
    E havi számunk tartalmából:  Városi majális, Iskolai hírek, Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub eseményei  Óvodai hírek, Művelődési Ház hírei Egyházi hírek, Anyakönyvi hírek         Művelődési Ház                                   Önkormányzat                                                             PROGRAMAJÁNLÓ. Változatos, érdekes programokkal, újdonságokkal várjuk a családokat az elkövetkezendő időszakban, április - májusban. A kerékpáros pihenő, április 23-án egy kicsiknek és nagyoknak is sok érdekességet kínáló eseménynek ad helyszínt, ahol rengeteg hasznos tudnivalóval gazdagodhatunk mindennapi biztonságunkkal kapcsolatosan. Ezen kívül a hasonló területen dolgozó szakemberek segítségével bepillantást kaphatunk. a kulisszák mögé is.  Nagy fontossággal bír manapság az újraélesztés, amellyel életet menthetünk akkor, ha megfelelően alkalmazni tudjuk. Most megtanulhatjuk!  A nap folyamán nem maradhat el a jó móka sem: a katonai álcafestés bizonyára sok vidám pillanatot szerez majd az odalátogatóknak. A városi majálist követően jöjjön el mindenki május 11-én a Családi Társasjáték Napunkra is, ahol önfeledt szórakozást kínálunk minden generációnak. Játsszunk együtt, egymással, és töltsünk el néhány kellemes órát!  Szeretettel várjuk városunk minden lakóját programjainkon!  (folytatás a 4. oldalon) 
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Általános Iskola hírei                                      KAÁN KÁROLY TERMÉSZETISMERETI VERSENY Az iskolai fordulót február 8-án írták az ötödik és hatodik évfolyamos tanulóink, ahol a következő eredmények születtek:  5. osztályosok:  1. Seucz Laura 5. B 2. Tömböly Dóra 5. A 3. Horváth Cecília 5. B  A tanulók továbbjutottak a megyei döntőbe.  6. osztályosok: 1. Nyitrai Zsófi 6. A 2. Borsodi Koppány 6.A 3. Huszár Zsófi 6. A                   Felkészítő tanárok:                   Antal János, Török Jeanette       MEZEI FUTÓVERSENY KÖRZETI DÖNTŐ KAPUVÁR  II. korcsoport: 2. helyezés Csapat tagjai:   Kővári Kata: 1. hely Ferenczi Tímea: 7. hely Rácz Gréta: 10. hely Aczél Fanni: 13. hely Lóczi Fedóra: 23. hely    III. korcsoport: 1. helyezés Csapat tagjai:   Németh Angelina: 2. hely Bognár Fanni: 6. hely Nyitrai Zsófi: 7. hely Huszár Zsófi: 8. hely Soós Virág: 9. hely    IV. korcsoport: 3. helyezés Csapat tagjai:  Velner Hanna: 5. hely Pintér Evelin: 6. hely Szupinger Brenda: 10. hely Ominger Kata: 11. hely Horváth Dorina: 12. hely  MEZEI FUTÓVERSENY MEGYEI DÖNTŐ GYŐR  II. korcsoport: Kővári Kata: 10. hely III. korcsoport: Csapat: 6. helyezés Németh Angelina: 21.hely, Nyitrai Zsófi: 23. hely,                                            Gratulálunk! Bognár Fanni: 35. hely, Soós Virág 36. hely,  Huszár Zsófi: 40. hely.                                                                                                                                                       A VÍZ VILÁGNAPJA A Víz Világnapja alkalmából március 29-én, pénteken vidám, játékos foglalkozást tartottunk az alsó tagozatos tanulók számára a tornacsarnokban.  Az eseményt közös énekléssel és tánccal nyitottuk az Erzsébet tábor dalára, a 6. A. osztályos lányok (Horváth Dóra, Huszár Zsófi, Nyitrai Zsófi, Soós Virág) közreműködésével.  A vidám mozgás után különféle vízzel, állatokkal és növényekkel kapcsolatos játékos feladatok következtek. Játszottunk állatos kirakóval, a felismert állatokról megállapítottuk, hogy emlős, madár vagy rovar-e. Állatos találós kérdéseket fejtettünk meg, vízi növény- és állatneveket gyűjtöttünk. Képzeletbeli mocsáron keltünk át. Befagyott folyón – a nagy kék tornaszőnyegen - kúsztunk, folyón átívelő hídon keltünk át és köveket jelképező zsámolyokon ugráltunk a patak túloldalára. Ezzel a vidám, játékos időtöltéssel egy kis időre a víz csodálatos világába kerültünk és nagyon jól éreztük magunkat.  (Köszönjük Gerti néninek a terem díszítését!)                                                                                                             Vaspöriné Kótai Szilvia



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. ÁPRILIS                                               NÉMET VERSENYEK A Maxim Könyvkiadó Kft. a Grimm szótárak kiadója újra indította a nagysikerű "Tiéd a Szó-Tár" nyelvi versenyt, melyre több korosztályban és több nyelven jelentkezhettek a versenyezni vágyók és felkészítő tanáraik. Iskolánk 5 csapattal nevezett, német tanulószótár, 5-8 kategóriában. Az első három forduló online zajlott. Érdekes, elgondolkodtató feladatokat kellett megoldanunk: ábécé sorrendbe tenni a szavakat, szavak szófaját megkeresni a szócikkben, a tematikus rajzokon adatokat keresni. Mindhárom forduló 90 perces volt. Végül két csapatunk jutott be a regionális döntőbe, ahol 3 megye-Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom- legjobb csapatai alkottak.  A csapatok: Weltmeister: Velner Hanna, Ferenczy Flóra, Foki Anna, Tóth Bettina, valamint a Gewinner csapat: Foki Janka, Németh Nikolett, Tömböly Dóra, Ferenczi Tímea. A regionális döntő feladatai már összetettebbek voltak, de nagy-nagy örömünkre a mi csapatunk -Gewinner- bejutott az országos döntőbe!!! Nagyon izgultunk, sokat forgattuk a szótárainkat, hogy minél eredményesebben szerepelhessünk. Március 22-én Szegedre utaztunk, ahol először is köszöntöttek minket, enni-innivalót kaptunk, valamint az általunk kiválasztott két könyvet is megkaptuk.  (Képek az iskolai eseményekről a 4. és a 8. oldalon). 
A döntő feladatai is érdekesek voltak, de már egy kicsit nehezebbek. A verseny után sétáltunk Szeged belvárosában, megnéztük a Dómot, a Tisza parton ettünk egy fagyit. Nagyon nagy élmény, hogy részt vehettünk egy olyan megmérettetésen, ahol 400 diák versenyzett egyszerre. Egy hét után tudtuk meg, hogy csapatunk a 7. helyezést érte el a kategóriában. Köszönjük Takács Lajosnak, Dénesfa község polgármesterének, hogy lehetővé tette részvételünket a versenyen! Köszönjük, hogy a község kisbuszával balesetmentesen szállította csapatunkat! Jövőre újra nevezünk!                Tömböly Dóra  Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Beledi Általános Iskola Diákjaiért Közalapítványt, ezzel segítve, hogy tanulóink minél több élménnyel és tudással gazdagodjanak.  Gratulálunk!  Az idei tanévben iskolánkból 24 tanuló vett részt a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, melynek megyei fordulóján a Beledi Általános Iskola legeredményesebb versenyzője  Török Olivér 2. osztályos tanuló lett, ezért oklevél és könyvjutalomban részesült.                                    Horváthné Krétai Ilona o.f.                                     Bölcsőde - Óvoda hírei 2019.04.10-én (szerdán) tartjuk Oviolimpiánkat a környező települések óvodáival együtt. Hívjuk a szurkoló szülőket, hozzátartozókat.   2019.04.11-én (csütörtökön) Holle Anyó színházi előadása lesz az óvodában. 2019.04.17-én (szerdán) érkezik a nyuszi az óvodába és bölcsődébe.  Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa az Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítványunkat!     RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma:   1  8  9  7 0 0 2 5 - 1 - 0 8 A kedvezményezett neve: Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány  Gratulálunk Borbély Laurának (Tulipán csoport) és Illés Jázminnak  (Margaréta csoport) a Téti Kisfaludy Napok óvodás rajzversenyén nyújtott  sikeres teljesítményükért.                                   Gerencsérné Németh Erika                                                                  intézményvezető. 
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                                                     Művelődési Ház hírei (folytatás az 1. oldalról)                                                                    Pillanatképek a XII. Nyugdíjas Olimpiáról                                          1. Rábakecöl, 2. Jánossomorja, 3. Kapuvár Gratulálunk a győzteseknek és minden Résztvevőnek! Reméljük, jól érezték magukat a  XII. Nyugdíjas Olimpián!   Köszönjük, hogy eljöttek és megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel! 
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       Mezei futóversenyek és résztvevőik                                                               Német szépkiejő verseny: díjeső                                    A Víz Világnapja                                                                                                                                                                                                                       Tiéd a Szó-Tár verseny csapata             
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 (Folytatás a 2. oldalról)                  SZÉPKIEJTŐ VERSENY SZIL A versenyt az 5-8. évfolyamosok számára rendezte meg 2019. március 28-án a Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Egy nagyon jó hangulatú versenyen vehettünk részt, köszönjük a lehetőséget tanárainknak és a szervezőknek. Meleg szívvel köszöntöttek, sütivel, pogácsával vendégelték meg a minket, így egy kicsit kevésbé izgultunk. A két részből álló versenyen először egy előre begyakorolt, majd egy, -a versenyzők számára ismeretlen, - rövid szöveget kellett felolvasni. A tanulók ügyesen birkóztak meg az ismeretlen szöveggel is, iskolánk tanulói az alábbi helyezéseket érték el: 
 5. osztály: II. helyezett Tömböly Dóra, III. helyezett Foki Janka 
 7. osztály: I. helyezett Véger Bianka, III. helyezett Antal Enikő Zsófi  
 8. osztály: I. helyezett Velner Hanna, II. helyezett Foki Anna, III. helyezett Ferenczy Flóra Felkészítő tanárok: Antal János és Sárközi Erika Évfolyamonként az első három tanuló díjazásban részesült: oklevelet, könyvet, illetve szókártyákat kaptak a gyerekek. Köszönjük a verseny megszervezését Varga Tímea tanárnőnek!                                                                                                   Velner Hanna 8. A                                             Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub  Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és Dalkör sok programja közül megemlítem, hogy minden évben részt vesznek a petőházi nyugdíjas teke versenyen. Az idén Bagdal Jánosné, Horváth Antalné, Teke Ferencné, Halász Andrásné, Horváth Antal és Barbarics Huba képviselte a klubot.   A " Költészet Napja " keretében Fertőszentmiklóson tartandó vers-és prózamondó versenyre készül a csapat. E rendezvényen egy-egy kedves versét adja elő Kusztor  Józsefné, Seucz Sándorné és Papp Márta Ilona. Varga András rendőr főhadnagy tartott érdekes előadást bűnmegelőzési témakörben. Felhívta a figyelmet a nyugdíjasokra is veszélyt jelentő egyes bűnözői csoportok lehetséges elkövetési módszereire. A nyugdíjas Dalkör tagjai hetente próbálnak. A régebbi dalok felelevenítése mellett új összeállítással készülnek a következő időszak programjaira. Művészeti vezető Horváth-Stipkovits Vivien művésznő.   Különleges esemény a klubban a " Nyugdíjas olimpia".  Ez országosan is egyedülálló sport- és ügyességi program a nyugdíjasok életében. Pallagné Márti ötlete alapján 12 éve került először megrendezésre, azóta folyamatosan, minden évben van rá igény. Sőt olyan népszerűvé vált a nyugdíjas klubok körében, hogy a részvételre túljelentkezés van. Jelenleg 12 csapat fogadása lehetséges  Erre az egyedi nyugdíjas programra felfigyelt egy fiatal filmrendező Podhradská Lea.  A Magyar Nemzeti Filmalap Inkubátor pályázatára készített filmtervet "Drága Marikám!" címmel. A film egy falusi idős asszonyról szól, aki a férje halála után megpróbál kitörni a környezete által elvárt szerepkörből, és jelentkezik a nyugdíjas olimpiára. A nyugdíjas olimpia felelevenítése és a filmforgatás a beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjaival történt. Leát ezzel a munkájával beválasztották a legjobb 10 rendező közé.  Várjuk a végleges eredményt és bízunk a fiatal rendező és csapata sikerében!  Továbbra is hívunk nyugdíjas klubunkba és a dalkörbe új tagokat. Ha rendszeresen színes programokon szeretne részt venni jó társaságban, nyugdíjas társaival együtt, bátran jelentkezzen Tuba Lászlóné Kati vezetőnél.                                                                           Papp Márta Ilona  
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Római Katolikus Plébánia hírei  Az ünnepekre való lelki felkészülés kapcsán előkészületi lehetőség lesz még nagykedden.  A szentmisék idén a közösségi házban vannak.  
 Április14. Virágvasárnap. Urunk Szenvedésének Vasárnapja.  
 Április18. Nagycsütörtök. Délelőtt Győrben történik az olajok szentelése.  Esti szentmise Beleden az Utolsó Vacsora emlékére este fél hétkor. Virrasztás.  
 Április 19.Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Du. 3-kor az Úr Szenvedésének Ünneplése.  Erre igyekezzünk Nagypénteken eljönni. /Benne a Passió/    
 Április 20. Húsvét Vigíliájának Ünneplése. Kezdés este ¾ 8-kor. 
 Április 21. Húsvétvasárnap/Húsvéthétfő: Ünnepi szentmisék de. ½ 9 óra.  
 Ápr. 26-28-ig a Missziós Kereszt /szentek ereklyéivel/ Kapuváron lesz. Ez a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra való lelki előkészület jegyében történik.  
 Április 27-én, szombaton de. 10-kor és 11-kor is lesznek ott szentmisék.  Az ünnepi püspöki szentmise április 28-án, vasárnap este lesz. 
 Április 28. Húsvét 2. vasárnapja Mise de. ½ 9. Az Irgalmasság Vasárnapja.  Du. 3-kor tartjuk az irgalmasság óráját.   
 Május 1-én, szerdán Győrben lesz a Missziós kereszt, a Bazilikában.  A püspöki szentmise ½ 12-kor kezdődik. Előtte 10-től már előadás, stb.  Erre mindenkit, de kiváltképpen a gyermekes családokat várják.                                                         Mindenki számára áldott készületet és Húsvéti Ünnepeket kívánok.                                                                                 Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198 Evangélikus Egyház hírei  Jézus mondja:” Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. 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, április 14-én, virágvasárnap. 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 hittanversenyen vettünk részt Sopronban, ahol a 7-8-as korosztályból induló csoport tovább is jutott az Országos hittanversenyre. Nagyon jól szerepeltek, a 7. helyet nyertük el.  Kérem, ha valaki szívesen veszi a lelkészi látogatást, esetleg házi úrvacsorázást, bizalommal keressen meg.  Böjti estek: Minden csütörtökön 18 órakor tartunk áhítatot. Erre az alkalomra szeretettel várok minden érdeklődőt. Böjt utolsó hetében, Nagycsütörtökön úrvacsorás alkalmat tartunk.  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. Istentisztelet után díszközgyűlést tartunk, utána terített asztalok mellett beszélgethetünk még tovább. 
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Nagyheti alkalmak: Nagycsütörtök 18 óra, Nagypénteken 10 és 18 óra, Húsvétkor és Húsvéthétfőn 10 órakor úrvacsorás, ünnepi istentiszteletet tartunk. Ünnepeljünk együtt!  2019.április 27-én szombaton, 18 órakor tartjuk a konfirmációi vizsgát.  2019.április 28-án konfirmál 6 hittanos gyermekünk. Ez alkalommal szeretettel várjuk a jubiláló konfirmandusokat is. A meghívók hamarosan kiküldésre kerülnek, örömmel vesszük a segítséget az elköltözött jubiláns konfirmandusok elérésében. Erős vár a mi Istenünk!    Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihász. Beatrix@lutheran.hu  Anyakönyvi hírek Születés: 1.) Bendekovics Márk (Halász Csilla és Bendekovics Tamás gyermeke) Haláleset: 1.) Gombás Mária Etelka volt Beled, Széchenyi u. 10. 2.) Szücs János volt Beled, Győri u. 22. 3.) Kutasi Ferencné sz.: Gábor Mária volt Beled, Győri u. 20. 4.) Halász Gyula volt Beled, Ciráki u. 8.  5.) Szakál István volt nagykanizsai lakos     .         1.  .                                                                                                                                                              2.                                                                              3.      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 1. Török Olivér, a legeredményesebb     matematikus  2-3. Iskolánk tanulói példamutatóan csatlakoztak a TeSzedd   Országos szemétszedési akcióhoz, az „Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalom keretében. 


