
     E havi számunk tartalmából:  Önkormányzati hírek, Általános Iskolai események,  Óvodai hírek, Művelődési Ház, könyvtár hírei Egyházi hírek, Anyakönyvi hírek,  ESZK ruhaválogatás   Beled Város Önkormányzata   Művelődési Ház                      HIRDETMÉNY Értesítjük a lakosságot, hogy az állatorvos személyében történő változás miatt a jogosult állatorvos (ebmegfigyelés, kilőtt vadak húsvizsgálata, kistermelői baromfi húsvizsgálat, karantén megfigyelés, stb.) Beled városában, illetve Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Vásárosfalu, Vadosfa községekben dr. Dojcsák Gábor (9330 Kapuvár, Szt. István K. utca 15. Tel.: 06-30/362-1612).  Az ellátó állatorvos pedig ezen településeken: dr. Kiss Gerda (Tel.: 06-30/550-8882) magán állatorvos.    
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ESEMÉNYEK: A Beledi Általános Iskola érdeklődő tanulói két csoportban ismerkedhettek meg a robotika rejtelmeivel. Csernák Tamás Ágoston informatikus olyan programozási ismeretekre tanította meg a gyerekeket, amelynek segítségével egy robot mozgását tudták irányítani.  A programot a gyerekek nagyon élvezték, sok ismerettel és élménnyel gazdagodtak. Köszönjük a lehetőséget a Beled Jövőjéért Egyesületnek!"  A mosonmagyaróvári Futura Élményközpont - tudományos játszóházba szervezett kiránduláson 30 beledi iskolás vehetett részt a Beled Jövőjéért Egyesület jóvoltából. Látványos tudományos kísérleti bemutatókat láthattak, kipróbálhattak sok érdekes kísérleti eszközt, amelyek lehetővé tették, hogy az elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazhassák. Rendkívül sok élménnyel lettek gazdagabbak a gyerekek.                                          Felsős matek-versenyek a II. félévben  Február hónapban három matematika versenyen mérték meg tudásukat tanulóink.  Első ilyen volt a Zrínyi Ilona verseny, melyre Csornán került sor 14 tanuló rész-vételével.  Legeredményesebb versenyzők:  Horváth Cecília Lilla 5. B Zsirai Sára 6. A Foki Anna 8. A Február 21-én a Kalmár László Országos Matematika Verseny iskolai fordulóján 16 tanuló közül a következő tanulók szerepeltek a legjobban:  
Horváth Cecília Lilla 5. B Zsirai Sára 6. A Antal Enikő 7. A Velner Hanna 8. A Végül, az idei évben először, az Országos Orchidea Pangea Versenyre online formában került sor február 26-án.  19 felsős tanuló számítógépen oldotta meg a feladatokat, ez az új módszer nagy sikert aratott a gyerekek körében.   A versenyekre felkészítő tanárok Borosné Tóth Zsuzsanna és Zsiray Dénesné voltak. SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny területi fordulója Február 5-én került megrendezésre a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulója Csornán, a Széchenyi István Általános Iskolában. A beledi iskolát négy tanuló képviselte: Tömböly Dóra és Nyitrai Zsófi az 5-6. osztályosokat, a 7-8. osztályosokat pedig Ferenczy Flóra és Velner Hanna. A versenyzőknek egy szabadon választott és egy kötelező szöveget kellett felolvasniuk. A 7-8. osztályosoknál szép eredmény született: a 19 
versenyző közül Velner Hanna 8.A osztályos tanuló első helyezést ért el, így továbbjutott a balatonboglári regionális fordulóba, amely 2019. április 11-13. között lesz. Hanna eredménye azért is nagyon figyelemreméltó, hiszen egy olyan versenyzőt sikerült legyőznie, aki több fővárosi színházban játszik. Gratulálunk Hannának az első helyezésért és köszönjük Homlokné Halász Judit tanárnőnek a felkészítést! Iskolai szavalóverseny az alsó tagozatban  Február 25-én ismét megrendeztük az alsósok szavalóversenyét, ahol 25 lelkes kisdiák vállalta a megmérettetést. Évfolyamonként választotta ki a zsűri az első három helyezettet, akik továbbjutottak az áprilisban megrendezésre kerülő városi szavalóversenyre.  A gyermekek nagyon szépen felkészültek, színvonalas előadással örvendeztették meg egymást és nevelőiket.  A jó hangulatú délután végén minden tanulót emléklappal jutalmaztunk. 
Továbbjutottak a városi szavalóversenyre:  Első évfolyam: 1. Molnár Áron, 2. Orbán Zoé, 3. Bödecs Bence Második évfolyam: 1. Teke Bence,  2. Németh Róza Mária, 3. Kutasi Fruzsina Harmadik évfolyam: 1. Németh Kristóf,  2. Velner Cecília, 3. Kertész Kristóf Negyedik évfolyam: 1. Németh Szofi,  2. Hidegh Flóra, 3. Varga Gréta                                                                     Takácsné Kovács Mária Edit 



                                                                                                           Beled- kupa teremfoci tornák  Februárban és március elején három korcsoportban rendeztük meg a Beled-kupa teremfoci tornákat. A hazaiakon kívül Bágyogszovát, Bősárkány, Kemenesmagasi, Mihályi, Ostffyasszonyfa, Rábatamási és Szil iskolai csapatai vettek részt. Összesen 142 tanuló rúgta a labdát a három délutánon.  A győztes csapat kupát, az 1-3. helyezett csapatok érmet, a gólkirályok, a legjobb kapusok és a legjobb játékosok különdíjat kaptak. Febr. 14. (2008-09-ben születettek)   6 csapat 1. Beled A csapat   Gólkirály: Soós András és Varga Kristóf  4-4 gól 4. Beled C csapat 5. Beled B csapat  Febr.21. (2006-07-ben születettek)   8 csapat 5. Beled Márc. 4. (2004-05-ben születettek)   4 csapat 2. Beled    Legjobb kapus: Béres Zsolt                                                     Gratulálunk valamennyi versenyen szereplő tanulónak! (Iskolai beszámolónk az 5. oldalon folytatódik.)                                       Bölcsőde - Óvoda hírei Az óvodai csoportokkal március 14-én a délelőtti órákban megemlékezést tartunk az  1848-as emlékműnél.  Nyílt napok lesznek az óvodában:      ⁃ március 19. (kedd) – Margaréta csoport ⁃ március 20. (szerda) - Tulipán csoport ⁃ március 21. (csütörtök) – Hóvirág csoport  Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!    2019. márciusban egyéni és csoportfotózások lesznek a következő időpontokban: ⁃ március 26. (kedd) - Bölcsőde ⁃ március 27. (szerda) – Tulipán csoport ⁃ március 28. (csüt.) – Hóvirág csoport ⁃ március 29. (péntek) - Margaréta csoport                 Gerencsérné Németh Erika int. vez.                                                     Művelődési Ház hírei I. Beledi Farsangi Fánkfesztivál Köszönetnyilvánítás   Szeretnénk gratulálni a február 23-án, szombaton  megrendezett fánksütő verseny összes résztvevőjének, kiváló fánkokat mutattak be!   Továbbá gratulálunk a fánkevő verseny résztvevőinek is, kitartóan küzdöttek! Köszönjük minden résztvevőnek és érdeklődőnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket!  Külön köszönet a nyugdíjas generáció tagjainak, hogy ennyien eljöttek!    Most pedig következzenek a díjazottak : Fánksütő verseny: I. helyezett: Foki Józsefné II. helyezett: Szabó Endréné III. helyezett: Pócza Jánosné 
Különdíj: Pálfi Gyula (csöröge fánk) Közönségdíj: Horváth Antalné Fánkevő verseny: I. helyezett: Cincár Gréta Evelin  GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK!    Köszönet a zsűrinek, Gerencsérné Németh Erikának és Kovács Ottónak áldozatos munkájukért, külön köszönet Kovács Ottónak és csapatának a finom fánkokért, Farkas  Lászlónénak a közreműködéséért, és köszönet Szaradics Noéminek, Takács Brigittának és Barabás Laurának a segítségükért!                                   Farkas Nikolett művelődésszervező                                                                                          



         Az I. Beledi Fánkfesztivál csodás fánkjai                       Farsangoltak a nyugdíjasklub tagjai                                                      A könyvtár kölcsönzési ideje 2019. március 11-április 1-ig  a könyvtáros távolléte miatt az alábbiak szerint alakul:  Kedd: 8-16 óráig   Csütörtök: 8-16 óráig Helyettesít: Farkas Nikolett művelődésszervező. Érkezéskor a földszinti irodában keressék!   
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        A Junior megyerikum vetélkedő területi fordulóján                 Sítáborban  Stuhlecken                                                                                                      A Futura Élményközpontban                                            Iskolai szavalóverseny                         Ismerledés a robotika rejtelmeivel                                                        Beled kupa teremfoci  
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(Folytatás a 3. oldalról)                 VERSENYÉLMÉNYEK A Beledi Általános Iskola 4 fős csapattal vett részt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által kiírt Junior megyerikum vetélkedő területi fordulóján, Csornán a Széchenyi István Általános Iskolában. Előzetes feladatként megtervezték a helyi, Beledi Értéktár logóját, majd a verseny során az élménypedagógia jegyében, játékos feladatok által mutatták meg a tanulók a hungarikumokról és megyerikumokról szerzett ismereteiket.  
Az eredményhirdetést követően II. helyezéssel, és rengeteg ajándékkal tértünk haza. A csapat tagjai:    Kránitz Fanni 6. B                              Borsodi Koppány 6. A                               Farkas Ármin 6. A                              Odorics Zalán 6. A             Felkészítő pedagógus: Csillag Katalin     Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítványt, ezzel segítve, hogy tanulóink minél több élménnyel és tudással gazdagodjanak.                                      SÍTÁBOR 2019. Idén februárban második alkalommal vehettek részt sítáborban tanulóink, és tavalyi táborozóink, akik már középiskolások. Négy napot töltöttünk Stuhlecken (Ausztria), ahova ötven táborozó indult útnak február 8-án. A táborban oktatóink irányítása mellett a kezdők megtanulhatták a síelés alapjait, akik már tavaly is velünk tartottak azok új technikákat tanulhattak tőlük. 
Köszönöm Igazgató Úrnak, Kőszegi – Németh Józsefnek, hogy a tavaly megkezdett hagyományt felkarolta, támogatta és elkísért minket. Köszönetemet szeretném kifejezni a két önzetlen síoktatónak: Dr Bokor Judit tanárnőnek és Ihász - Torres Miklósnak lelkiismeretes munkájukért.  Továbbá köszönöm a lelkes, segítőkész Szülőknek, hogy mindenben támogattak a szervezés ideje alatt, és a táborban is. Annak nagyon örülök, hogy sokan közülük sílécre álltak és eredményesen tanultak velünk. Hagyományt szeretnénk teremteni, ezért már most elkezdődött a 2020-as táborunk szervezése, ahova várjuk a síelni vágyó gyermekeket és szülőket.  Jelentkezni, érdeklődni nálam lehet.                                  Török Jeanette testnevelő                      A Beledi ÁMK napközi konyha bérbevételi módja 2019.                           Az ebédlő alkalmankénti legkisebb bérleti díja 12 000 Ft. -300 Ft/fő  -Október 15-április 15-ig 1800 Ft /óra             Érdeklődi lehet a 06/20-219-1271-es     -Április 15-október 15-ig 1500 Ft/óra               telefonszámon Bödecs Barbaránál    EZÜSTFENYŐ NYUGDÍJAS KLUB: Az Ezüstfenyő nyugdíjas klub és dalkör február elejétől kezdte meg idei tevékenységét. Elkészült az éves munkaterv, mely kapcsolódik a nyugdíjasok „Életet az éveknek” megyei szövetség programjához. Mindjárt a második összejövetelen egy rendhagyó, vidám farsangi délutánt tartottunk. Rendhagyó azért volt, mert meghívtuk az edvei nyugdíjas klubot. Szeretettel fogadták a meghívást, és 12 fő meglátogatta rendezvényünket. A remek hangulathoz hozzájárult az Ezüstfenyő nyugdíjas dalkör vidám énekes jelenete, valamint a jelmezes felvonulás. Szendvics, farsangi fánk és sütemények, valamint különféle italok is voltak a kínálatban. A beszélgetés, tapasztalatcsere és közös éneklés tette színesebbé a jól sikerült farsangi délutánt. A következő klubdélutánon a kis létszámú férfi tagság köszöntötte nőnap alkalmával a hölgyeket. Egy hónap múlva április 6-án 10 órakor a Sportcsarnokban nyugdíjas klubunk idén is megrendezi a hagyományos és nagy sikerű Nyugdíjas olimpiát, ahol 12 nyugdíjas klub vesz részt. Ide, és minden nyugdíjas rendezvényre, klubunkba szeretettel hívjuk, várjuk városunk friss-és régi nyugdíjasait. A Dalkör minden kedden próbákkal készül a következő időszak meghívásaira. Épp így a Dalkörbe is szeretettel hívjuk az énekelni szerető nyugdíjas társainkat. Érdeklődni, jelentkezni lehet Tuba Lászlóné Kati klub- és dalkör vezetőnél.                                                                                                                                                                                                                                              Papp Márta Ilona 
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Evangélikus Egyház hírei  Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. Minden hónap első vasárnapján, úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk.  Március 24-én Családi istentisztelet a gyermekek és fiatalok szolgálatával. Erre szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! 9,30-kor találkozunk a gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és közös éneklésre.   Hittanoktatás az iskolában és az óvodában a szokott rend szerint zajlik. Péntekenként konfirmációs felkészítő órákat tartunk. Örömmel várjuk a beiratkozó elsősöket az evangélikus hittanos csoportba. Természetesen nem feltétel a keresztség. A hittanosokkal megyei hittanversenyre indulunk Sopronba, minden korosztályból tudunk vinni 3-4 fős csoportot.  Kérem azoknak a családoknak, hozzátartozóknak a jelentkezését, akik szívesen veszik a lelkészi látogatást, esetleg házi úrvacsorázást. Természetesen időpont egyeztetés szükséges. Böjti estek: Böjt első vasárnapja idén március 10-e. Hétközi esti áhítatainkat csütörtökönként, 18 órától a gyülekezeti teremben tartjuk. Találkozzunk áhítaton, mely segíti önvizsgálatunkat és a kegyelmes Krisztushoz való odafordulásunkat!  Áhítatok: Március 14, 21, 28; Április 4 és 11. Rendhagyó alkalmunk március 28-án lesz, amikor Mészáros Tamást a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelőjét, világi vezetőjét hallhatjuk. Beszélgethetünk a gyülekezeti szolgálatok sokszínűségéről, az abban átélt kreativitásról, ötletességről. Erre az alkalomra különösen nagy szeretettel várom a Presbiter testvéreket és minden érdeklődőt!     Áradjon a hála! - 2019. április 13-án, virágvasárnap előtti szombaton 10 órakor lesz hálaadó istentiszteletünk Szemerei János püspökünk szolgálatával a felújított templomunkban.  Erre az ünnepi alkalomra szeretettel várjuk mindazokat, akik hozzájárultak a templomunk felújításához és minden kedves érdeklődőt. - 2019. április 28-án konfirmál 6 hittanos gyermekünk. Ez alkalommal szeretettel várjuk a jubiláló konfirmandusokat is. Imádságos szeretetben hordozzuk egymást. Erős vár a mi Istenünk!     Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu Római Katolikus Plébánia hírei  ⁃ Március 16-án, szombaton lesz a Győri Bazilikában a Könnyező Szűzanya búcsúja. De. 11-kor kezdődik a  püspöki szentmise. E nap az ún. "papok búcsúja." E szép ünnepre tőlünk is többen be tudnak utazni. ⁃ Március 17-e vasárnap, a vérrel könnyezés évfordulója. Ekkor de. 10-kor kezdődik az ünnepi szentmise. Szép alkalom a családok, vagy egyedülállók számára.     ⁃ A szentmisékre a közösségi ház jó lehetőséggé vált. Jó ideig még ott fogjuk tartani.    ⁃ Beleden a csütörtöki keresztutak idején nagyböjti alkalmak lesznek.  ⁃ Március 19-e, Szent József Főünnepe. E napon az oltár díszíthető, valamint a 4. nagyböjti vasárnapon. ⁃ Április 7.  A Szentföld javára gyűjtünk. ⁃ Húsvét közeledtén, kedden és csütörtökön gyónási lehetőségek lesznek. Külön jelezni fogom. ⁃ Április 14-e  már Virágvasárnap a nagyhét előtt.    Templomfelújítás: Jelenleg a toronysisak csúcsának külső megbontása lehetőséget ad a helyzet felmérésére  és a javítás elvégzésére. Belső villamosság szerelése folyik.   A böjti idő napjai, az örök javak felé vezetnek minket. Keressük mindannyian ennek útjait.                                                                            Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198  
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Anyakönyvi hírek  Házasságkötés: 1.) Halász Csilla és Bendekovics Tamás beledi lakosok 2.) Kremzner Csaba Lajos vásárosfalui lakos és dr. Lukácsi Kata kisfaludi lakos 3.) Töreki Szabina beledi lakos, Tamási Zoltán répceszemerei lakos 4.) Tóth Viktória és Pilisvári Csaba rábakecöli lakosok Haláleset: 1.) Sári Józsefné sz.: Tóth Katalin volt Beled, Hunyadi u. 2/2. 2.) Tóth Béláné sz.: Horváth Emma volt Beled, Hunyadi u. 19. 3.) Szabó Lászlóné sz.: Kozma Vilma volt Beled, Arany J.   Egyesített  Szociális Központ hírei                    R U H A V Á L O G A T Á S  Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Beledi Egyesített Szociális Központ ingyenes             HASZNÁLTRUHA-VÁLOGATÁST szervez 2019. április  3-4-én, (szerda- csütörtök) 9.00−15.30-ig a szolgálat épületében  (Beled, Vörösmarty u.1.)                                                                   Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                      KERÉKPÁRTÚRA  Sport a Balatonnál-Siófok környékén Beled Város Önkormányzata az „Beled és térsége humán erőforrások  fejlesztése” című EFOP 1.5.2-16 projekt keretében                                                 2019. július 27-én közös kerékpározásra hív mindenkit, aki elég elszántságot érez ahhoz, hogy próbára tegye önmagát. Program: - Indulás kora reggeli órában Beledből Siófokra autóbusszal. - Kerékpárok felvétele Siófok Aranyparton.  - Indulás Szántódra kiépített kerékpáros útvonalon. (16 km). Aki erőt érez magában, eltekerhet Balatonlellére és vissza Siófokra. - Séta a szántódi révnél. - Tekerés vissza Siófokra. - Kerékpárok leadása. - Ebéd kora délutáni órában - Strandolás - Részvétel a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozaton. - Hazaérkezés az esti órákban.   
Amit garantáltan biztosítunk: ingyenes utazás -bérelt kerékpár (sisakkal, láthatósági mellénnyel) -strandon lévő különféle sporteszközök kipróbálását. -ebéd, -strandbelépő A programon való részvételhez előzetes  regisztráció szükséges.  A busz feltöltése érkezési sorrendben történik.   Jelentkezni illetve érdeklődni   személyesen a művelődési házban, illetve a  +36 20 593 40 15 telefonszámon . 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  


