2016. március
Beled Város Önkormányzatának hírei

Meghívó
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésre és az azt követő
koszorúzásra.
Ideje: 2016. március 11-én, (péntek) 16 óra
Helye: az 1848-1849-es emlékmű (Rákóczi u. 78.)
Ünnepi beszédet mond: Major Jenő polgármester
Közreműködnek: A Beledi Általános Iskola tanulói
Ünnepeljünk együtt!

TÁJÉKOZTATÓ
az avar és kerti hulladék égetéséről
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
(továbbiakban: OTSZ) előírja az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
legfontosabb szabályokat. Ennek értelmében a külterületi égetés szabályai
az alábbiak:
Szabadtéri külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Az engedélyezés illetékköteles
(3000 Ft) és az égetés megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban
kell kezdeményezni.
A belterületi égetésre vonatkozóan Beled Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta 5/2015.(III.31.) önkormányzati rendeletét
„az avar és kerti égetés szabályairól”.
A rendelet értelmében az avar és kerti hulladék égetését két időszakban
lehet végezni:
a.) tavasszal: március 1. – május 31. között
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b.) ősszel: szeptember 1. – november 30. között.
A megjelölt időszakokon belül kizárólag hétfőn: 16 órától – 21 óráig,
pénteken: 8 órától – 21 óráig,
szombaton:8 órát – 12 óráig
– az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.
E rendelet 2015. április 1-én lépett hatályba.
Az égetés szabályai:
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén lehet
végezni.
- Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező
segédanyag nem alkalmazható.
- TILOS az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási
intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.
- Az égetést telken belül kell végezni!
- Közterületen avar és kerti hulladék égetése TILOS, kivéve a park
és közterület fenntartással megbízottat.
- Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb
hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, sörös palack, gumi,
gumiféleségek, csomagoló és festékanyagok, stb.).
Amennyiben valaki az égetés szabályait megszegi és az égetés fenti
időpontján kívül avar és kerti hulladékot eléget, 150.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
Fontos szabály: országos, vagy megyei tűzgyújtási tilalom esetén az
érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha ezt az
önkormányzat rendelete megengedi!
Beled, 2016. március 3.

Dr. Gál László jegyző

Anyakönyvi bejegyzések
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Czakó Miklós és Bognár Szilvia beledi lakosoknak
házasságkötésük alkalmából!
Búcsúzunk…

Horváth Antalné sz.: Tóth Anna
Nugodjanak békében!
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Simon Gyula

Beledi Általános Iskola
A Muzsikás együttes rendhagyó énekórája
Iskolánkba is ellátogatott a hazánkban és külföldön is elismert Muzsikás
együttes, akiknek elsőként sikerült elfogadtatniuk a magyar népzenét, mint
önálló, minden más műfajjal egyenértékű népzenei stílust, és bemutatni azt
a világ legjelentősebb koncerttermeiben.
2016. március 3-án a Beledi Általános Iskola összes tanulójának adtak
koncertet. Bemutatták, hogyan képes a hagyományos népzene az ősi és a
modern szerepeket is betölteni, érdekes népi hangszereket ismertettek meg

a gyerekekkel, és megízleltették velük a közös éneklés örömét is.

KAÁN Károly természetismereti verseny
Február 26-án délután tartottuk a Kaán Károly természetismereti verseny
iskolai fordulóját.
5. osztály
1. hely: Velner Hanna
II. hely: Foki Anna
III. hely: Tóth Bettina

6. osztály:
I. hely: Bendekovics Máté
II. hely: Barabás Laura
III. hely: Eőry Eszter

Eredménye alapján a megyei versenyre bejutott Velner Hanna és Foki
Anna.
Gratulálunk!
Antal János tanár
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Fizika verseny
Január 23-án, a felsőss farsang napján nekünk korán kellett kelnünk.
Fizikaversenyre mentünk Erika nénivel hárman: Dobos Dorina,
Németh Gerda és Kürti Regina. Reggel 7-re kellett a buszmegállóba
mennünk, ott már Erika néni várt bennünket. A tanár néni egy-két
egy
kérdést még tett fel a buszon a versennyel kapcsolatban. A verseny
előtti
tti napokban elkészítettük a tablónkat, ami Jedlik Ányos
munkásságáról szólt. A tabló nagyon tetszett a zsűrinek,
űrinek, mert ilyet
még nem láttak.:D Kitűnt a többi közül.
Az első feladatlap Horváth Pál életérőll szólt. Utána sok számítás,

kísérlet volt. Sok új tárgyat próbálhattunk ki, amit eddig még nem
láttunk. Nagyon jó hangulatban telt a verseny. Kovács Ilona
nyugdíjas tanárnő és Szilágyiné Polgár Éva szintén nyugdíjas
tanárnő mutatták a kísérleteket. Jó helyezést értünk el, negyedikek
lettünk. Jutalmunk emléklap volt.
Köszönjük a felkészítést Erika néninek!
Dobos Dorina és Németh Gerda ☺

Kémia verseny
A hetedik és a nyolcadik osztályos tanulók közül néhányan kémia
versenyen vettek részt. A feladatok különböző
ő nehézségűek
nehézség
voltak.
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Akadtak köztük könnyebb és nehezebb típusú feladatok is. 45
percünk volt a feladatokat megoldani. Mindenki igyekezett a legjobb
tudása szerint dolgozni. Az eredményeket még nem tudjuk, de
kíváncsian várjuk mindannyian ☺
Kürti Regina
Kazinczy verseny
Február 9.-én volt a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd''
verseny területi fordulója Csornán. A Széchenyi iskola volt a
helyszín. Négyen képviseltük a Beledi Általános Iskolát, minden
évfolyamból egy - egy diák. Ötödik osztályból én, hatodikból
Barabás Laura, hetedik osztályosok közül Foki Regina, nyolcadikból
Giczi Dorina. Azért mi jutottunk tovább, mert ennek a versenynek
volt egy elődöntője, amin a tanár nénik (Homlokné Halász Judit és
Csillag Katalin) minket választottak ki. Kettő szöveget kellett
olvasni, ugyanúgy, mint az itthoni elődöntőn. Az egyiket otthon
gyakorolhattuk. Ennek a kiválasztásában a tanár nénik segítettek, és
többször meghallgattak minket. A másik szöveget ott adták, és 20
percet gyakorolhattuk. A végén mindenki emléklapot kapott, az első
három helyezett pedig oklevelet. Sajnos, mi belediek nem voltunk az
első három között, de azért nem voltunk szomorúak. Így is
megdicsértek bennünket. Megfogadjuk a tanár nénik tanácsait, és
Foki Anna
jövőre újra megpróbáljuk.
Versmondó verseny az iskolában
Január 20-án versmondó versenyt rendeztünk alsó tagozatos
tanulóknak. Célunk volt, hogy felelevenítsünk egy régebbi szép
hagyományt iskolánkban, ezen kívül fontosnak tartjuk a versek
megszerettetését. Verset olvasni, verset mondani saját magunknak és
mások örömére, nagyon szép dolog. Kisdiákjaink magyar és külföldi
költők alkotásaiból is választhattak. Egy feltételt szabtunk, ne
szerepeljen az olvasókönyvekben. 28 gyermek jelentkezett 2
korcsoportban, 1-2. valamint 3-4. osztályosok. A megmérettetésre
szép számmal érkeztek szülők, nagymamák, testvérek is. Ők
döntöttek az újításként bevezetett „közönségdíj” sorsáról. A
korosztályokat külön zsűri értékelte, a kisebbekét a 3-4. osztályos
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tanítók, az idősebbekét pedig az első és második osztály
oszt
tanítói.
Mindkét zsűri
ri véleménye, hogy nagyon szépen felkészültek a
kisdiákok, elhangzottak rövidebb és hosszabb költemények.
Bebizonyosodott, hogy a gyermekeink tehetségesek és ügyesek
versmondásban. Öröm volt hallgatni az élvezetes előadásokat.
őadásokat.
A Kalász
lász Kft. és Extra Tej Kft felajánlásának köszönhetően
köszönhet
minden
résztvevőtt könyvjutalomban részesíthettünk. Ezúton is szeretnénk
megköszönni.
Minden nevező névre szóló emléklapot, a nyertesek oklevelet is
kaptak. A közönségdíjasok nyereménye csokoládé volt.
Ezzel a nagy sikerű rendezvénnyel hagyományt szeretnénk
teremteni, jövőre újra megrendezzük.
Helyezettek:
1-2. osztály
I. hely: Mészáros Barnabás 2.a
II. hely:Horváth Cecília Lilla
2.b
III. hely: Berta Márk 2.b
Hideg Flóra 1. osztály

3-4. osztály
I. hely: Odorics
orics Zalán 3.a
II. hely:Horváth
Horváth Dóra 3.a
III. hely:Hideg
Hideg Regina 4.b
Nyitrai Zsófi 3.a

Közönségdíjas lett: Berta Márk 2.b, Odorics Zalán 3.a,
Csizmazia Botond 3.b
Az alsó tagozatos munkaközösség nevében: Csóka Tiborné
Győri Ütőegyüttes
őegyüttes
Február 11-én a Győri Ütőegyüttes
együttes iskolánkban volt,
a Nemzeti Kulturális Alap zenei pályázatának
köszönhetően.
en. Nagyon érdekes hangversenyt adtak nekünk. Az előadás
el
címe: Ősi lüktetések – modern zenék. Először
ször afrikai és ázsiai eredetű
eredet
zenéket hallhattunk, ami tényleg nagyon jó volt, legalábbis nekem nagyon
tetszett ☺.. Közben megtudtuk, hogy ezeken a zenéken keresztül
kommunikáltak egymással vagy az istenekkel. Különféle hangszereken
játszottak. Voltak mindenféle dobok, maracas, kolompok, marimba.
Megismerkedtünk ütőhangszerekkel, ritmus- és dallamhangszerekkel. De
megtudtuk azt is, hogy a ritmushangszerek lehetnek dallamhangszerek is.
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Persze volt olyan rész az előadásban, ahol szinte mindenkinek mosolyra
húzódott a szája. A végén a kicsik még táncoltak is. A felvételt
megnézhetitek az iskola Youtube csatornáján, a fényképeket pedig a
Facebookon. Nagyon érdekes és jó volt az előadás, köszönjük! ☺
Barabás Fanni

Teremfoci tornák eredményei
Farsang Kupa Beledben (10-11
éves fiúk)

Iskolai Bozsik téli focitornák
Kónyban (febr. 25. 12-13 évesek)
1. Szil –10 pont
2.-3. Beled, Kóny - 7-7 pont
4. Csorna (Széchenyi) 4 pont
5. Mihályi – 0 pont

1. Beled
2. Kapuvár (Pátzay)
3. Mihályi

Rábatamásiban (febr. 26. 10-11 évesek)
1. Beled – 9 pont
2. Rábatamási – 6 pont
3. Szil – 3 pont
4. Mihályi – 0 pont Takács Sándor testnevelő

Beledi ÁMK Óvoda
Nyílt napokat tartunk a csoportokban az alábbi időpontokban:
Március 16. Hóvirág csoport 8.30-10.30 óra
Március 17. Tulipán csoport 8.30-10.30 óra
Március 18. Margaréta csoport 8.30-10.30 óra között.
•
•
•
•

Március 11-én a délelőtti órában az óvodai dolgozók és az
óvodások megemlékezést tartanak 1848-as emlékműnél.
Március 22-én 10.30 órakor a Holle Anyó Színház előadását
tekinthetik meg a gyerekek.
Március 23-án délelőtti órákban érkezik a nyuszi az óvodába!
Megköszönjük Vexli Gyulának és Vexli Szabolcsnak, hogy a
tornacsarnokban rendelkezésünkre bocsátotta az állvány
szerkezetet,
hogy
elvégezhessük
a
karbantartási
munkálatokat.
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető
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Beledi ÁMK Művelődési Ház
Kedves Beledi Lakosok!
A beledi Művelődési Házban idén is szeretnénk egy HOBBI
KIÁLLÍTÁST rendezni az Önök segítségével. 2014-ben 10 gyűjtő
mutatkozott be (baba, fafaragás, gyertya, írószerek, kabalák, makett,
porceláncsésze, rajz, szalvéta, régiségi textília.). 2015-ben pedig
85 csodálatos gobelin képet mutattunk be
13 beledi készítőktől.
Kérjük, akinek érdekes hobbija van, vagy külön-leges
dolgokat gyűjt, és szívesen kölcsönadná egy kiállítás
erejéig (max. 2 hét), jelezze nekünk az alábbi
elérhetőségeken 2016. március 31-ig
munkanapokon 8-17 óráig személyesen, vagy
telefonon: 96/257-146, 20/320-8400, illetve a muvhaz@mvhbeled.koznet.hu email címen.
Köszönjük segítségüket!

Húsvéti
játszóház
Szeretettel hívjuk és várjuk a
gyerekeket és szüleiket 2016.
március 19-én, szombaton
9 órakor húsvéti játszóházi
foglalkozásra
a
Művelődési
Házba.
Hozzatok magatokkal: 3 db
kifújt, kiszárított tojást.

BABA-MAMA KLUB
Szeretettel várjuk a baba klubba a
mamákat és kis-gyermekeiket 2016.
március 22-én, kedden 10 órakor kézműves foglalkozásra a
beledi
Művelődési
Házba.
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Ha már unja, hogy csupa fölösleges
könyv foglalja a helyet a polcán,
akkor íme egy
nagyszerű megoldás.
Szerezzen be új könyveket a már
sokszor olvasott könyveiért cserébe a
beledi Művelődési Ház aulájában
elhelyezett nyilvános könyvszekrényből.
Ne dobja a kukába a feleslegessé vált
darabokat, inkább ADJA TOVÁBB! Maximum tíz könyvet hozhat és
annyit is vihet (egy hozott könyv egy vihetőt ér).
Vigyázat, nem lomtalanítás! Kérjük, ne hozzon rossz állapotú, idejét múlt,
haszontalan könyveket, mert nem fogjuk őket elfogadni. Az el nem vitt,
megmaradt könyveket jótékony célokra fogjuk felajánlani.
Pallag Jánosné művelődésszervező

Beledi Egyesített Szociális Központ
Ifjúsági program
2016. február 5.-én pénteken este 17 órától évnyitó ifjúsági klubos
összejövetelt tartottunk a kollégiumból hazaérkező fiatalok számára.
Röviden összefoglaltuk a tavalyi év történéseit, átnéztük a bakancslistánkat,
tervezgettük a 2016-os évet. Az eddigi évben is sikerült több dolgot
megvalósítani a mi koordinációnk segítségével, ill. anélkül. A fiatalok
rengeteg ötlettel érkeztek, és kíváncsian várják következő találkozásunkat
is.
A fiatalokkal megkezdett munkát a továbbiakban is szeretnénk folytatni; a
találkozások számának növelése és a taglétszám bővítése legfőbb célunk.
A közeljövőben megvalósítani kívánt programok között két prevenciós
program is szerepel, valamint a fiatalok által talán egyre inkább kedvelt
csapatépítő jellegű feladatok is helyt kapnak majd az összejöveteleken.
Beled Ifjúságáért Egyesület: Odoricsné Buthi Krisztina – egyesület vezető
Beledi Egyesített Szociális Központ: Takácsné Horváth Mónika - m.b.
intézményvezető
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Civil információs nap
Ahogy azt előző cikkünkben is olvashatták, a civil
szervezeteknek
módosítaniuk kell alapszabályukat
az új Ptk. rendelkezései
szerint. Ennek kapcsán
tartottuk meg januárban
Civil fórumunkat, melyről
ugyancsak olvashattak már.
A
Beled
Ifjúságáért
Egyesület jó kapcsolatot alakított ki az eddigi munka során Győri Civil
iroda munkatársaival - Pető Zsófival és Sényi Katával.
2016. február 22.-én (hétfőn) Zsófi látogatott meg minket, hogy
segítségünkre legyen az alapító okirat Győri Törvényszékhez való
beküldésében. Előzetes egyeztetés után, adott időpontban fogadta a
kérdezni vágyó egyesületi vezetőket, ill. tagokat, segítette a módosítási
kérelem beadását, nyomtatványok kitöltését. Sajnos Kata nem tudott
eljönni, megtartani a NEA pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatót, viszont
Zsófi átadta az ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagot. Amennyiben, erre
szükségük van, kérem, keressék az egyesület tagjait!
A Civil információs napnak Beledi Egyesített Szociális Központ adott
helyet. Az eseményen 5 szervezet vett részt.
Odoricsné Buthi Krisztina egyesületvezető

Evangélikus Egyház
Események az evangélikus gyülekezetben 2016 februárjában:
•
•

•

Februárban eltemettük Karsai Jenőnét
Február 13-án Szemerei János püspök
úr beiktatta szolgálatába a Soproni
Evangélikus Egyházmegye új esperesét,
Mesterházy Balázs harkai lelkészt. Isten
gazdag áldását kérjük új esperesünk
életére, szolgálatára, családjára.
Február 14-én Bolla András teológus
hallgató szolgált gyülekezeteinkben
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Márciusi alkalmaink:
•
•

•

•

Március 9-én megyei lelkész értekezletnek ad otthont a beledi
evangélikus imaház. Kérjük Urunk áldását erre a lelkészi
munkaközösségi napra.
Ugyancsak 9-én az iskolában, 17 órakor kezdődő szülői
értekezleten kapunk lehetőséget az evangélikus hittanoktatás
népszerűsítésére. Szeretettel várjuk különösen is a leendő első
osztályosok szüleit erre az alkalomra, ahol a szülők
segítségére tudunk lenni abban, mely hittancsoportba írassák
majd gyermekeiket.
Márciusban is folytatódnak a böjti esti istentiszteletek:
minden szerdán 17 órakor kezdődnek ezek az alkalmak a
fűtött imateremben. A március 9-i alkalmon Blatniczkyné
Hammersberg Ganczstuckh Júlia lelkésznő szolgál majd.
Március 18-23-ig konfirmandus táborba megyünk a
konfirmandus fiatalokkal. Ennek helyszíne Piliscsaba (Pilisi
hegység), ahol egyházunk több mint húsz év óta minden
évben működő táborában vehetünk részt közösen 6-7 más
gyülekezet konfirmandusaival, az ország különböző
tájékairól. Hordozzuk imádságban a fiatalokat, s a tábor
napjait!

Nagyhéten úrvacsorai istentiszteleteket tartunk:
o nagycsütörtökön, nagypénteken 17 órakor,
o húsvét vasárnap pedig 10 órakor Beleden. Úrvacsorai
alkalmak lesznek a filiákban is.
o Húsvét hétfőn is 10 órakor tartunk istentiszteletet.
Blatniczky János Dániel lelkész

Római Katolikus Egyház
Március 12-én, szombaton du. 1-től lesz Beleden templomunk
húsvéti ünnepekre történő előkészítése.
Március 13-án vas. du. ½ 4-kor Bálint Sándorról hallhatunk
előadást a Katolikus Közösségi Házban.
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Március 17-én a Győri Könnyező Szűzanya búcsújára megyünk,
igény esetén. /Indulás Kisfaludról ¼ 8-kor, stb. /
0011-es technikai számon a Magyar Katolikus Egyház javára
ajánlhatjuk adónk első 1 %-át. Erről ne feledkezzünk el! A második
1% választható.
A Nagycsütörtöki, utolsó vacsorai misével kezdődik „A Húsvéti
Szent Háromnap”.
Kezdések:
Nagycsütörtök: 18 óra
Nagypéntek: 18 óra /du. 3 óra keresztút/
Nagyszombat: A Szentsír látogatása
Húsvéti Vigília: 20 óra/NB: Az időpontok még időben véglegesítve, kiírva lesznek./
Igen jó lenne a Szent Titkok ünneplésébe
bekapcsolódni.
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: de. ½ 9 órakor
kezdődnek a szentmisék.
Mindenkinek áldott előkészületet és Húsvétot kívánok.
Smudla Tamás plébános
BUSHI Dojo Karate Klub
A csoportunkból Keszte Levente a Diákolimpiai
elődöntőn, február 28-án Várpalotán nagyon jó
küzdelmeket vívott. Az elődöntőben kikapott a
csoport győztesétől így is a dobogó harmadik fokára
állhatott.
Gratulálunk, nagyon szép volt. Osu.
Horváth Tibor sempai

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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