2016. november
Beled Város Önkormányzatának hírei
FELHÍVÁS
Beled Város Önkormányzata részéről értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
az önkormányzat a közterületeken keletkezett, a lakosság által
összegyűjtött, és a zsákokban kihelyezett, kizárólag faleveleket elszállítja
az alábbi napokon:
2016. november 4.
(péntek)
2016. november 11. (péntek)
2016. november 18. (péntek)
2016. november 25. (péntek)
Kérjük a zsákokban gyűjtött faleveleket a gyűjtés előtti napon
(csütörtökön) a házak elé kihelyezni szíveskedjenek.
Beled, 2016. október 28. Tisztelettel:

Major Jenő polgármester

     

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2017
Beled Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017 évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot Beled város területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára.
A pályázat benyújtásának helye: Beled Város Önkormányzata 9343.
Beled, Rákóczi u. 137.
A pályázat benyújtási határideje: 2016. november 8.
A részletes pályázati kiírás Beled város honlapján (www.beled.hu),
valamint a Beledi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján olvasható.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási
ügyintézőnél a Beledi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában
személyesen, illetve telefonon a 0696/594-170-es számon kérhető.
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RUHAOSZTÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2016. november 12-én
(szombaton) 9 órától – 15 óráig
a Bajorországból érkezett adomány elosztására kerül sor
Beleden a volt „Betonáru” irodaház emeletén
(9343 Beled, Rákóczi u. 229.).
Az adomány főleg ruházati termékeket tartalmaz. A kiválasztott termékek
jelképes ellenértékét a helyszínen lévő pénztárban lehet befizetni.
A befolyt összeget később meghatározandó közcélra fogjuk fordítani.
Major Jenő polgármester

Beled, 2016. november 2.

     

Pótlólagos szelektív hulladékgyűjtő-edény kiosztás
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft és Beled
Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja Tisztelt beledi
lakossági ügyfeleit, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán
pótlólagosan hulladékgyűjtő edények kiosztására kerül sor.
Az edények kiosztása november 16-án (szerdán) 8-15 óráig
történik a díjtartozás mentes ügyfelek részére. Az edények
díjmentes használatba kerülnek az ügyfelekhez.
A választható edénytípusok a háztartásban élők számának
függvényében választhatók:
1-2-3 fős háztartás: 120 literes edény
4 vagy több fős háztartás: 240 literes
A közszolgáltató kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy az edények átvételéhez
személyi igazolványt és lakcímkártyát hozzanak magukkal.
Amennyiben az edényt az ügyfél nem magának igényli, úgy az
átvételhez meghatalmazás szükséges.
KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!
Barabás Viktor (Lisznyai Ibolya Kitti és Barabás Viktor
gyermeke)
Pénzváltó Lilla (Németh Györgyi és Pénzváltó Sándor
gyermeke)
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Búcsúzunk…
Szalai Imréné sz. Csite Katalin
Szanati János
Nyugodjanak békében!

Jakab Kálmán József
Németh Béla

BELED VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

nevében
tisztelettel és szeretettel meghívom
a 65 év feletti lakosokat
2016. december 3-án, szombaton
15 órakor
a beledi Művelődési Házban
tartandó

IDŐSEK NAPJA
rendezvényünkre.

Tisztelettel:

Major Jenő
polgármester

Advent fényei - 2. gyertyagyújtás

Beledi ÁMK Művelődési Ház

Meghívó
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub és az
Beledi ÁMK Művelődési Ház
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
2016. november 12-én, szombaton10 órakor
kezdődő
Nyugdíjasok Művészeti
Találkozójára
a Művelődési Házba.
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November 24-én, csütörtökön 10
órakor Ferge Béla zenepedagógus
tart előadást Értékes vagy csak
divatos? címmel az 5-6. osztályos
tanulók részére. Az előadáson megemlékezünk a 135 éve született Bartók
Béla életéről és munkásságáról.
A Holló együttes
Ajándék című előadására várjuk, az
óvodásokat és a
kisiskolásokat
november
25-én,
pénteken 11 órakor
a Művelődési Házba.

Meghívó
BÁMK Művelődési Ház és
szakkörünk, a Beledi Fotóklub
tisztelettel meghívja és várja Beled
város lakóit, a családtagokat,
barátokat és ismerősöket
november 25-én, pénteken
18 órakor tartandó
évzáró kiállításuk megnyitójára a
Művelődési Ház nagytermébe.
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Beledi ÁMK Városi és Iskolai Könyvtár

Az Országos Könyvtári Napok eseményei Beleden
október 3-9.
Az Országos Könyvtári Napokon idén is változatos
programokkal, témákkal vártuk a látogatókat.
Az idei hét a Nagy könyvtári beavatás főcímet viselte. Kiemelt
szerepet kapott benne a környezetvédelem, amit az okoseszközök
intelligens használatának bemutatásával kapcsoltunk össze.
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A felső tagozatos korosztály figyelmét e témában Patonai Gábor
eTanácsadó előadása kötötte le, amelyben a fenntartható fejlődés
fontosságáról is beszélt. „Zöld könyvtár” címmel a látogatókat
könyvkiállítással egybekötött Öko-totó várta, amit pontos kitöltés
esetén- apró ajándékkal jutalmaztunk.
Horváth Ferenc művelődésszervező előadása mindig garancia a
kellemes hangulatra, ezúttal is egy derűs, anekdotázó másfél órát
tölthettünk el vele s a nyugdíjas klub tagjaival
Író-olvasó találkozónk-, ami nélkül elképzelhetetlenek a
könyvtári napok, kissé eltolódott ugyan, de itt említem programjaink között.
Régi barátunkat, Víg Balázs meseírót láttuk vendégül 18-án.
A nagycsoportos óvodások és alsó tagozatos kisdiákok a Három
bajusz gazdát keres c.
mesével találkozhattak a
fiatal, rokonszenves íróval.
A nagyobbacskák pedig
legújabb könyvét ismerték
meg, amelyben Todó tálal
ki az oviról.
Mindkét
program fergeteges volt, s
nagy tetszést aratott a
gyerekek körében, s örültek
az autogramos könyvjelzőknek is.
Nagyon aktívan szerepeltek a tanulók az idei könyvtári pályázatokon
is, s ezt lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk díjazni. A Könyves
Szombaton a „Betűfaló vakáció” a „Szelfizz kedvenc könyveddel!”, valamint a Környezetvédelmi vetélkedő eredményeit
várták izgatottan a gyerekek.
A szép számú megfejtő közül a legkiválóbbakat könyvvel, vásárlási
utalvánnyal és oklevéllel díjaztuk, de apró ajándékokkal, valamint
emléklappal minden pályázót jutalmaztunk.
A gyerekek örömmel fogadták a meglepetéseket, amit munkájuk
elismeréseként vehettek át.
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A hét folyamán a
délelőtti
órákban
látogattak el hozzánk az óvodáscsoportok és az alsó
tagozatosok is.
Az órán megismerkedtek a legfrissebb
gyerekkönyvekkel,
szívesen
forgatták
őket, ezen kívül
pedig a legkisebbeknek ovi-mozit tartottunk kedvenc meséikből.
A gyerekek kézbe vehették a könyvtár legfrissebb, korosztályuknak
szóló kiadványait, ismerkedtek a történetekkel, a könyvtár
használatával. Többen beiratkoztak a könyvtárba is.
Látogatóink részérére egész héten kedvezményes és korlátlan
időtartamú on-line szolgáltatásainkkal álltunk rendelkezésre.
Olvasóink éltek meghirdetett akcióinkkal. A felnőttek közül
néhányan kihasználták az ingyenes beiratkozás lehetőségét, de a
tanulók közül is jó páran kaptak kedvet a könyvtári tagsághoz: így a
héten 18 új olvasóval gyarapodtunk.
A csoportos és egyéni részvétel alapján összesen 340 főt láttunk
vendégül a rendezvények ideje alatt.
A lejárt határidejű könyvek visszaszolgáltatásának ingyenes
lehetőségével egy-két kivételtől eltekintve nem éltek, talán ez az
egyetlen negatívuma ennek a hétnek, amit összességében sikeresnek
mondhatunk.
Köszönöm a részvételt mindazoknak, akik rendezvényeinkre
ellátogattak!
Továbbra is szeretettel várjuk kedves Olvasóinkat!
Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtárvezető
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Evangélikus Egyház
Októberi történések
 Október 3-án eltemettük Szalai Imrénét, akit 68 éves korában
hívott el az Élő Isten.
 Október 4-én eltemetük Balassa Sándort, aki 80 éves korában
távozott közülünk.
 Október 15-én a Szakonyi Gyülekezetben szolgáltunk
evangélizécióval és fiataljaink éneklésével. Köszönjük mindazoknak,
akik velünk jöttek erre a szolgálatra.
 Október 16-án, vasárnap vendégül láttuk Győri János Sámuelt és a
Pesterzsébeti Gyülekezet néhány tagját, akik a délelőtti családi
istentiszteleten,
illetve
egy
zenei
délutánon
szolgáltak
gyülekezetünkben. Bevezetést adtak a Halleuja énekeskönyv
ébredési énekeibe, s bemutattak egy különleges Hammond orgonát.
 Október 18-án eltemettük Jakab Kálmánt, akit 88 éves korában
hívott el az Élet és halál Ura.
 Az október 23-i istentiszteletünkön megemlékeztünk az '56-os
forradalom 60. évfordulójáról, s mint minden vasárnap, ekkor is
külön imádkoztunk nemzetünk megtéréséért.
 Október 30-án, vasárnap délután Reformációra készülve
kézműves- és játszóházba hívtuk hittanos gyermekeinket, majd
vendégül láttuk őket gondnokunk jóvoltából egy pizzás uzsonnára.
Köszönjük mindazoknak, akik Blatniczkyné Hammersberg G. Júlia
lelkész, és Barabásné Zsuzsika tanárnő szervezésével részt vettek
ennek a délutánnak az előkészületeiben, lebonyolításában.
 Október 31-én megemlékeztünk a Reformáció 499.
évfordulójáról.
Novemberi események

 November 2-án Beleden 14 órakor, Vásárosfaluban 16 órakor
tartottunk istentiszteletet a beledi temetőben, megemlékezve az
elmúlt időszakban elhunyt testvérekről.
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 November 4-én, nemzeti gyásznapunkon este 18 órakor az '56-os
forradalom hőseire emlékeztetve szólnak harangjaink.
 November 9-én, szerdán 8:30 órai kezdettel lelkészi
Munkaközösségi ülés (LMK) lesz gyülekezetünkben, ahol úrvacsorai
istentisztelettel kezdve látjuk vendégül a Soproni Evangélikus
Egyházmegye lelkészi karát.
A kezdő istentiszteletre szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait is!
 November 19-én, szombaton 9 órai kezdettel a soproni Eötvös
Gimnáziumban tartja egyházmegyénk soron következő megyei
ifjúsági napját. Erre az alkalomra szeretettel hívja egyházmegyénk
vezetése gyülekezetünk konfirmált fiatalságát.
 November 27-én, Ádvent 1 vasárnapján családi Istentiszteletre
hívogatunk minden testvért, 10 órai kezdettel!
 Ádventi időben idén is ádventi hétközi istentiszteleteket tartunk
minden szerdán. Első istentiszteletünket november 30-án, szerdán 17
órakor tartjuk az imateremben. Előzetes terveink szerint ezután
Presbiteri gyűlést tartunk, amelyről írásban is értesítjük majd az
érintetteket.
 A TÉGY A TEHETSÉGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2016 telén is
meghirdeti tanulmányi és szociális pályázatát, amelyre november 30ig lehet írásban pályázatot benyújtani, vagy az Alapítvány
székhelyén: Beled, Árpád tér 7., vagy az Alapítvány elnökénél:
Gerencsérné Németh Erikánál. A tanulmányi pályázatra 4,5 vagy
annál magasabb, előző tanév végi tanulmányi eredményű diákok
pályázhatnak. Sikeres pályázást kívánunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Kísérje figyelemmel gyülekezetünk életét a Facebook-on is:
https://www.facebook.com/beledievangelikus
Blatnitczky János Dániel lelkész
Római Katolikus Egyház
 November 9-én du. 1/2 5-kor lesz a Közösségi Házunkban a
legközelebbi összejövetel.
Szent Mártonról szóló alkalmunkat a répcelaki plébános, Aigner
Géza fogja tartani. Éppen a Márton év befejezése előtt
10

 November 20-án, Szent Erzsébet ünnepét követően Krisztus
Király vasárnapja. E napon tartunk a Karitász javára gyűjtést, amit az
Egyházmegyéhez továbbítunk.
 Advent első vasárnapja nov. 27-én lesz, amely egyben az új
egyházi év kezdete.
Smudla Tamás plébános
Beledi Egyesített Szociális Központ
Tájékoztatás – Intézményvezető személyének megváltozásáról
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2016 októberétől a
Beledi Egyesített Szociális Központ intézményvezetőjének személye
megváltozott.
Intézményünk új vezetője: Hernádiné Stefánkó Melinda Zsuzsanna
A vezetőasszony e-mail címe: beszkbeled@gmail.com
Vezetékes telefonszámunk nem változott, így a 06 96/594-013-as
vezetékes telefonszámon kereshetik.
Hernádiné Stefánkó Melinda Zsuzsanna intézményvezető
Beled Jövőjéért Egyesület
2016. október 15-én került megrendezésre az I. Civil Bál. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik belépődíj, tombolajegy vásárlással,
illetve egyéb támogatással hozzájárultak a bál sikeréhez.
A jótékonysági bál bevételét az Adventi készülődésre fordítjuk.
A Karácsony a legszebb,
legbensőségesebb ünnepünk, az
adventi hétvégék lehetőséget
nyújtanak arra, hogy lélekben is
készüljünk rá. Ilyenkor van
igazán alkalmunk arra, hogy
rohanó világunkban egy kis
szünetet tartsunk és szeretteink,
barátaink körében békésen,
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meghitten összejöjjünk. A szeretet és az összetartozás jegyében
gyújtsunk meg gyertyáinkat a város adventi koszorúján.
Szeretettel meghívjuk a város lakóit 2016. november 26-án,
szombaton 17 órakor kezdődő az első gyertya-gyújtásra a Városháza
melletti térre. Részletes programot a plakátokon, szórólapokon,
Facebook és Beled város honlapján tekinthetik meg két héttel a
rendezvény előtt.
Helyi Civilszervezetek

Delte Testépítő Klub
A Delta Testépítő Klub szervezésében került megrendezésre a
XXVI. Biotech Ifi, Junior, Felnőtt, Masters Női, Férfi
Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Parafekvenyomó Bajnokság.
Beled, 2016. október 29
A sporteseményen a sportág legjobbjai vettek részt, idén a
parafekvenyomók is képviseltették magukat, akik közül többen a
Riói Paralimpián nagyszerűen szerepeltek.
A Beledi Delta Testépítő Klub versenyzői az alábbi
eredményeket érték el.
Menyhárt Balázs II. " 66 kg. "
Ifjúsági korcsoportban:
Áder Benjamin II. helyezés
Rakonczai Áron I. " 74 kg. "
59 kg. súlycsoportban
/Magyar Bajnok !!!/
Mecseki Ádám III. " 105 kg. "
Junior Korcsoportban:
Áder Benjamin III. helyezés
59 kg. súlycsoportban
Csapat Összetettben Országos III. helyezés!
Felnőtt kategória:
Áder Benjamin III. helyezés
Dani Balázs IV. "
Menyhárt Balázs IV. " és
93 kg. súlycsoportban
Horváth Pál V. "
Simon Péter V. "
66 kg. súlycsoportban
105 kg súlycsoportban. "
Rakonczai Áron II. és
Csapat Összetettben Országos III. helyezés holtversenyben!!!!
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Örömmel jelentem be, hogy Menyhárt Balázs a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat Sporttagozatának különdíjában részesült.
A CSAPAT MINDEN TAGJÁNAK KÖSZÖNET!!!!
A verseny kiváló szervezéséhez támogatását adta: Beled Város
Önkormányzata, Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, Ornamentika
KFT, Extra Tej Tejtermelő KFT, Kalász KFT, Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat, Pannon-Víz Zrt, Provertha Zrt, SPF KFT,
Szalai Dózer KFT, Ács Istvánné, Kotek Tamás, Foki András, Nagy

László, Gombás László (Autócentrum), Módos Imre, Ifj. Asbóth
Sándor egyéni vállalkozók. Horváth Gábor a Fényes Vendéglő
tulajdonosának a verseny helyszínén történő színvonalas
vendéglátásért külön köszönet. Köszönjük továbbá Gerencsérné
Németh Erika intézményvezetőnek, valamint Borosné Tóth
Zsuzsanna igazgató asszonynak, hogy a Sportcsarnokot és az iskola
tantermeit számunkra biztosította. Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub
vezetője Tuba Lászlóné segítségével vendégeink finom sütiket
fogyaszthattak. Halász András a hangtechnika működésében nyújtott
segítségét.
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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Közérdekű közlemények
Rami Köröm Stúdió
'' Te megálmodod, én
megvalósítom!''
Gél lakkManikűrSaját
köröm megerősítéseZselés
műkörömépítés
Várom kedves szépülni vágyó
vendégeimet! Buza Ramóna
kézápoló és műkörömépítő
Elérhetőség: 06 30/ 336 2618
9343 Beled, Ifjúság utca 2.
(Marika Fodrászat)
E kupon felmutatása 15 %
kedvezményre jogosít, minden
szolgáltatás árából! Az akció
2016. november 30-ig tart.

BELED HIDEG NAPJAI
1944-45
Tájékoztatjuk az érdeklődőket,
hogy dr. Baranyai Lenke
legújabb könyve Beled Város
Önkormányzatánál és a
Könyvtárban megvásárolható
2.500,- Ft-os egységáron.

TERMELŐI PIAC a Művelődési
Ház előtti téren
Ideje: kéthetente szombaton
november 5. és 19.
december 3. és 17.

Beledi ÁMK Óvoda
 Holle Anyó színház Kacsavarázslat című mese játékát nézhették
meg a gyerekek.
 Az októberi egészséghónap keretén belül nagycsoportos
óvodásaink részt vettek a Cserpes tejüzem látogatásán.
 A Vöröskereszt szakemberei tartottak előadást a gyerekeknek a
balesetek megelőzéséről, elsősegélynyújtásról.
 Sikeres karate bemutató volt az óvodában, amit a gyerekek nagy
érdeklődéssel fogadtak. Köszönjük Horváth Tibor, Horváth
Gábornak és Némethné Horváth Annamáriának a segítséget.
 Az egészséges étkezés népszerűsítésére a szülők segítségével a
gyerekek különböző ételekkel ismerkedhettek meg a csoportokban.
 Köszönjük, hogy a szülők aktívan kivették részüket az egészséges
ételek elkészítésében, gyümölcsökkel, zöldségekkel segítették a
csoportokat.
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető
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