, ahol felkerestük a 
Szentháromság kápolnát, benne Hadik 
Mihály törökverő hadvezér üvegkoporsóját, 
majd gyönyörködtünk a kilátásban. Ptuj ősi 
városa volt a következő állomásunk, ahol 
sétáltunk az ódon városközpontban. A Flórián 
téren láthattuk az új városházát és a Szent 
Flórián szobrot, a Múzeum téren a régi 
városházát, mellette az ikonikus Orpheus 
emlékművet, a középkori Várostornyot és a 
Szent György plébániatemplomot. A vár igazi 
élmény volt a sokféle kiállítással és 
természetesen itt is gyönyörködtünk 
a panorámában. 
A második napon már az első világháborúban 
elesett katonáinkra emlékeztünk: Ukancon 
mécsest gyújtottunk az osztrák-magyar 
katonatemetőben. Utunkat folytatva 
megcsodáltuk a Kluze erődöt, majd egy 
kisvárosban, Kobaridban elevenítettük fel az 
első világháború eseményeit. A múzeumból 
gyalogtúráztunk a kobaridi hegyen található 
osszáriumhoz, amely a két világháború 
között, Mussolini parancsára készült. Ebben 

a gigantikus építményben nyugszanak az 
olasz katonák maradványai. 
A gyalogösvényen továbbindulva értük el 
a Kozjak vízesést, melynek látványa 
mindannyiunkat lenyűgözött.  
A harmadik napunkat is kirándulással 
kezdtük, felkapaszkodtunk a Kolovrat hegyre, 
ahol az olaszok a háborúba lépéskor azonnal 
kiépítettek egy széles védvonalat. Itt 
láthattunk gyalogsági és tüzérségi harci 
állásokat, lövészárkokat és kavernákat, 
amelyeket a caporettói áttörés során, a 12. 
isonzói csatában a központi hatalmak seregei 
elfoglaltak. A Kolovrat gerincén feljutottunk az 
1114 m magas Na gradu csúcsra, amely a 
mai olasz-szlovén határon fekszik. 
Többünknek ez a kirándulás tetszett 
a legjobban. San Martino del Carsoban 
felkerestük és megkoszorúztuk a nagyváradi 
Magyar Királyi 4.  Gyalogezred emlékgúláját.  
A község körüli harcokban az olasz hadsereg 
katonájaként Giuseppe Ungaretti, híres olasz 
költő is részt vett. Megtekintettük a Nagy 
Háború múzeumát is. Visintini falucskában 
megkoszorúztuk a Magyar Kápolna 
bejáratánál elhelyezett emléktáblát.  
A negyedik napon Rostás Pál szobrát 
Budanjébe utaztunk, ahol Rostás Pál szobrát 
tekintettük meg.  A napóleoni háborúk 
magyar honvédje egymaga szállt szembe 
vagy 40 francia katonával és halt hősi halált a 
szlovéniai kis falu mellett. 
Ezután Sétáltunk az Osztrák-Magyar 
Monarchia legjelentősebb tengeri 
kikötővárosában, Triesztben. Itt áll Európa 
egyik legtágasabb tere, a Piazza Unità 
d'Italia, ahol láthattuk a Városháza, a Lloyd 
Biztosítótársaság, valamint a Kormányzói 
Palota gyönyörű épületeit. Felsétálunk a 
várnegyedbe és megcsodáltuk a San Giusto 
várkastélyt, a San Giusto katedrálist és a 
római kori romokat. 
Ljubljanában felkerestük a várat, majd 
sétáltunk a hangulatos városban, a 
Ljubljanica-folyó partján.  
Egy felejthetetlen, élményekkel teli 
kiránduláson vehettünk részt, köszönjük! 
(kép a 4. oldalon.)                Sárközi Erika tanár

 
              „LAGZI-PARTI” NAPKÖZIS TÁBOR A BELEDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Hagyományőrző táborunk témája: régi lakodalmi szokások felelevenítése volt interaktív 
kutatómunkával. Részt vevő 6. osztályosaink nagyon jól érezték magukat.  
(Iskolai hírek folyt. a  7. oldalon ).                               
                                                                                Nagyné Császár Mónika és Zsiray Dénesné táborvezetők 



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. JÚLIUS - AUGUSZTUS 

 4 

  

 

 

 

 

 

 

              Diákönkormányzati kirándulás                                                                      Manó művészeti tábor 

 

 

 

 

                   

 

 

  

                          „Határtalanul” kirándulás                                                                                    Lagzi-parti  tábor 

  Tisztelt Szülők! 

A Napsugár Művészeti Iskola a 2019/2020–as tanévre is várja 
azon Beledi és környékbeli gyerekek jelentkezését, akik szeretnének 
megtanulni valamilyen hangszeren játszani, és belekóstolnának a 
zene világába.  

A leendő 1. osztályos tanulókat zenei előképzőbe várjuk, ahol 
a zeneszeretetre való nevelés, hallás- és ritmusérzék fejlesztése 
játékos módon, csoportos keretek között történik.  

A nagyobb tanulók a következő hangszerek közül 
választhatnak: zongora, gitár, hegedű, furulya  

A foglalkozásokra Beleden az Általános Iskola épületében 
és/vagy a Művelődési Házban kerül sor. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet Szaucsinec Ágnes kolléganőnél 
20/506-7486 vagy Napsugár Művészeti Iskola 9022 Győr, Rákóczi 
Ferenc u. 31. I/4.  

napsugariskola2000@gmail.com 30/985-0304   

Várunk mindenkit szeretettel, hiszen ZENÉLNI JÓ 
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A nagysikerű  XVI. 
Pünkösdi Fesztivál 
és Városnap 
programjainak két 
pillanata. 
László Attila 
énekes és Katus 

Attila aerobik 
szakedző 

A nyugdíjas klub 
kirándulása a Nyúli 
Szurdoknál 
májusban 

 

 

 

 

 
A   

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Zsürizett kiállított kézimunkák 

 

 

 

 

 

  
  
Evangélikus tábori pillanatok                                                                       Bűnmegelőzési foglalkozás 

 
http://www.bamk.hu/index.ph

p/hirek/varosi-es-iskolai-
konyvtar 

A feladatlapok folyamatosan 
kérhetők  
e-mailen: 

beled2891emagy@gmail.com 

A könyvtár nyári 
zárva tartása: 
Július 11-24-ig 

Augusztus 12-26-ig. 
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                                            Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 

 
Kedves meghívásnak tettünk eleget május  
23-án Nyúlon a helyi nyugdíjasklub 
szervezésében rendezett hagyományos 
gyalogos túrára. Megérkezésünkkor 
köszöntöttek bennünket. Átmentünk a 
katolikus templomba, ahol egy nyugdíjas 
tanár helytörténeti és a gyönyörű templomról 
érdekes előadást tartott.  
Következett a fotózás és elindultunk a 
dombnak felfelé. Aki bírta erővel, felmehetett 
a kilátóig. A legtöbb nyugdíjas a kápolnával 
szemben letelepedett, a zsíros kenyeres 
fehérboros asztalokhoz. Kellemes vidám 
beszélgetések, még a zenekar is növelte a 
hangulatot.  

Igen érdekes természeti képződmény a Nyúli 
Szurdok., amit itt népiesen szurdiknak 
neveznek. Európa egyik legnagyobb, eső 
vájta homokkő szurdokvölgye, a Fertő-
Hanság Nemzeti Park része.  A dombról lefelé 
V alakban találkoznak a sziklafalak. 
Áradáskor a víz a talajt lemosta, a falut 
elárasztotta. Ez többször is előfordult. 
Érdekesség még a löszfal, ahova az itt honos 
kismadár a gyurgyalag fészkel és szaporodik. 
Költöző madár.  
Eljött a rendezvény vége, lesétáltunk a 
dombról a buszmegállóig, Jó, kellemes 
napunk volt, csak olyan hűvös idő ne lett 
volna!  (kép: 5.old.)        Seucz Sándorné klubtag                                                                

 

HÍMZŐKÖR. XXIX. Kisjankó Bori Országos hímzőpályázat- A Hagyományok 

Háza és a Matyó Népművészeti Egyesület  hirdette meg a pályázatot. Célja a magyar népi 
hímzések és viseletek hagyományainak megőrzése és továbbfejlesztése. Olyan népi 
iparművészeti hímzések készítése, amelyek mind művészeti, mind használati érték szempontjából 
megfelelnek a mai kor követelményeinek. A pályázatra hímzőkörünkből is elküldtük  a kötelező 
zsűrizésre két tagunk munkáját.. Június 28-án részt vettem Mezőkövesden, a kiállítás-megnyitó 
ünnepségen. Örömmel tapasztaltam, hogy a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság 397 alkotásból 
38-at minősített, „Hagyományos Míves Terméknek” , ebből 3 pályamunkát hímzőkörünkből. 
Gratulálunk a készítőknek!  
Balogh Mihályné Zoborvidéki terítője és párnája, Varga Andrásné Felső-Tisza vidéki 
keresztszemes asztali futója kapott zsűriszámot.  
A zsűriszámmal ellátott munkák kerültek kiállításra a Matyó Múzeumban és a Városi Galériában. 
Köszönjük az ÁMK vezetőségének, hogy lehetővé tették a pályázaton való részvételt a zsűridíj 
befizetésével. A Facebook-on megtekinthető a kiállítás anyaga „Mezőkövesd online (jún. 28.) 
címen, vagy Mezőkövesd képekben (jún. 28). vagy 29. Kisjankó Bori Hímzőpályázat és kiállítás. 
(képek az 5.oldalon)                                                                               Gombás Lászlóné szakkörvezető 

                                                     Művelődési Ház hírei 
 

„SZABADÍTSÁTOK KI GORDONT!” - FOGLALKOZÁS BELEDEN 

Június 4-én Walczer Zsuzsanna c. rendőr őrnagy, Kovácsné Róka Zsuzsanna rendőr zászlós és 
Varga András rendőr főhadnagy tartott bűnmegelőzési foglalkozást a Beledi Általános Iskola 7. és 
8. osztályos diákjainak a Művelődési Ház szervezésében, melyért ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani nekik, illetve Homonnai Juditnak, a Győri Rendőrkapitányság közalkalmazottjának.  
A prevenciós társasjáték az internetes zaklatásra és az erőszakra hívta fel a figyelmet, de a játék 
segítségével a diákok informálódhattak a bűnmegelőzés, az áldozatvédelem lényegéről is. 
Megtanították a gyerekeket arra is, hogy a sikeres együttműködéshez mindenkire szükség van, 
mert mindenki tud valamit tenni azért, hogy egyetlen társuk se érezze magát kiközösítve. 

Köszönjük Kőszegi-Németh József igazgató úrnak és az iskola tanárainak az együttműködést!                          
(kép az 5.oldalon)                                                                                    Farkas Nikolett művelődésszervező 
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                DIÁKÖNKORMÁNYZATI KIRÁNDULÁS (folyt. a 3.oldalról) 

Június 11-én a Beledi Általános Iskola Diákönkormányzatának tagjai Sopronba kirándultunk. 
Néhány órát tölthettünk a Játékszigeten, ahol kipróbáltuk az összes játékot! Az egész éves 
munkánk jutalmául kaptuk ezt a remek ajándékot. Visszafelé megálltunk Kapuváron, ahol 
fagyiztunk. (kép a 4. oldalon) 
Köszönjük az igazgató úrnak és Erika néninek, hogy gondoltak ránk!              Szabó Alex tanuló     

                                                     MANÓ MŰVÉSZETI TÁBOR 

A Beledi Általános Iskola 1. és 2. osztályos diákjai 
művészeti témájú táborban vettek részt, június 
harmadik hetében. A tankerület által támogatott, 
napközis táborban igazi kis művészekké válhattak 
a diákok: festettek feszített vászonra, 
néptáncoltak népművészekkel, és a bőrművesek   
munkájában is kipróbálhatták magukat                                    

.A helyben megvalósuló programok mellett 
kirándulónapot szerveztünk, lovaskocsis 
túrán tekintettük meg a Hanságot. A hét 
zárásaképp pedig kiállítást hoztunk létre a 
gyermekek munkáival, melyet a szülőkkel 
közösen tekintettünk meg. (kép a 4. oldalon) 

                            Csillag Katalin táborvezető                                                                           

.  

Evangélikus Egyház hírei 
 
2019. július 1-től 5-ig tartott az Evangélikus Egyházközség által megpályázott EFOP-1.3.7-17  
„Fogjunk össze!” nyári tábor 30 gyermek részvételével.   
Az evangélikus tábor fő témája: Isten csodálatos, színes világa! Fő programok között: színjátszás, 
fazekasság, festészet, sárvári kirándulás, íjászat, válogatott focista és egyéb izgalmakkal teli foglalkozás 
várta a gyerekeket.  
Négy témánk : 2 ószövetségi történet, Noé bárkája és József története, valamint az  Egyházi esztendő 
és a Luther rózsa színei.  Táborzáró istentiszteletünkre  a Szivárvány zenekart hívtuk szolgálni.                  
(képek az 5.oldalon)                                                                 Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes 
                                                         Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz.Beatrix@lutheran.hu      
                        

Római Katolikus Plébánia hírei 
 
⁃ Templomunk külső munkálatai folytatódnak.  

A külső oldalfalak felújítása következik. 
A belső lábazati vakolás elkészült, a 
villamosság befejezés előtt áll. A harang és a 
toronyóra működtetése utóbbi függvénye. 

⁃ Júliusban kérik a plébánián keresztül azon 
házassági jubilánsok adatait, akik ötévenkénti 
évfordulójukat tartják. Püspök Úr szeptember 
7-én várja  az 5, 10, 15, 20., 50 éves jubilálókat 
őket a győri Bazilikába ünnepélyes 
szentmisére. 

⁃ Július 28-án Vicán üljük meg a Szent Anna 
búcsút. Várhatóan de. 1/4 12-kor. 

⁃ Aug. 15-e parancsolt ünnep. Beleden esti mise 
lesz. 

- Aug. 20. Vasárnapi miserenddel, hirdetés 
szerint.  A vadosfai  templom állapota jelenleg 
nem alkalmas a szentmise bemutatására, 
rajtunk kívül álló okok miatt. Későbbiek 
folyamán kerülhet csak majd erre sor. 

- Szept. 8-án, vasárnap tartjuk a 
Kisboldogasszony búcsút  Beleden. /Ahol 
nincsen búcsúnapja a templomnak, ott nem az 
ünnepről, hanem a vasárnapról mondható az 
idén a szentmise./ 
                 Kívánok testi-lelki felüdülést,  
még ha nem is lehet része mindenkinek 
tartósabb pihenésben. 

 
Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198

 

Anyakönyvi hírek
Születés: 
1.) Csonka Hanna (Csonka Gábor és Soós 
Bernadett gyermeke) 
Házasságkötés az elmúlt hónapban nem történt. 
 

Haláleset: 
1.) Vörös Imréné sz.: Kelemen Edit  
volt Beled, Vörösmarty u. 12. 
2.) Horváth József Sándor volt Beled,  
Rákóczi u. 206. 
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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 

FOTÓKLUB:  Nyári, kánikulai 
fotóalanyok a nálunk "nyaraló" 
költöző madaraink: sárgarigó, 
gyurgyalag, partifecske. 
Számuk örvendetesen 
szaporodik, bár a partifecske-
állomány kissé visszaesett.  
No és sikerült egy nagy 
tarkaharkály-családot is 
lencsevégre kapnom.  
Valamint egy errefelé ritkán 
előforduló kiskócsagot.  
              Molnár István (Lisztes) 


