
2018. OKTÓBER                                                                                                    Tisztelt Olvasóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Beledi Hírlevél október hónaptól kezdődően brosúraként, ún.”hírlevélnek” megfelelő nyomdai méretben jelenik meg. A gazdaságosabb előállítás mellett a tartalom és a minőség nem változik. Folyamatosan arra törekszünk, hogy a lap mai korhoz illő esztétikus megjelenésben, minden fontos helyi eseményről, információról pontos tájékoztatást nyújtson Önöknek!                                
                                   

 BELEDI HÍRLEVÉL 
 Beled Város Önkormányzata és  a Beledi Általános Iskola tisztelettel meghívja Önt   az 1956-os FORRADALOM és  SZABADSÁGHARC évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre, 2018. október 19-én, pénteken  15 órára.  Helyszín: Városi Sportcsarnok 9343 Beled, Rákóczi u. 122.   Köszöntőt mond: Major Jenő polgármester  „Egy szabad országért” címmel ünnepi műsort adnak  a Beledi Általános Iskola 8. osztályos tanulói.  Felkészítő tanáruk: Nagyné Császár Mónika  A koszorúzásra az ünnepség után kerül sor  a Városháza bejáratánál lévő  ’56-os emléktáblánál 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 

Október 6. -  Vértanúkra emlékeztünk... A hatodik évfolyamos tanulók ünnepi műsorral emlékeztek meg a tizenhárom mártírhalált halt honvédtábornokról.  A szorgalmas, kitartó próbákat követően színvonalas produkciót mutattak be meghívott vendégeinknek és iskolánk tanulóinak.   Köszönöm a gyerekek és felkészítő kollégáim  munkáját, a dekorációt, a fellépőruhákat és a támogató hozzáállást mindenkinek.  A műsort betanította: Csillag Katalin,  Kőszegi-Németh József, Török Jeanette 
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 Általános Iskola hírei  Európai iskolai sportnap  Európai iskolai sportnap volt szeptember 29-én, melyen iskolánk minden tanulója részt vett. Szerencsére ragyogó napsütésben rendezhettük meg a programot.  A 100 kisgyermek forgószínpad-szerűen járhatta végig az állomásokat a tornacsarnokban, ahol különféle sportolási lehetőségeket próbálhattak ki. Volt floorball, célbadobás, koordinációs létrán szökdelő feladatok, kereszt alakú ugrószőnyegen ugráskombinációk. A felsős diákok a sportpályán egy közös zenés gimnasztikával melegítettek, majd évfolyamonként, nemenként futóversenyen vettek részt. Még lelkes pedagógusaink is teljesítették a kijelölt távot. Utána mindenki szabadon választhatott, hogy mivel folytatja tovább a programját. Volt aki futballozott, volt aki tollaslabdázott, ugrálókötelezett, kidobózott.  A rendezvényünk elérte célját, hisz a gyerekek megtapasztalhatták a felszabadult közös mozgás és a játék élményét, örömét.                                                                                                           Török Jeanette   Óvodai Hírek  - 2018. szeptember 24-én az óvodásokkal almaszüreten vettünk részt az uraiújfalusi almáskertben. Köszönjük a Szülői Közösség   
anyagi támogatását, hogy biztosította az autóbuszokat a kiránduláshoz.  - 2018. szeptember 27-én papírgyűjtést tartottunk, melynek során 6500 kg újságpapírt és 3770 kg kartont/csomagoló anyagot gyűjtöttek a szülök, gyerekek közösen.  Ezt az összeget a csoportok a gyerekek kirándulására fordítják. Köszönjük a segítségét a Szülői Közösség tagjainak, a dolgozóknak és a szülőknek. - 2018. október 4-én K. László Szilvia Író-olvasó találkozóját tartotta az óvodások körében.  - 2018. október 11-én a nagycsoportosok ellátogattak a Cserpes Tejüzembe, ahol megismerkedhettek a Túró Rudi gyártási folyamatával és az üzemben folyó munkálatokkal.  - 2018. október 15-én Holle Anyó Színház előadását tekinthetik meg a gyerekek.  - 2018. október 1-19-ig Egészséghetet tartunk mind három csoportban, ez időszak alatt a gyerekek az egészséges ételek készítését ismerik meg, a szülők is besegítenek alapanyagokkal, nyersanyagokkal és süteményekkel lepik meg a gyerekeket.              (képek a 12. oldalon) Köszönjük szépen a támogatásukat!      Grencsérné Németh Erika intézményvezető.      Városi Könyvtár hírei  Eseménydús napokat zártunk könyvtárunkban az elmúlt hetek során. Szeptemberben egy rendhagyó, egész napos szabadtéri programot bonyolítottunk le városunk új főterén. A szív napja elnevezésű felolvasómaratonon a világ egyik legszebb, szeretetről szóló művét, a kis herceget olvastuk fel közösen. Az idei eseményen kb. 250-en vettek részt, az aktív olvasók száma 57 fő volt. A napot különböző részprogramok színesítették.  Volt könyvválogatás, irodalmi előadás, ének, spontán beszélgetések.   
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A szív napján az idő sem lehet borongós: gyönyörű napsütés kedvezett a találkozónak.   Kellemesen éreztük magunkat a közös olvasás, a felemelően szép mondatok összekovácsoló ereje által.  Jövőre Veletek, ugyanitt!  (képek a 6. oldalon)  ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Október első hetében zajlottak az Országos Könyvtári Napok rendezvényei. A „közös tudás”, ismeretátadás volt a hét jelmondata, így erre a szálra fűztük fel valamennyi idei programunkat. Telegdi Ágnes írónő előadása a kisiskolások természettudományos ismereteit gyarapította: az állatvilág csodáit nagy szemléletességgel tárta elénk. A művei alapján készült rajzokból látható „kiállítás” az írónőt is megörvendeztette, a legszebb művek alkotóit meg is ajándékozta.  K. László Szivia költő, meseíró a kisgyermeki lélek kiváló ismerőjeként az óvodáskorú apróságok vendége volt a héten. Ritmikus, választékos szövegei, az életből vett, sokrétű tudnivalókkal átszőtt versei, meséi, hozzájárulnak a kisgyermeki értelem gazdagításához, és a nevelőknek is hasznos segítségül szolgálnak.  A hetet családi délelőtt zárta. Mivel 2018. a Családok éve, a szabad szombaton szüleikkel együtt hívtuk a gyermekeket egy helyismereti előadásra. A Rábaköz természeti kincseiből gyűjtött ritkaságokkal Áder Csaba természetfotós halmozta el hallgatóságát.  A nyári könyvtári pályázatok munkáit értékelve, megtörtént a díjátadó is, ahol 30 tanuló kapott ajándékcsomagot és oklevelet.  A rajz-, olvasó- és nyelvi pályázatokból beadott megoldások jutalmát örömmel vették át a gyerekek. Ezt követően többen itt maradtak kreatív foglalkozásunkon, amelyet pedagógus-irányítással élvezhettünk. Szép, őszi jellegű kézműves munkák születtek az ügyes kezek nyomán. Kellemes könyvtári szombatot zártunk: új ismeretekkel, a jó munka jutalmával és az elkészült darabok sikerélményével gazdagodva távoztunk.     (képek a 6-7. oldalon) Képek és részletes beszámolók: www.bamk.hu                                                                                                   Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros                                                                                                                     RÉGI BELED BARÁTI KÖR Alapítvány  Ha szeptember és beledi búcsú utáni szombat, akkor a legfontosabb program Beleden a "Régi Beled Baráti Kör" Alapítvány tagjainak éves találkozója. Miért is alakult 2000-ben 17 taggal az alapítvány? Célja a múlt értékeinek védelme, helytörténeti gyűjtemény tárgyainak gyarapítása, vetélkedők támogatása, hagyományőrzők támogatása. Visszaemlékezések, tanulmányok, monográfiák támogatása, esetleges kiadásuk támogatása - valamennyi nemes, közösség- kovácsoló elgondolás! Mindezek megvalósításához összefogásra és közös munkálkodásra az idei év szeptemberében immár 18. alkalommal húzta vissza a szíve Beledbe az innét elszármazottakat és a helyi patriótákat. Azokat az embereket, akiknek sokat jelent a szűkebb hazánkon belül a szülőfalu szeretete, az alapítvány kitűzött céljaihoz hozzásegítés.  Ők, akik itt születtek, itt tanultak meg járni, beszélni, itt jártak iskolába, esetleg itt élték meg az első szerelmet, itt váltak felnőtté, itt szerettek, itt éltek, dolgoztak. Sajnos azt is el kell mondani, hogy itt a beledi temetőben nyugszanak felmenőik, szeretteik.   Nagyon szép, nemes és lelki gazdagságra vall, hogy nem felejtik ezt a kis rábaközi települést, most már várost Beledet. Kíváncsiak volt tanáraikra, osztálytársaikra, szomszédaikra, itteni rokonaikra, barátaikra. Szeretik figyelemmel kísérni hogy fejlődik Beled, ezért tesznek is ki-ki lehetőségeihez mérten. Minden alkalommal örömmel és boldogsággal telt szívükbe magukkal hozzák azt a szeretetet, amit a szülőföld, a korábbi lakóhely emléke fenntart bennük.  
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Persze kevés az a néhány óra, az egy nap, amit a volt belediek a jelenleg itt élőkkel közösen eltöltenek. Arra azonban tökéletes, hogy felelevenítsék a régi és a közelmúlt mindannyiukat érdeklő, Beledhez fűződő fontosnak vélt eseményeit, terveiket megbeszéljék. Ám ez folytatásra is ad lehetőséget, mert az itteni találkozást követhet újabb, így folytatódik ez a folyamat kis, vagy nagyobb közösségben, de mindenképp Beledhez kapcsolódóan.   A "Régi Beled Baráti Kör" Alapítvány ez év szeptemberében Borosné Tóth Zsuzsanna a kuratórium elnök asszonya, Szabados Lászlóné Gyöngyi a kuratórium titkára, Gerencsérné Németh Erika, Barabás Zsuzsa, Németh István György, valamint a többi segítő közreműködésével egy olyan kedves, hangulatos találkozót szervezett, ami növelte a jelenlévők szülőföld és egymás iránti szeretetét, az összetartozás érzését! Mindehhez hozzájárult az alapítvány megálmodójának, létrehozójának Dr. Baranyai Lenke tanárnőnek a szívhez szóló köszöntő levele. Ugyancsak kedves meglepetés volt a Beledi Általános Iskola "Drámajáték" szakköröseinek múlt értékeinek védelméhez kapcsolódó előadásuk. Az "Élet a fonóban" című népi dramatikus jelenetet Nagyné Császár Mónika tanárnő tanította be.  A "Régi Beled Baráti Kör" Alapítvány a fenti célok folyamatos megvalósításához szeretettel várja továbbra is a Beledből elszármazottak és az itt élők 2019. évi szeptember 14-i találkozójára az érdeklődőket.      (képek a 12. oldalon)                       Papp Márta Ilona  Katolikus Plébánia hírei  Szeptember végén többen segítettek a mellékoltárok elmozdításában, templomi munkában. Mostanra megtörtént az lábazat injektálásos szigetelése. A villamosság új szerelését az Egyházmegye már jelezte. Várjuk már a megvalósulását. A továbbtanulásnál az egyházi iskolákra is gondoljunk. Október 18-án várhatóan csatlakozni tudunk a gyermekek imádságához. Kiindulási helye Venezuela. Szent Pio atya gondolatára épül; Ha legalább egy millió gyermek imádkozza a Rózsafüzért, meg fog változni a világ. Októberben hétköznap, szokás szerint végezzük az olvasót. Hamarosan, legkésőbb november elején áttérünk a korábbi misekezdésre. November 21-Missziós vasárnap. E napon imádkozunk a missziókért. Adományainkat is     felajánlva.                                                                                              Tisztelettel: Smudla Tamás plébános  Evangélikus Egyház hírei  Istennek adunk hálát azért, hogy szépül a templomunk és kérünk erőt és bölcsességet a folytatásához. Itt köszönöm meg azoknak a presbitereknek és gyülekezeti tagoknak a munkáját, akik hívásunkra készek kétkezi munkával is részt vállalni a felújításban a költségek csökkentése érdekében.  Istenünk megajándékozta gyülekezetünket azzal is, hogy augusztus és szeptember folyamán 7 gyermeket adhattunk át ölelő karjaiba a keresztség szentségében. Isten áldja meg a kisgyermekek életét, Családjaikkal együtt.  
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Tájékoztatás!  Beled Város Önkormányzata részéről tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a közterületeken (utcákon és tereken) lévő lombhullató növényzetről keletkezett és összegyűjtött faleveleket a tavalyi évhez hasonlóan a következő időpontokban elszállítja.                                                              43. hét 2018. október 26.                                                             45. hét 2018. november 9.                                                             46. hét 2018. november 16. Figyelembe véve a tavaly tapasztaltakat, kérjük, hogy a lombhulladékot, de csak kizárólag lombhulladékot, lehetőség szerint fehér zsákban helyezzék el. Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy az udvarokon és kertekben, tehát a magántulajdonú területeken keletkezett lombhulladékot az önkormányzatnak nincs kapacitása elszállítani. Tisztelettel: Major Jenő polgármester  

Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk ( templom felújításunk miatt) 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.  Minden hónapban szervezünk egy családi istentiszteletet. Októberben 14-én lesz családi istentisztelet a gyermekek és fiatalok szolgálatával, ami egyúttal aratási hálaadás is lesz.   Szeptembertől újra elindult az óvodai és iskolai hittanoktatás 14 csoportban. Több, mint 50 gyermek vesz részt ezeken az órákon. A konfirmációs felkészítő órák is elindultak a 6. osztályos konfirmandusok számára. Felnőtt keresztelésre és konfirmációra is sor kerül gyülekezetünkben az ősz folyamán, erre való felkészítés nyár végétől kb. kétheti rendszerességgel elindult.   Templomfelújítás:  Végre templomunk tornyának felújítása elkészült, a szigetelést is elvégezték. A tető cseréje a következő fontos állomás. A belső munkálatokat már elkezdtük templomunkban.  Folyamatosan gyűjtünk erre a felújításra. Továbbra is  hirdetjük a gyülekezeti tagok és a beledből elszármazott, de szívesen adakozó testvérek között ezt a lehetőséget. Ezúton szeretném megköszönni minden adakozónak az eddigi adományokat.  Tégy a Tehetségekért alapítványunk idén is várja a diákoktól a tanulmányi és  szociális juttatásra a kérelmeket. Az Alapítvány létrehozójának és presbitériumunknak szándéka az, hogy az evangélikus gyülekezethez kötődő, vallásukat gyakorló fiatalok részesüljenek ebben a juttatásban. A tanulmányi eredmények vagy a szociális rászorultság mellett, a gyülekezeti életben való aktív részvételt figyelembe véve bírálja el az alapítvány kuratóriuma a beadott kérvényeket.  Erős vár a mi Istenünk!                                        Ihász Beatrix evangélikus lelkész  Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu  Önkormányzati Közlemények            
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                                Felolvasómaraton az új főtéren kicsikkel és nagyokkal  Megköszönöm az általános iskola és óvoda támogatását, a pontos szervezést, koordinációt azoknak, akik ebben részt vettek. Köszönöm a felkérések elfogadását, a szereplést, részvételt! Jövőre ismét találkozunk!  Telegdi Ágnes írónő, fotográfus rendhagyó ismeretterjesztő órát tartott a 2-3.osztályosoknak.  Telegdi Ágnest Fekete István női reinkarnációjának is nevezik, aki olvasói számára elérhető közelségbe hozza az élővilág csodáit. Ezúttal 56 kisdiák kísérte figyelemmel, nevelőikkel együtt egy cinkecsalád életét, a bátor hattyú történetét, és megismerhettük a fiatal kis vidrát, akinek felcseperedése teljesen elvarázsolta a gyerekközönséget.   (képek a 7. oldalon)                                                                  Kotekné Kalmár Zsuzsanna  



BELEDI HÍRLEVÉL 2018. OKTÓBER  

 7  

         Telegdi Ágnes a természetről mesél           K. László Szilvia, Marci és a galibák, meg a kicsik…           A  Rábaköz természeti kincsei előadás           Őszi játszóház                                                                                    Betűfaló vakáció díjkiosztó 
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P Á L Y Á Z A T  Beled Város Önkormányzata pályázatot ír ki 2019. június 7-8-9-én megrendezésre kerülő Pünkösdi Fesztivál szórakoztató és vendéglátó programjainak lebonyolítására.  Pályázati feltételek:  ⁃ pályázó rendelkezzen a vendéglátás lebonyolításához szükséges vállalkozói és működési engedéllyel; ⁃ a vállalkozó kötelezettsége a rendezvénysátor, színpad, öltözősátor, sörpadok és sörasztalok, mobil WC, továbbá a hang- és fénytechnika biztosítása; ⁃ a vállalkozó kötelezettsége a rendezvénysátoron belül az áramellátás biztosítása E.ON lecsatlakozással; ⁃ a vállalkozó kötelezettsége a szórakoztató rendezvények területén és a sátoron belül a biztonsági szolgálat megszervezése;  ⁃ a már leszervezett programokat illetően szükséges egyeztetések megtartása, illetve további szórakoztató programok finanszírozására vonatkozó ajánlattétel.  A pályázatot 2018. november 10-én 12:00 óráig lehet benyújtani írásban Beled város polgármesteréhez címezve (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) A pályázók között a bírálóbizottság versenytárgyalást tart. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás 06-96/594-170-es telefonszámon kérhető a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban.  F E L H Í V Á S  BURSA HUNGARICA 2019. Beled Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019 évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Beled város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára. A pályázat benyújtásának helye: Beled Város Önkormányzat 9343. Beled, Rákóczi u. 137. „A” típusú ösztöndíjpályázat Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.  A pályázat benyújtásának módja és határideje:   A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az  EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.  
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A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.  A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6. (kedd) 16:00 óra  A pályázat kötelező mellékletei:  a)    A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.  b)   Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.  c)   A szociális helyzet, körülmények szöveges indokolása írásban. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.   A beérkezett pályázatokat Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága  bírálja el 2018. december 6-ig. A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 10-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március. „B” típusú ösztöndíjpályázat Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázat benyújtásának módja és határideje  megegyezik az „A” típusú ösztöndíjpályázatnál leírtakkal.   A pályázat kötelező mellékletei: Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A szociális helyzet, körülmények szöveges indokolása írásban. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.  A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2019. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2019/2020. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2019. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2019/2020. tanév első féléve. A részletes pályázati kiírás Beled város honlapján, valamint  Beled Város Önkormányzat hirdetőtábláján olvasható. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél a  Beled Város Önkormányzati Hivatal  földszint 4 számú irodájában személyesen, illetve telefonon a  06-96/594-175-ös számon kérhető. 
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 FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRA Beled Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült.  Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 12 §-a értelmében tűzifa természetbeni juttatást biztosít a rászoruló személyek részére.  A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti. Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető: akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén pedig a 350 %-át (99.750-Ft) és nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető. A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni  azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot. A kérelmeket az önkormányzatnál rendszeresített nyomtatványon legkésőbb 2018. november 16-ig  lehet benyújtani . (Beled Város Önkormányzati Hivatal Beled, Rákóczi u. 137. Csizmazia Zsoltné ügyintézőnél)     A kérelem mellé csatolni kell a benyújtást megelőző hónap nettó jövedelem igazolását. (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, családi pótlék, tartásdíj, GYED, GYES, GYET, árvaellátás, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás stb.) A benyújtott kérelmekről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága dönt. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Bizottság által támogatásban részesített rászorulók részére megállapított mennyiségű tűzifa elszállításáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia!!!!   Anyakönyvi hírek   Születés: 1.) Molnár Flóra (Tüske Marianna és Molnár Gábor gyermeke) Házasságkötés: 1.) Kőhalmi Kata és Buti Tamás beledi lakosok 2.) Ács Renáta és Szarvas András beledi lakosok 3.) Dancz Nikolett beledi lakos és Móritz Mátyás magyarkeresztúri lakos 4.) Hajtó Szilvia és Bereczki István beledi lakosok 5.) Győrvári Zsófia és Boros Bálint győri lakosok 6.) Varga Andrea rábakecöli lakos és Bödecs    7.) Horváth Blanka mihályi lakos és Lakos Gyula beledi lakos 8.) Giczi Hajnalka és Varga Valentin nicki lakosok Haláleset: 1.) Mészáros István volt Beled, Árpád u. 21. 2.) Jakab Zoltán volt Beled, Jókai u. 39. 3.) Barti Károlyné sz.: Sárközi Ilona volt Beled, Béke u. 29. 4.) Budai Károlyné sz.: Horváth Terézia volt Beled, Rákóczi u. 47. Zoltán beledi lakos                                                                                             Kiadja: Beled Város Önkormányzata Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros Megjelenik  havonta, 950 példányban Hírlevelünk digitálisan is elérhető: www.bamk.hu 
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Diákjaink írták… A sportnap Egy pénteki napon rövidített órák voltak, mert az utolsó órán sportnapra készültünk. A tornateremben először bemelegítettünk, aztán játszottunk. Az első feladat az volt, hogy a kislabdákat a vödörbe kellett dobni úgy, hogy attól 2 méterre álltunk. Azután voltak rudak és karikák. A karikákat a rúdra dobtuk. Utána pedig szalmakarikákkal tettük ugyanezt. Volt még egy kislabdás feladat Egy rúdra fel volt akasztva két vödör, abba kellett beletalálni a labdákkal.  Azután átmentünk a tornacsarnok másik felére,  Ott labdavezetés volt, hokiütővel. Utána hullahopp karikával játszottunk Aztán vége lett ennek az órának is. Nagyon tetszett a sportnap Hazamentem és mindent elmeséltem.           Giczi  Márk 4. osztályos tanuló                                                                             * * * * * * * A Beledi Általános Iskola tanulója Seucz Laura, aki előszeretettel veti papírra gondolatait, érzéseit.  Ugyan még csak 5. osztályos, de már több verssel is büszkélkedhet. A legutóbbi művét „Répcelak, az én városom!” pályázatra írta, Répcelak első írásos említésének 750. évfordulójára.  Nyertes versét az ünnepségen is előadta. Elért eredményéhez ezúton is gratulálunk, és sok sikert kívánunk alkotói munkájához!                                                                                                           Csillag Katalin magyar szakos pedagógus                                                                                                                             Seucz Laura: Répcelakon nyaralok   Minden reggel amikor felébredek, örülök, hogy itt lehetek, ha a mamánál nyaralok, vagy a dédinél lazulok.  Amikor felkelünk, a tesóimmal lemegyünk, megnézzük a Répce- partot, s nem a semmiért tekerünk.   Következő állomásunk a főtér, s nem más.   Szép a szökőkút is, meg a művelődési ház.   A sporttelep is nagyon jó hely, ott szoktunk focizni, de akad olyan nap is, amikor oda megyünk tekézni.   Szereted a tejszínhabot? Meg azt a sok buborékot? Megszomjaztam, iszom nagyot, bekapok egy medve sajtot.    Gyakran járok ide Lakra, itt lakik a család nagyja. Az én drága mamám, papám, legnagyszerűbb keresztanyám.   Nem lakunk majd innen messze, csak a szomszédos Beledbe, Emlékedet velem hozom, szép virágos Répcelakom!                                                                    * * * * * * * *  Kirándulás Budapestre Október ötödikén pénteken iskolánk nyolcadik osztályos tanulói közül heten ellátogattunk Budapestre a Fiumei Úti Sírkertbe. A közel kétórás buszút nagyon jó hangulatban telt. Mikor megérkeztünk, idegenvezetőnk Csapó Csaba kedvesen fogadott minket. Körülbelül egyórás tárlatvezetésünk alatt sok híres ember végső nyughelyét tekinthettük meg. Többek között Görgey Artúr, Deák Ferenc, Batthyány Lajos, és Kossuth Lajos mauzóleumát is megnéztük. Az utóbbi Magyarország legnagyobb síremléke. Az idegenvezetés végeztével Mónika néni vezetésével elindultunk saját kis túránkra. Több híres ember sírját is megnéztük, a teljesség igénye nélkül hadd említsek néhány nagyobb nevet: Erkel Ferenc, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Semmelweis Ignác, Ybl Miklós, Egressy Béni.  Ezek után hazafelé vettük az utunkat. Útközben bementünk a KFC-be ahol egy késői ebédet fogyasztottunk el. Nagyon jól éreztük magunkat.  Köszönjük a lehetőséget Mónika néninek és Takács Lajos dénesfai polgármester úrnak a busz felajánlását.                                                                                                                                                                                                            Ferenczy Flóra, Ominger Kata  8. A.  Beledi karate csoport  A szeptember 30-án megrendezett  Répcelak kupán, mely komoly  területi verseny volt (220 induló), a Beledi csapatból Németh Kristóf mindkét versenyszámban, a küzdelemben és formagyakorlatban is második helyet szerzett.. A kimagasló eredményhez gratulálunk!  osu.                                      Horváth Tibor    +36/30-236-6807 
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