2016. május
Beled Város Önkormányzatának hírei

Tisztelt Beledi Polgárok!
Beled Város Képviselő-testülete
testülete nevében
tisztelettel köszöntöm városunk polgárait, a
szomszédos települések lakóit a hagyományos
BELEDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL
alkalmából, amely az eddigi gyakorlatnak
megfelelően
en egy három napos rendezvénysorendezvényso
rozat kiállításokkal és kulturális programokkal.
Bízom benne, hogy minden látogató megtalálja a saját
érdeklődésének és ízlésének megfelelő programot. Lesz különféle
művészeti és LEGO kiállítás,
állítás, népdal és sláger, néptánc és modern
táncok bemutatója. Természetesen több sztárvendég is színesíti a
fesztivál programjait, vendégünk lesz többek között Csepregi Éva,
a Kárpátia együttes, a szombathelyi ugróköteles csoport és még
sokan mások.
A szombati városnapunkon településünk
vállalkozásai, civil szervezetei az általuk
főzött jobbnál jobb ételekkel látják
vendégül a város lakosságát, és a
rendezvényünket megtisztelő vendégeket!
Tisztelt Beledi Lakosok! Találkozzunk a
XIII. Beledi Pünkösdi Fesztivál rendezvényein 2016. május 13-15- én, az iskola
sportudvarán.
Szeretettel várom Önöket, családjukat és
barátaikat a képviselő-testület nevében
fesztiválunk mindhárom napjára.
Major Jenő
Jen
polgármester
1

A PÜNKÖSDI FESZTIVÁL PROGRAMJA
Május 13. péntek
17 óra Megnyitó ünnepség a rendezvénysátorban
Az ünnepség keretén belül átadásra kerül
„Beled Város Díszpolgára” Kitüntető Cím és a
Beled Városért Emlékérem kir
Közreműködik: Császár Sándor magánénekes, valamint
A BÁMK Óvoda nagycsoportosai Pünkösdi dalcsokor
című műsorát láthatják.
18 óra

Kiállítások a Művelődési Házban
Balaton Art Alkotóközösség kiállítása
„Élet

egy

városban”

kiállítás

A Művelődési Ház Hímző és az Ügyes kezek szakkörének
évzáró kiállítása
20 óra
Rendezvénysátor „PÉNTEK A MI NAPUNK”
GABOR KRAFT - SECRET FACTORY - SIKZTAH
Belépő: 1500 Ft
Május 14. szombat
8-11 óra
9-12 óra

Vállalkozások, civil szervezetek közös főzése
Ifjúsági-, női és férfi lövészet a Lőtéren

Rendezvénysátor
11-13.30 óra
Jó ebédhez szól a zene Rugli Bélával
13.30-15 óra
Helyi művészeti csoportok bemutatója
Közreműködnek:
dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola beledi csoportja
Movement Dance School beledi csoportja
Napsugár Művészeti Iskola beledi növendékei
Diamant-Genius Tánciskola növendékei, Kapuvár
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub dalköre
15.30 óra
Csepregi Éva műsora
16 óra
Vitnyédi Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület
16 óra
BUSHI Dojo beledi karatékáinak bemutatója az udvaron
16.30 óra
Rozmarin Dolena Szlovén néptáncegyüttes
17.30 óra
Kötélugró klub Szombathely
20 óra
KÁRPÁTIA Koncert belépő helyszínen: 2000 Ft
22 óra
West bál
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2016. május 15. vasárnap
16 óra
17 óra
18 óra
19 óra
21 óra
23 óra

Varnyú Country gyermekműsora
Hanság Big Band
Varnyú Country felnőtt műsora
Szeredy Krisztina operett primadonna és
Forgács Gábor humorista
Story bál
Kis Grófó
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 Képviselőtestülete 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
b.) ősszel: szeptember 1. – november 30. között.
A megjelölt időszakokon belül kizárólag hétfőn:
16,00 órától – 21,00 óráig,
pénteken: 8,00 órától – 21,00 óráig,
szombaton: 8,00 órától – 12,00 óráig
– az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.
E rendelet 2015. április 1-én lép 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.
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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!
Dr. Gál László jegyző

FELHÍVÁS!
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2016.(III.30.)
határozatával új településrendezési terv elkészítéséről döntött. Szükséges,
hogy az Önök véleménye, javaslata, ötlete megjelenjen mindezek
elfogadása előtt, hogy azokat összegezve a rendezési tervbe be tudjuk
építeni.
Megfelelő színvonalú településrendezési tervet csak az Önök hatékony
közreműködésével tudunk készíteni.
Most lehetőség van jelezni, ha problémát észleltek a jelenlegi tervben.
Amennyiben ezzel kapcsolatban észrevétele, javaslata van, lehetőség nyílik
személyes megbeszélésre hivatalunk műszaki irodájában ügyfélfogadási
időben. Továbbá kérjük, hogy észrevételét, javaslatát írásban juttassa el
hivatalunkhoz.
A településrendezési terv térképi és szöveges részekből áll. A település
közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító
építési előírásokat térképen a szabályozási terv ábrázolja, szövegesen a
helyi építési szabályzat írja le. A szabályozási tervet és a helyi építési
szabályzatot a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat
képviselő-testülete készíti elő, és rendelettel hagyja jóvá.
Beled, 2016. április 11.
:

Major Jenő
polgármester
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Anyakönyvi bejegyzések
Búcsúzunk -- Horváth Lászlóné (március 8.) -- Nyugodjon békében!

Közérdekű közlemények
FELHÍVÁS
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara munkatársa 2016. decemberéig
minden hónap második szerdáján 9-12 óráig
fogadó órát tart a Művelődési Ház földszinti
kistermében, a beledi és Beled környéki
vállalkozók számára.
Vegye igénybe szolgáltatásunkat!
Beledi Általános Iskola
Angol vers- és prózamondó verseny
2016. április 7-én,
én, Kapuváron a
Pátzay Pál Általános Iskola volt a
helyszíne az angol prózamondó
versenynek. A megmérettetésen kükü
lön teremben voltak a 3. és 4.
osztályosok, és külön helyiségben az
5., 6. osztályosok.
Iskolánkat Blatniczky Benjamin,
Ominger Kata ötödikes tanulók, és a
6. osztályból jómagam képviseltem.
Oláh Zsuzsanna tanár néni Katának a
Piroska és a farkas, Beninek a
Dzsungel fia című mesékbőll osztott ki részleteket, én pedig Hamupipőke
Hamupip
szerepébe bújtam.
Mielőtt elkezdődött volna az izgalom,
alom, mind a 25 résztvevőnek
résztvevő
sorszámot
kellett húznia. Kata a 17. , Beni a 7., én a 13. sorszámot húztam. Mindenki
alaposan felkészült. A produkciók után a két tagból álló zsűri
zs
angolul
mondta el a véleményét, és mindenkit kedvesen megdicsértek. A tanár
néninek köszönhetően
en szépen szerepeltünk, hiszen segített a
felkészülésben, gyakran kikérdezett minket, és sokat csiszolt az angol
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kiejtésben. Véleményem szerint Kata és Beni szorgos munkájuknak
köszönhetően helytálltak az erős mezőnyben,
nyben, én pedig különdíjban
különdíjba
részesültem.
Eőry
őry Eszter 6. B

Beszélgető klub
Április 6.-án
án az angolosoknak Conversation Club (beszélgető
(beszélget klub) volt
délután. Két kedves hölgy volt nálunk, akik angolul beszéltek. Először
El
bemutatkoztak, majd, hogy egy kicsit fejlesszük az angol nyelvtudásunkat,
lehetett velük kommunikálni angolul vagy kérdezni róluk. Elég sok
mindent elmeséltek a családjukról és az otthonukról. Kiderült, hogy
Angliából jöttek és itt pihennek egy hetet Magyarországon.
Magya
A
beszélgetésben az volt a jó, hogy tudtunk egy próbát tenni, mennyire értjük
meg azokat az embereket, akik azon a nyelven beszélnek, amit mi is
tanulunk az iskolában. Bár úgy éreztük, nehézkesen megy, mégis látszott a
többieken a lelkesedés, mert
rt sok mindent megértettek. A tanár nénik és az
angol nénik is megdicsértek bennünket, hogy jól beszélünk, bátrak
vagyunk, és aktívak. Emma, Olivér és Beni angolul mondókáztak és
bemutatták, hogy ők
k miket tanultak meg. Köszönjük ezt a remek délutánt
Zsuzsi néninek, számunkra nagyon hasznos volt :)
Giczi Dorina 8. A

Ifjú Fizikusok/ Fifikusok Versenye
Reggel korán kellett kelnünk, mert
7 órakor indult a buszunk. Erika
néni Pérre 3 kísérletezőt és egy
csapatot vitt. A kísérletezők:
Huber Ádám, Foki Anna, Németh
Viktória. A csapat tagjai: Lukács
Gergő, Németh Gerda és Dobos
Dorina. Erika néni a verseny előtti
napokban felkészített minket. A
csapattagoknak Öveges Józsefről
kellett tanulniuk, át kellett nézni a
fizika- és matek képleteket. A
három kísérletezőnek
nek valamilyen fizika jelenséggel kapcsolatban kellett 2-3
2
kísérletet begyakorolni, amit ott elő is kellett adniuk. A kísérletezők
kísérletez az
iskolában versenyeztek, mi a művelődési
dési házba mentünk át. 12 csapat ellen
kellett próbára tenn i magunkat. Rengeteg érdekes feladatott kaptunk. Volt
közöttük vers, írás, matek, fizikai- és logikai feladatok, meg persze Öveges
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József életéről pár kérdés. Délben ért véget a verseny. Ott kaptunk ebédet.
Mikor végeztünk, 2 órakor előadást tartott Molnár László adjunktus „Fizika
vagy Földrajz?” címmel. Kísérleteket végzett, hogyan mérhetünk
földrengést, hogyan állíthatunk elő gejzíreket. Mikor véget ért, jött az
eredményhirdetés. Már mindenki nagyon izgult, hogy ért- e el valamit.
Először a kísérletezőkkel kezdték. Ők emléklapot kaptak. Utána jött a
csapatverseny. Mi a 3. helyet értük el, aminek nagyon örültünk, mert nem
is gondoltuk volna, hogy az első három között végezhetünk. Köszönjük
Sárközi Erika néninek a lehetőséget és a felkészítést!
Dobos Dorina 7. B
Április 22-én, pénteken hatan mentünk gyerekek, és Erika tanár néni jött
velünk, Pérre, fizika versenyre. Hárman mutattunk be kísérleteket, és
hárman alkottak egy csapatot. Úszással, lebegéssel, merüléssel
kapcsolatban mutattam be kísérleteket, Anna pedig a légnyomással
kapcsolatos kísérleteket mutatott be. Huber Ádám az elektromos áram
hatásait szemléltette. Sok érdekes kísérletet és jelenséget láttunk. Nagyon
élveztük mindannyian.
Németh Viktória 5. A

Költészet hete
A Diákönkormányzat ebben a tanévben versenyt hirdetett az osztályoknak. Különböző heteket rendeztünk, amelyek során az osztályok
részvételét, tevékenységét értékeltük. Volt Színes hét, „Pakoljbe” hét,
Tojáshét, Panaszmentes hét, áprilisban pedig a Költészet napjához
kapcsolódva, és a könyvtárral összefogva „Költészet hetét”
tartottunk. A május végi eredmények alapján az alsós és a felsős
osztályok közül egy-egy nyertest fogunk hirdetni. A nyertes osztály
jutalma egy tanításmentes nap lesz, melyet az osztályfőnökükkel
tölthetnek el, és amelyet anyagilag a Szülői Közösség támogat. Az
alábbiakban olvashatnak néhány beszámolót a Költészet hetéről.
Barabás Istvánné Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Az osztályomban sokan tűztünk ki idézetet a ruhánkra. Szerencsére
az osztály aktív volt. Laura, Dorina és Réka még a könyvtárban is
voltak: verset mondtak, és könyveket vettek ki. Néhányan az
alsósoknak mesét olvastak, pl. Brigitta és Noémi. Nagyon jó volt.
Igyekeztünk minél több pontot szerezni, izgatottan várjuk az
eredményt!
Varga Bence 6. A
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Nekünk nagyon tetszett ez a hét, mert sok új verssel és költővel
ismerkedtünk meg. Az „Olvasólámpa alatt” csoportban minden nap
raktunk ki verseket, és küldtünk válaszokat a feladványokra. A mi
osztályunk írt saját verseket is, amiből az egyiket elszavaltuk a
könyvtárban. Ezen kívül könyveket is kölcsönöztünk ki Ady
Endrétől és Arany Jánostól. Reméljük, hogy jövőre is lesz ilyen hét,
az eddigiek közül nekünk ez tetszett a legjobban!
Takács Anna, Takács Izabella, Kő Evelin 7. A
Kísérleti bemutató
A Nemzeti Tehetség Program keretében, az NTP-15-0126 azonosító
számú, Építő közösségek című pályázatnak köszönhetően a Mobilis
Kiállítóközpontban jártunk Győrben.
Megérkezésünkkor kedvesen köszöntötték csoportunkat, majd
birtokba vehettük, azaz kipróbálhattuk a kiállított „játékokat”. Az
autókkal, autógyártással kapcsolatos volt az összes eszköz.
Megnéztük az autógyártás folyamatát, megterveztük, hogy milyen
legyen a mi autónk műszerfala, milyen színű legyen az autónk.
Nagyon tetszett a szélcsatorna, ahol megfigyelhettük a tárgyak
légellenállását. Az első kísérleti bemutatón sok érdekes kísérletet
láttunk cseppfolyós levegővel. A második bemutatón az
elektromossággal kapcsolatban láthattunk izgalmas dolgokat,
például, hogy még az uborka is világíthat! Nagyon sokat tanultunk
ezen a kiránduláson, a Mobilist mindenkinek csak ajánlani tudjuk!
Buthi Dániel 6.A, Zsugonits Petra 7. B
Elsősegély verseny
Egy pénteki napon elsősegély versenyre mentünk Kapuvárra. Öten
versenyeztünk: Pallag Richárd, Budai Dániel, Kovács Dávid, Jakab
Levente, Molnár Panna.
A verseny a kapuvári Rábaközi Művelődési Ház előterében zajlott. Három
állomást kellett végig járnunk. Közben volt totó, amit majdnem maximális
pontra sikerült kitöltenünk. Az állomásokon is elég jól teljesítettünk, és így
ki is érdemeltük az első helyezést. A jutalmunk többek között az, hogy
bejutottunk a megyei versenyre Győrbe. Próbálunk alaposan felkészülni,
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hogy ott is jó eredményt érjünk el. Köszönjük a felkészítést Erika néninek,
Niki néninek és a kíséretet Gerti néninek.
Molnár Panna 8. B

Atlétika verseny, körzeti forduló
II. korcsoport: Csapat 2. helyezés

III. korcsoport: 5. helyezés

Csapattagok:
Foki Anna
Ominger Kata
Horváth Dorina
Németh Maja
Kovács Diána
Antal Enikő

Csapattagok:
Székely Kira
egyéni 12. hely
Velner Hanna
egyéni 13 hely
Szenpéteri Barabara egyéni 21. hely
Eőry Eszter
egyéni 24. hely
Barabás Laura egyéni 25. hely
Németh Lili
egyéni 32. he

egyéni 6. hely
egyéni 8. hely
egyéni 13. hely
egyéni 16. hely
egyéni 20. hely
egyéni 21. hely

Atlétika verseny körzeti döntő
IV. korcsoport : 2. helyezés
Csapattagok:
Németh Regina egyéni 4. hely
Varga Melitta :egyéni 10. hely
Horváth Vivien
egyéni 11. hely

Horváth Martina:
egyéni 12. hely
Foki Regina: egyéni 13. hely
Fehér Dóra: egyéni 17. hely

Atlétika körzeti döntő, egyéni verseny
III. korccsoport 600 m:
Eőry Eszter 2. hely:
megyei döntő
Barabás Laura
3. hely

Velner Hanna
Székely Kira

5. hely
6. hely

IV. korcsoport
100 m: Kürti Regina
1. helyezés:
megyei döntő
Távolugrás: Kürti Regina: 1. helyezés:
megyei döntő
4X100 méteres váltó:
1. helyezés :
megyei döntő
Csapattagok: Fehér Dóra, Foki Regina, Horváth Martina, Horváth
Vivien. Felkészítő tanár: Török Jeanette testnevelő
Gratulálunk!
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Tisztelt Lakosság!
2016. május 30-án, (hétfőn) 8-18 óráig elektronikai
hulladékgyűjtés lesz Beledben, a Művelődési Ház mögötti
területen.
Lehet hozni: háztartási nagygépeket (mosógép, mosogatógép, elektromos
tűzhely, hűtőszekrény stb.), háztartási kisgépeket (konyhai robotgép, mikro,
hajszárító, vasaló, porszívó, hősugárzó, varrógép, stb.) elektromos
barkácsgépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket (TV, video, rádió,
DVD, számítógép, monitor, nyomtató, stb.).
A gyűjtéssel a beledi iskola alapítványát támogatja!
Segítő együttműködésüket köszönjük!

Beledi ÁMK Óvoda
Április 9-én társadalmi munka keretében a szülők és az óvoda dolgozói
megszépítették az udvart és a környékét. Lefestették a kisházat, az udvari
játékok egy részét.
Megköszönöm Kotek Tamásnak és Vexli Szabolcsnak, hogy a felajánlott
festékekkel megszépítettük környezetünket.
Május 8-án tartjuk óvodánkban az Anyák napi és évzáró ünnepséget az
alábbi időpontokban:
Tulipán csoport 15 óra
Margaréta csoport
16 óra
Hóvirág csoport
16 óra
Május 18-án a tanító nénik meglátogatják a nagycsoportosokat.
Május 19-én a leendő első osztályosok ismerkednek az iskolával.
Május 21-én 10-15 óráig Családi napot tartunk az óvoda udvarán
Gyermeknap keretén belül.
Szeretnénk, ha minél többen megtisztelnék rendezvényünket, ahol játékos
vetélkedő, közös főzés színesíti a programot.
23-án a Holle anyó Színház bemutatójára kerül sor. Az utolsó bérletes
előadás címe: Rumcájsz meséje lesz.
27-én kerül sor a nagycsoportos óvodások ballagására 15.30 órai
kezdettel.
Május 30-án elektronikai hulladékgyűjtés lesz
8-17 óráig az óvoda melletti parkolóban.
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető
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Beledi ÁMK Művelődési Ház
A Pünkösdi Fesztivál keretében a következő
ő kiállítások nyílnak a
Művelődési Házban:
Balaton Art Alkotóközösség Vonyarcvashegy
„Élet egy

városban” – 30 év gyűjtő
űjtőmunkája

Hímzőkörünk
körünk és az Ügyes kezek szakkörünk évzáró kiállítása
A megnyitó 2016. május 13-án,
án, 18.15 órakor kezdődik.
kezd
A kiállítások megtekinthetők:
Balaton Art és LEGO : május 20-ig, naponta 9-17
17 óra között
Hímző és Ügyes kezek szakkör: május 17-ig,
ig, naponta 9-17
9
óra között
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
ket kiállításainkra!

nyílik
amatőr alkotók és gyűjtők
k anyagából
2016. június 8-án, szerdán
17 órakor a
beledi Művelődési Házban,
amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
érdeklődő
A kiállítás megtekinthető:
2016. június 8 - 16-ig munkanapokon 8-17
17 óráig
Az illusztráció Molnár Zoltán munkája
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Beledi ÁMK Könyvtár
A vers ünnepe Beleden
Könyvtárunkban a hagyományokhozz híven idén is
megemlékeztünk a költészet napjáról. Ezúttal azonban nem csak
néhány órát, hanem majdnem egy egész hetet töltöttünk el a költészet
jegyében.
Mivel április 11-e hétfőre
re esett, örömmel csatlakoztunk
csatl
a
Diákönkormányzat kezdeményezéséhez, hogy legyen nálunk ez a hét
így a „költészet hete”.
Ennek keretében a 7-8. osztályosok ellátogattak a könyvtár által
szervezett
rendhagyó
irodalomórára,
Sudár
Annamária
előadóművész műsorára.
Hatásos produkciót hallottunk.
A művésznő kora esti
előadása is szép számú érdeklődőt vonzott a Katolikus Közösségi Házba.
Az ott látott Arany
János-est
emlékezetes
tavaszi ünnepe lehetett az
érdeklődő közönségnek.
„Minden
szál
hozzá
vezetett, és minden szál tőle vezet,
t, a magyar szellemi életnek ő a
sugárzási központja.” –írja Szerb Antal a költőről.
ő ől. A Mindannyiunk
atyja c. irodalmi összeállítás valódi bizonyítékául szolgált ennek a
megállapításnak.
(Megköszönjük Major Jenőné
né vállalkozónak a gyönyörű
gyönyör virágfelajánlását a rendezvényhez!)
A hét során a fent említett akció jegyében létrehoztuk az
„Olvasólámpa alatt” elnevezésű nyilvános Facebook-csoportot,
Facebook
egy
könyvtáron belüli on-line
line közösséget, ami napokon belül népszerű
népszer
lett. Néhány nap alatt 110 tag, sok-sok bejegyzés,
s, jó pár könyvtári
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beiratkozás, lelkes feladatmegoldások, versmondás, felolvasás,
egyszóval nem várt aktivitás volt jellemző. Igaz, kellett hozzá némi
tanári motiváció, számtalan ötlet és sok egyéb, de a költészettel való
játék azt jelzi, hogy a versek a mai napig hatnak ránk. Fiúk és lányok
egyaránt bizonyították, hogy nem szégyen ma sem érzékenynek
lenni.
Jó lenne azonban, ha a kezdeti lendület nem torpanna meg,
hanem maradna belőle a későbbiekre is! Arra az időszakra, amikor
önmagunk örömére szolgál, ha idejövünk, és pl. bekapcsolódunk egy
játékba, vagy kezünkbe veszünk egy könyvet, amit itt ajánlott valaki.
Ugyanakkor bárki ajánlhat bármit a csoporttagoknak. Nem csak
irodalmat, hanem folyóiratcikket, internetes posztot, képet, zenét, stb,
ami valamiért megtetszett, és tartalmában méltó a közösséghez.
Szeretettel hívunk közénk mindenkit, gyereket-felnőttet egyaránt!
Reméljük, hogy többen is látogatói, résztvevői lesznek itteni
életünknek!
Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros
Evangélikus Egyház
Áprilisban történt:
Eltemettük Vásárosfaluban Németh Lászlóné Lengyel Ida
Erzsébet testvérünket, akit 94 éves korában hívott el az élet és halál
Ura. Istenünk vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra.
Áprilisban megkereszteltük Szabó Bence kisgyermek testvérünket.
A keresztelést az édesapa, Szabó Ferenc tábori lelkész végezte.
Ugyancsak Szabó Ferenc szolgált az április 16-i szeretetvendégségünkön, melynek témája az iszlám és a bevándorlás volt.
Április 10-én gyülekezetünkben szolgált Blatniczky János László
ny. lelkipásztor, a gyülekezet lelkészének édesapja. Igét hirdetett az
edvei és beledi istentiszteleteken. istenünk áldását kérjük életére,
szolgálatára.
Április 24-én, vasárnap délután Magyarkeresztúron szolgáltak
gyülekezetünk fiataljai Blatniczky János és Blatniczkyné Hammersberg G. Júlia lelkészek vezetésével. Büky Anna Megtérés c. köteté13

nek bemutatóján énekes szolgálattal vettek részt. Köszönjük a fiatalok szolgálatát.
Április 30-án szülői értekezletet tartottunk a konfirmandusok
szülei számára, amely alkalmon a közelgő konfirmációval kapcsolatos kérdéseket beszéltük meg.
Májusi események:
Május 5-én, csütörtökön 10:00 órai kezdettel Mennybemenetel
ünnepi istentisztelete tartunk a templomban, melyre szeretettel várjuk
a testvéreket!
Szeretettel tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Blatniczky János
lelkész május 9-11-ig Lelkészakadémián vesz részt. Ez időben a
halaszthatatlan lelkészi segítséget igénylő kérdésekben Blatniczkyné
Hammersberg G. Júlia lelkésznő elérhető a parókián.
Május 15-én, Pünkösd vasárnap az istentiszteletek az alábbiak
szerint alakulnak:
8:30 – Vásárosfalu / 10:00 - Beled – úrvacsorával -/ 14:00 - Edve
Pünkösd hétfőn Beleden 10:00 órakor tartunk istentiszteletet.
Szeretettel hirdetjük, hogy a konfirmációi vizsga május 28-án,
szombaton 18:00 órakor lesz. A konfirmációi ünnepi istentisztelet
pedig május 29-én, vasárnap 10:00 órakor veszi kezdetét. Erre az
ünnepi istentiszteletre külön meghívjuk a konfirmációi jubileumukat
ünneplőket is. Írásbeli meghívót május első felében kapják meg az
érintettek. Készüljünk imádságban erre az ünnepre.
Kövesse gyülekezetünk eseményeit facebook oldalunkon is, ahol
eseményeinkről képes beszámolókat is találhat:
https://www.facebook.com/beledievangelikus/
Erős vár a mi Istenünk!
Blatniczky János Dániel lelkész
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Római Katolikus Egyház
Április 27-én tartotta Megyéspüspök Úr püspökké szentelésének
25. évfordulóját. A kereszténység bölcsőjénél, a legelső századokból
fennmaradt imát írta mottóul. /lásd alább/
Május 1-én, 15-en járultak elsőáldozáshoz a beledi templomban.
Májusban a hétköznapi misék kapcsán a Lorettói litániát
imádkozzuk.
Pünkösd: szokott időben ½ 9-kor kezdődik az Ünnepi szentmise.
E nappal zárul a húsvéti idő.
Pünkösd másnapján, hétfőn, Mihályiban lesz a bérmálás a
de. 10 órai szentmise keretében.
Vásárosfalu: Ma tartjuk a búcsúnapot, Szentháromságról.
Május 29. Úrnap: Körmenettel. Szirmot hozhatunk előre is.
Elsőáldozók hintenek az útvonalon.
„Irgalmasságod alá menekülünk, Istenszülő.
Imáinkat ne vesd el a szükségben, de szabadíts
meg minket a veszélytől.
Egyedül tiszta, egyedül Áldott.”
Smudla Tamás plébános

Beledi Sportegyesület
ELKEZDŐDÖTT A PÁLYAFELÚJÍTÁS!
Sikeres TAO pályázatnak köszönhetően a centerpályánk teljes
felújítására 26 millió forintot nyertünk, amiből 7 millió forint az
önrész. A helyi önkormányzat 3 millió forinttal támogatta a
beruházást a fennmaradó 4 millió forintot támogatók segítségével
sikerült előteremteni. A kivitelezést a szombathelyi székhelyű
Kruris Kft. nyerte el. Április 27-én elkezdődtek a munkálatok, első
ütemként a régi gyepfelület lenyesésével és lehordásával. Beled
környéke nagyon agyagos ezért új talajszerkezet kerül kialakításra
homokos, humuszos talajkeverékkel. A terület lejtésviszonyainak
kialakítsa a vízelvezetés megoldása után jöhet a füvesítés, automata
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öntözőrendszerrel lesz ellátva a pálya. A munkálatok végleges
elkészültének határideje június 30.
A fennmaradó két hazai mérkőzésünk
zésünk Dénesfán kerül megrenmegren
dezésre, amiért köszönetünket fejezzük ki a Répcementi SE-nek,
SE
hogy rendelkezésünkre bocsátották a pályájukat.
szentmiklós csapatát, május
Május 14-én, szombaton 17 órakor Fertőszentmiklós
21-én 17 órakor Öttevény
csapatát fogadjuk. Mindkét találkozó
előtt az ifjúsági mérkőzés
15
órakor
kezdődik.
Bízunk benne,
hogy a pályafelújítással
végre megfelelő körülményeket tudunk teremteni úgy az ellenfeleinknek, a
felnőtt csapatnak, mind a feltörekvő helyi utánpótlásnak.
Kovács Béla
szakosztályvezet
szakosztályvezető
Bushi Dojo Karate Klub

A Veszprémben megrendezett Karate Diákolimpiai
Országos Döntőn Keszte Levente beledi karatés
bejutott a legjobb 8 közé.
Gratulálunk!
Horváth Tibor sempai
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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