
 BELEDI HÍRLEVÉL 
                                                                                                                                       2019. OKTÓBER 

  
 

 
 

 

 

 

 

E havi számunk tartalmából:  

Megemlékezés az ’56-os forr. és szabadságharc eseményeiről 

Általános Iskolai események, Önkormányzati hírek, választási  

eredmények Művelődési Ház, könyvtár hírei.  

Egyházi és anyakönyvi hírek, Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub hírei, ESZK hírei 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                            

  

      Általános Iskola hírei 
 

 

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA AZ ALSÓ TAGOZATBAN 
Idén is szeptember utolsó péntekén, 27-én került megrendezésre az Európai Diáksport Napja. 
A program a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére indult 13 éve, 2015 óta 
pedig Európa más országaiban, sőt tavaly óta több kontinensen is megtartják. 
A Magyar Országgyűlés 2017-ben úgy határozott, hogy szeptember utolsó péntekét a Magyar 
Diáksport Napjának nyilvánítja.  
A program az adott évnek megfelelő sporttevékenység véghezvitele. Idén 2019 dobást 
teljesítettünk az alsó tagozatban. 
A sportnap célja, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék 
élményét. A folyamatosan növekvő érdeklődést jól mutatja, hogy évről-évre egyre több 
intézmény vesz részt a kezdeményezésben.                              
                                                                                                                     Horváthné Krétai Ilona 
(Folyt. a 4. oldalon) 
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Önkormányzati hírek 
                 

                                           A 2019-es Önkormányzati választások eredményei: 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

BELED VÁROS POLGÁRMESTERE 

MAJOR JENŐ  Független 1111 80, 80 % 

KÉPVISELŐK 

ZSIRAY DÉNES  MSZP 856 62,48 % 

BERTHA  ZOLTÁN Független 687 50,15 % 

TÖMBÖLY ILDIKÓ Független 652 47,59 % 

ODORICSNÉ BUTHI  KRISZTINA 

 

Független 614 44,82 % 

JAKAB ZOLTÁN Független 567 41,38 % 

HORVÁTH LÁSZLÓ Fidesz-KDNP 537 39,20 % 
 
 

F e l h í v á s 

BURSA HUNGARICA 2020 

Beled Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
2020 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 Önkormányzata   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 

                                                  
Tisztelt Választópolgárok! 

 
Túl vagyunk az önkormányzati választáson.  

Ezúton szeretném megköszönni a magam és valamennyi jelölt nevében a 
nagyarányú részvételüket.  

Egyben megköszönöm az újonnan kapott meggyőző bizalmat.  
 

 Úgy vélem, minden adott ahhoz, hogy folytassuk a munkát. 
 

                                                                      Tisztelettel: Major Jenő 
 
 

polgármester 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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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. 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: 
 

2019. november 5. (kedd) 16 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. 
 Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. 
 Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2020. március. 
„B” típusú ösztöndíjpályázat 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2020/2021. 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 2020. évi felsőoktatási felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. 
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 nettójövedelméről. 
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 2020/2021. tanévben melyik felsőoktatási 
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. 
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. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. 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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Általános Iskola hírei (folyt. az 1. oldalról) 
 

A BELEDI DIÁKOK TÁBOROZÁSA AZ ŐRSÉGBEN 

 

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00042 számú pályázat keretében táborozhattunk az Őrségben, a GÓ-NA 
szabadidőközpontban, június utolsó hetében.  
Hétfőn indultunk busszal, majd megérkezésünk, illetve a szálláshelyünk elfoglalása után egy 
ismerkedős játékkal indítottunk. Ebéd után ismét játszottunk, majd közösen kialakítottuk a tábori 
szabályokat, megbeszéltük a heti programokat. A hulladékkezelésről beszélgettünk a buszon és a 
szobákban összegyűlt szemétből a gyerekek használati tárgyakat, díszeket készítettek. Vacsora 
után közös nyitóestet tartottunk.  
Kedd reggel kerékpártúrára indultunk. Az úti célunk Szalafő-Pityerszer volt. Ez a kerékpártúra 
igazán kalandosra sikerült, hiszen nem voltunk hozzászokva az emelkedőkhöz, a hosszú 
kerékpározáshoz. Nagyon örültünk, amikor végre elértük úti célunkat! Pityerszeren megcsodáltuk a 
tájházakat, valamint íjászkodtunk és mézeskalácsot sütöttünk az Őrségi Nemzeti Park 
munkatársainak segítségével. Kis pihenő után még vissza is bicikliztünk szálláshelyünkre, ahol a 
medencében felfrissíthettük magunkat. 
Szerdán akadályversenyt szerveztünk a márokföldi Kalandparkban, ahova gyalogtúra során 
látogattunk el. Az akadályok legyőzése után egy frissítő játékot játszottunk, majd visszaindultunk a 
szállásra. Ebéd után ismét a hulladék hasznosításáról beszélgettünk, újabb alkotásokkal bővült az 
eszköztárunk. Szabadfoglalkozás után a vásárlási szokásoké volt a főszerep, a gyerekek rengeteg 
jó ötlettel álltak elő, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk magunk után. A nap 
zárásaként tábortűz körül énekeltünk.  
Csütörtökön az eddigi túraútvonalak felelevenítése során megtanultuk a turista - jelzéseket. Ebéd 
előtt egy levezető játékkal pihentünk, majd a hét során összegyűlt műanyag palackokból 
készítettünk dísztárgyakat.  
Pénteken gyalogtúráztunk a sárga liliom tanösvényen. Vezetőnk- az Őrségi Nemzeti Park 
munkatársa-sok érdekességet mondott el a helyi rétek állat- illetve növényvilágáról. Megtekintettük 
a veleméri árpád kori templomot, a gödörházi szoknyás haranglábat. Magyarszombatfán 
megnézhettünk egy fazekast munka közben, aki szintén sok érdekességet mesélt a szakmájáról, 
miközben bepillanthattunk a műhelyébe is, majd visszagyalogoltunk Szentgyörgyvölgyre. 
Búcsúest keretében minden résztvevő elmondta a tapasztalatait, élményeit.  
Szombaton kis késéssel indultunk haza, bár többen maradtunk volna még pár napot,,,,, 
Nagyon jól éreztük magunkat, a fárasztó túrákat hamar kipihentük, szívesen, barkácsoltunk a 
hulladékokból. A túrák során volt időbeszélgetésekre, egy nagyon összetartó csapat alakult ki.  
                                                                                                                             Sárközi Erika tanárnő 

 

VERSMONDÓ VERSENY NICKEN 
 

2019. szeptember 28-án iskolánk tanulói Nicken versmondó versenyen vettek részt, ahol szép 
eredményeket értek el. Molnár Áron és Orbán Zoé 2. osztályos tanulók bronz fokozatot, a  
4. osztályosok mezőnyében Pozsgai Márk Tamás szintén bronz fokozatot, Kertész Kristóf 
Bence ezüstöt, Velner Cecília pedig arany fokozatot kapott. 
A felső tagozatos tanulók versenyében az 5. osztályos Szilágyi Noémi ezüst fokozatot, a  
6. osztályosoknál Rácz Nikolett és Seucz Laura ezüst, Horváth Cecília Lilla pedig arany 
fokzatot szerzett. A 7. osztályos tanulók közül Odorics Zalán ezüst, Nyitrai Zsófi, Soós Virág 
Luca és Csizmazia Botond arany fokozatban részesült. 
 
Gratulálunk a diákoknak az eredményekhez és köszönjük a felkészítő tanárok Balogh 
Zsuzsanna, Kovács Zoltánné, Nagyné Császár Mónika és Homlokné Halász Judit munkáját! 
 
                                                                                                                                                  Ágostonné Hajnali Csilla ig. h. 
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Városi Könyvtár hírei 
 

ŐSZI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN 

A könyvtár szeptember 18-ai felolvasónapját 
„Őszi vásár” címmel Fekete István író 
emlékének szenteltük.  
Ezúttal nem egyetlen művet állítottunk 
középpontba, hanem a szerző változatos és 
sokszínű életművét elevenítettük fel. A hozzá 
kapcsolódó részprogramok pedig az általa 
közvetített élményeket erősítették bennünk.  Az 
„Őszi vásár” a régi vásári forgatagot, maga az 
évszak pedig Fekete István természeti 
szépségekben gazdag elbeszéléseit, a színek, 
és hangulatok kavalkádját vonultatja fel.   
A régi vásárokhoz bábjátékok és 
mutatványosok, népi hagyományok is tartoztak. 
Ezt idézték fel óvodásaink a kedves népdal 
gyermekjáték-jellegű előadásával: az Én 
elmentem a vásárba félpénzzel… cíművel. 
Nagy-nagy tapsot kaptak.   
A kicsiket az általános iskolai tanulók követték. 
Még az alsós osztályokból is többen 
vállalkoztak a cseppet sem könnyű 
olvasmánynak számító szövegek 
tolmácsolására. A nagyobbak is változatos 
témákból szemezgettek, kevéssé ismert művek 
részletei is elhangzottak. Jó volt látni, hogy a 
rutinosabb felnőttek által felolvasott novellák 
milyen hatást gyakoroltak a kisebbre. 
Bebizonyosodott, hogy a történetmesélés 
maga, az élmény verbális átadása képes 
lekötni a mai, ifjabb hallgatóságot is!  Ehhez 
Fekete István lebilincselő írásművészete, 
nyelvezete volt a kulcs. 
Összesen 35-en szerepeltek irodalmi 
részletekkel a nap folyamán, de többen 
hosszabb lélegzetű elbeszélésekkel nyűgözték 
le a hallgatóságot.  
Nagyon szép és tartalmas napunk volt. 
Köszönjük az oktatási intézményeknek, hogy 
együttműködtek velünk a szervezés során, mert 
fontosnak érezték ezt az ügyet, és ebben 
maximális támogatást nyújtottak.  
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki bármi 
módon segített a rendezvény lebonyolításában! 
Találkozunk jövőre, ugyanekkor, ugyanitt!  
 
Október első hetében zajlottak az Országos 
Könyvtári Napok rendezvényei.  
Holden Rose (Kovács Attila), a rockzenészből 
lett ifjúsági író volt könyvtárunk első vendége. 
Aktív, nevetgélő gyerekek és egy energikus 
előadó- így lehet leírni a hangulatot, ami 
mindhárom előadásán jelen volt.  Közvetlen, 

lényegre törő hangvétellel szólt az 5-6-os 
korosztályhoz. Humoros elemekkel, fiatalos 
szófordulatokkal fűszerezve a sokszor 
hangoztatott témát: „Miért is olvassunk?”  
A válasz összetett, de a lényeg egyszerű: 
önmagunkért! A siker kulcsaként említésre 
került még az emberi kapcsolatok fontossága is.  
 
Utána Ady Endréről mesélt a 7-8. 
osztályosoknak, rendhagyó megközelítésben, 
érdekfeszítően és tele ötlettel.    
A „Felelősség a Földért” témakörben. – az 
állatok világnapja alkalmából -Telegdi Ágnes 
írónő előadása az alsó tagozatosok 
természettudományos ismereteit gyarapította: 
Az állatvilág csodáit szemléletesen és vonzó 
líraisággal mutatta be a gyerekeknek.   
K. László Szilvia költő, meseíró a kisgyermeki 
lélek kiváló ismerőjeként az apróságok vendége 
volt az óvodában.   
A mese hatalma címet viselő foglakozásán a 
kicsik elvarázsolva figyelték az írónő által 
olvasott történeteket, verseket. A szerző 
nyelvezete egyszerű és választékos, az életből 
vett, sokrétű tudnivalókkal átszőtt szövegek 
hozzájárulnak a kisgyermeki értelem 
gazdagításához, ami a szülőknek is hasznos 
eszköz a mindennapokban.  
A hetet családi délelőtt zárta. Németh István 
György beledi helytörténésszel és a szép 
számú hallgatósággal. barangoltunk 
lakóhelyünk múltjában. Az interaktív előadás 
nagy sikert aratott, és folytatásért kiált.  
A Betűfaló vakáció olvasópályázat 
megoldásait értékelve, megtörtént a díjátadó is, 
melyen tartalmas és igényes munkájuk 
megérdemelt jutalmául 5 tanuló kapott 
ajándékcsomagot és oklevelet.  
Ezt követően többen itt maradtak kreatív 
foglalkozásunkon, amelyet pedagógus-
irányítással élvezhettünk.  Az újrahasznosítás 
jegyében ötletes kézműves munkák születtek az 
ügyes kezek nyomán. Köszönet Pallag 
Eszternek a segítségért!  
Kellemes könyvtári szombatot zártunk: új 

ismeretekkel, a jó munka jutalmával, és az 

elkészült darabok sikerélményével gazdagodva 

távoztunk.  

A hét során 335 fő fordult meg a könyvtárban.  

Képek és szöveg: www.bamk.hu 
                                Kotekné Kalmár Zsuzsanna 

http://www.bamk.hu/
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        Művelődési Ház                                  Általános Iskola                         
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Anyakönyvi hírek  
 
Születés: 
1.) Bakos Ádám (Bakos Adrián és  
Nagy Katalin gyermeke) 
2.) Szarvas Eszter (Szarvas András  
és Ács Renáta gyermeke) 
 
 

 
Házasságkötés: 
1.) Rakó Judit köcski lakos és Kövér Róbert 
kenyeri lakos 
 
Haláleset: 
1.) Németh Miklós volt Beled, Rákóczi u. 142. 
2,) Wetzer Imre volt Beled, Füzes u. 42. 
3.) Lukács Imre volt Beled, Arany J. u. 9. 

HONOSÍTÁS: Nám Levente egyszerűsített honosítási eljárás keretén belül 2019. szeptember 21-
én tette le az állampolgársági esküt a beledi Városháza házasságkötő termében Major Jenő 
polgármester és az anyakönyvvezető jelenlétében, ezzel megszerezte a magyar állampolgárságot. 
Az eskü letétele után a polgármester köszöntötte az immár teljes jogú magyar állampolgárt. Ez 
követően a városvezető átadta részére a honosítási okiratot. 

Római Katolikus Plébánia hírei 
 

Templomunk felújítása kívülről befejeződőben van. Mostanra megtörtént a lábazat injektálásos 
szigetelése. Még a lábazat lefestése maradt hátra. Az épületet már megszépült formában 
láthatjuk. Szeptember végén többen segítettek a mellékoltárok elmozdításában, templomi 
munkában.  Belül a még legszükségesebbeket szeretnénk sorra keríteni. A villamosság új 
szerelését az Egyházmegye egyezteti. A munkát javarészt tavasszal tudjuk csak folytatni. 
 
⁃ A szentmisék egyelőre még 6-kor kezdődnek. Igény szerint áttérünk korábbi időpontra 

hétköznapokon.  
⁃ Október 20. A Missziók Vasárnapja. Az éves gyűjtést e napon tartjuk a missziók javára.  

Ez egyben az októberi imádság általános szándéka.  
⁃ A Rózsafüzér imádságba az idősek is be tudnak kapcsolódni otthonukban.  

A Bonum tévé, a Mária Rádió, egyéb vallási közvetítések is lelki töltődésre adhatnak 
alkalmat.  

⁃ Novemberben a köznapokon már korábbra kerülnek szentmiséink. 
⁃ Nov. 1. Mindenszentek Ünnepe. Szentmisék ünnepi rend szerint. Du. 4-kor temetőlátogatás 

itt Beleden. Nov. 2. Halottak napja. Mise reggel 8-kor várható. 
 
Az elsőáldozással és bérmálással kapcsolatban a Szülők felé továbbítjuk a   tudnivalókat.  
⁃ Nov. 25-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét követően vasárnap tartjuk a Karitász 

gyűjtést. Ezt az Egyházmegyéhez továbbítjuk. 
⁃ Nov.25-e egyben Krisztus, a Mindenség Királya Ünnepe.  Az egyházi év utolsó vasárnapja. 

Rövid hálaadást tartunk. A rá következő vasárnap már advent, az új egyházi év kezdete.  
 
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 egymillió 
gyermek imádkozza a Rózsafüzért, meg fog változni a világ.  

⁃ Októberben hétköznap, szokás szerint végezzük az olvasót.  
⁃ Okt. 15-től áttérünk a du. 5 órai misekezdésre. Novembertől 1/2 5-re.  
⁃ Október 21. Missziós vasárnap. E napon imádkozunk a missziókért.  

Adományainkat is erre a célra ajánljuk fel.  
⁃ Nov. 1. Parancsolt ünnep.  

                                                               Tisztelettel: Smudla Tamás plébános. /Tel: 257-198 
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Evangélikus Egyház hírei 
 
Jób vallomásával bátorítom a kedves olvasókat, mely természetesen Jézus Krisztusunkra utal,  
és az útmutatónk novemberi igéje: "Én tudom, hogy az én megváltóm él." 
 

⁃ Október 19-én szenteljük fel az új evangélikus templomot Vásárosfalun, Szemerei János püspök 
szolgálatával. 10 ÓRÁRA, HÁLAADÁSRA SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT.  

⁃ Október 26. 18 órakor Vadosfán az evangélikus templomban komolyzenei koncerttel nyitjuk meg a 
reformáció hetét.  

⁃ Október 31. délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet.  
⁃ Este 18 órakor reformáció ünnepén zenes áhítatra várjuk az érdeklődőket. 
⁃ Október 27. születésnaposok megköszöntése. 
⁃ Nov. 3. - temetői megemlékezések. / du. 14 órakor Beled, 15 órakor Vásárosfalu / 
⁃ Nov. 3. 18 órától közös zenés áhítat a büki zenélő közösséggel. 
⁃ Nov. 6. (szerdán) 9. órakor istentisztelet Kondor Péter a Déli egyházkerületi püspök szolgálatával. 

Utána 3 megye közös lelkészértekezlete következik. 
⁃ NOVEMBER 17. Családi istentisztelet.                                                            Erős vár a mi Istenünk! 

   Ihász Beatrix evangélikus lelkész 
Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: : Beatrix.Ihasz@lutheran.hu     

 

Bölcsőde - Óvoda hírei 
 
 

Tevékenyen telt a kora ősz. 
Október 3-án az Országos Könyvtári Napok keretében ellátogatott az óvodába K. László Szilvia.   
A gyerekek örömmel fogadták a közkedvelt írónőt. (Részletes beszámoló a könyvtár híreiben 
olvasható.) 
A nagycsoportosok október 4-én látogatást tettek a kapuvári Cserpes Sajtműhelyben.  
Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek! 
 
A szeptemberi papírgyűjtés is eredményesen zárult. 
 I. helyezett  
Margaréta csoport:  
4472 kg újságpapírt 
479 kg hullámpapírt 
115 kg akkumulátort 
gyűjtött. 

II. helyezett  
Tulipán csoport:    
 2016 kg újságpapírt 
140 kg hullámpapírt gyűjtött. 
 
 

III. helyezett   
Hóvirág csoport:  
1070 kg újságpapírt, 
523 kg hullámpapírt 
21 kg akkumulátort gyűjtött

Bölcsőde  
1249 kg újságpapírt és 42 kg hullámpapírt gyűjtött.  
A befolyt összeget a csoportok kirándulásaikra használják fel.  
A papírgyűjtés sikeres lebonyolításában megköszönjük a Szülői Közösséggel együtt: 
 
Margaréta csoport:  
Gyarmati János és 
Gyarmati Jánosné 
Vanyó-Bebes Beatrix és 
Szabó Anikó 
Molnár Réka és Menyhárt 
Csilla 
Lukács Géza és Ruisz 
Zsuzsanna 

Tompos József és Tompos 
Katalin 
Csillag Jenőné és Mórocz 
Ildikó 
Tulipán csoport:  
Takácsné Kovács Orsolya 
és Nyergesné Bánáti Anikó 
Seregélyné Foki Laura és 
Seregély Gábor 

Tóth Péter és Németh 
István 
Eitlerné Horváth Gyöngyi és 
Tóthné Tóth Szilvia 
Hóvirág csoport: 
Kőrösi Mária és Bogdán 
Péter 
Kovács-Boros Viktória 
Kámán -Horváth Anita és 
Németh Vivien 

Bölcsőde: Kutasi- Nemes Henrietta és Jenei Mária Lukács Géza segítségét!
       Gratulálunk a sikeres hulladékgyűjtéshez!  
                                                                                            Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 
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Egyesített Szociális Központ hírei 
 

KIRÁNDULÁS A BALATONNÁL 
 
A SZANE-KO Kft. ügyvezetője Kovács 
István, a Beledben működtetett Nemes 
Pékségben gyűjtést szervezett a nyár 
folyamán. A gyűjtés célja az volt, hogy a 
befolyt összegből szociálisan rászorult 
gyermekek eljuthassanak a Balatonhoz és 
környékére egynapos kirándulás keretében. 
A vásárlók által adományozott összeg, és a 
SZANE-KO Kft. ügyvezetője által – minden 
eladott zsemle után felajánlott 5 Ft-os 
támogatásból 403.000 Ft-ot sikerült 
összegyűjteni.  
A gyűjtőakció eredményeként a Beledi 
Egyesített Szociális Központ szervezésében  

 
és lebonyolításában kerülhetett sor 
augusztus 22-én 32 gyermek részvételével 
a sokak által várt kirándulásra. Jártunk 
Sümegen, megtekintettük az Afrika 
Múzeumot Balatonedericsen, valamint 
„Kalózhajón” sétahajózásban is részt 
vettünk Balatonfüred és Tihany között.  
A gyermekek teljes ellátásban részesültek a 
nap folyamán. Ezúton is szeretnénk 
kifejezni köszönetünket Kovács Istvánnak a 
kezdeményezésért és a vásárlóknak, hogy 
vásárlásaikkal és/vagy adományaikkal 
hozzájárultak a gyermekek kirándulásához. 

                                                                                                Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő 
 

 

„Egy társadalom milyenségét az mutatja, miként bánik az időseivel.” 
                                                                                                                     XVI. Benedek pápa 

       SZOLGÁLTATÁSAINK VÁROSUNK IDŐSEI SZÁMÁRA                                     
 

⁃ Szociális étkeztetés, mely a munkanapokon jelent kedvezményes ebédet a rászorulók és az 
idősek részére jövedelemtől függetlenül. 

⁃ Házi segítségnyújtás az igénybevevő saját lakókörnyezetében nyújtott segítség, mely 
magába foglalja többek között az ápolási és gondozási feladatokat, a háztartási 
tevékenységben való közreműködést, a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködést és az ügyintézést. 

⁃ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
lakosoknak jelent a nap 24 órájában, készenléti ügyeletben lévő és egy gombnyomással 
hívható segítséget. Egyedül vagy kétszemélyes háztartásban élő időseinknek, 
ellátottjainknak kedvezményesen tudjuk biztosítani. Telepítéséhez csupán egy vezetékes 
telefon szükséges.   

⁃ A krízishelyzetben lévő a kezére helyezett karóra megnyomásával jelzi problémáját, kihez a 
készenléti autónk az ügyeletes gondozónővel azonnal a helyszínre siet. A karon lévő karóra 
mindenhol a lakásban, az udvaron, a kertben is elérhető az idős számára, probléma esetén 
azt könnyen kezeli, megnyomja. A karóra vízálló és ütésálló, így egy esetleges elesés 
esetén is működik, ellentétben a mobiltelefonnal, ami hamar sérül. Ezáltal biztonságosabb 
az általában egy helyen tartott mobilnál, mely nem mindig van kéznél, megfelelő kezelése 
pánikhelyzetben ijedtség, idegesség és rosszullét miatt nehézkes lehet.  

⁃ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás azonnali, elérhető segítséget jelent a 
hétköznapokban, hétvégéken és az ünnepnapokon is. Ez megnyugvást és biztonságérzetet 
ad időseinknek, családjuknak és hozzátartozóiknak egyaránt. Hiszen távollétük esetén is 
biztonságban tudhatják szeretteiket, kikhez probléma esetén azonnal érkezünk és 
segítséget nyújtunk. 

Szolgáltatásaink igénybevétele önkéntes és térítési díj köteles. 
További információk a Szociális Központban. Várjuk jelentkezésüket      
 

                                                                                                                  Nagy Klaudia, szakmai vezető 
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Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub hírei  
 

 
Az edvei Aranyélet Nyugdíjas klub meghívására ellátogattunk Edve községbe, a kultúrházukba. 
Nagy Dénes klubvezető és a tagság szeretettel fogadott bennünk. A kölcsönös köszöntő és 
tájékoztatás után megvendégeltek különféle finom ételekkel, italokkal, süteménnyel. Ezt 
követően harmonika szó kíséretében dalra fakadtunk.  
A rendezvényt megtisztelte Imre László polgármester úr és Nagy Gábor képviselő. Nagyon 
kellemes délutánt töltöttünk együtt. 
Klubunkból öt fő részt vett Jánossomorján a kistérségi nyugdíjas találkozón. Itt Nagy István 
agrárminiszter úr, a mosoni térség országgyűlési képviselője és a helyi polgármester úr Lőrincz 
György köszöntötte a nyugdíjasokat. Elmondták, hogy minden településen szükség van és 
számítanak a nyugdíjas klubok tevékenységére, közösség formáló erejére. Színes kulturális 
műsor után Bujdosó Zoltán jánossomorjai klubvezető a barátság szalagjait kötötte fel a 
meghívott nyugdíjas klubok zászlajára. A vendéglátást követően Masiniszta Robi énekére és 
zenéjére szórakozott a közönség. A meghívottaknak bemutattak a Glázer-Kozma galériában 
négy tematikájú gyönyörű kiállítást. 
ubáné Kati a Mihályiban tartott megyei klubvezetői megbeszélésen társaival az őszi, téli 
megyei nyugdíjas programokat állították össze. 
Klubfoglalkozás keretében egy nagyon érdekes és aktuális témájú előadás volt a napokban. A 
győri Raska Péter úr közlekedés mérnök és szakértő tartotta vetítéssel egybekötve. Címe "A 
közúti járművezetők egészségi alkalmasságáról, különös tekintettel az obstruktív alvási apnoe 
szindrómára."  Ez mindenki számára figyelemfelkeltő, mivel vagy a nyugdíjasnak, vagy 
családtagjának van jogosítványa. Sokan, mint gyalogos, kerékpáros, elektromos kerékpáros 
veszünk részt a közúti közlekedésben. Olyan közlekedési élethelyzetekre hívta fel az előadó a 
figyelmet, melyek saját életünkkel is kapcsolatos lehet. Az alvás, illetve a kialvatlanság, vagy az 
alvással kapcsolatos betegségek hogyan befolyásolhatják a közúti közlekedésben történő 
részvételünket.  
 
Bővebb információ a témáról mindenkinek : 
www.somnocenter.hu 
www.enthouse.hu 
 
- A klub évente egy alkalommal felköszönti 80. életévet azévben betöltő tagjait. Ugyanekkor 
van a többi klubtag születésnapjának megünneplése. 
- A Dalkör heti rendszerességgel próbál. Legközelebbi meghívás fellépésre, Csornára szól 
október 19-ére, a kórustalálkozóra. Szigetközi dalcsokorral készülünk. 
- A beledi Ezüstfenyő Nyugdíjas klub legközelebbi nagy rendezvénye a hagyományosnak 
mondható Nyugdíjasok Művészeti Találkozója lesz a Művelődési Házban október 26-án, 14,00 
órakor.  Ide minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Tisztelt beledi friss-, fiatal és idősebb nyugdíjasok! Ha kedvet éreznek bekapcsolódni a klub 
vagy dalkör programjaiba, szeretettel várjuk! 
 
Érdeklődni, jelentkezni lehet Tuba Lászlóné Kati klubvezetőnél.                  
                                                                                                                        
                                                                                                                        Papp Márta Ilona 
 
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 

 

http://www.somnocenter.hu/
http://www.enthouse.hu/
mailto:ptitkarsag@beledhivatal.eu
http://www.bamk.hu/
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Képek a 6. oldalon: 

1-2-3. kép: Felolvasómaraton a könyvtárban  

4-5-6-7. kép: Találkozó Holden Rose íróval, 

Játszóházi foglalkozás, Honismereti séta a múltba, 

K. László Szilvia az óvodában (könyvtár) 

 8. kép: Szavalóverseny Nicken (Általános Iskola)  

9-10. kép: Őrségi táborozás (Általános Iskola)  

11. kép Látogatás a Cserpes Sajtműhelyben (Óvoda) 

12. oldal: Nyugdíjasok vendégségben. 

 

Programelőzetes                              

(könyvtár) 
 Hangraforgó 

együttes Ady-estje 
  November  27. 

szerda 17.30 

 

”Dalok tüzes 
szekerén” 

 


