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2016. augusztus 

Önkormányzati hírek 
 

FELHÍVÁS 
 
Beled Város Önkormányzata részéről felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy az utóbbi időben megnövekedett temetői lopások elkerülése 
érdekében az ott tartózkodó hozzátartozók fokozottan figyeljenek a 
gyanúsan viselkedő személyekre. Amennyiben gyanús, a szokásostól 
eltérően viselkedő egyénekre lesznek figyelmesek, azonnal jelezzék 
azt a rendőrség vagy a közös önkormányzati hivatal részére az alábbi 
telefonszámokon: 

Rendőrség: 06-96/257-156 
Önkormányzati Hivatal: 06-96/594-170 
 

Egyúttal tájékoztatom a lakosságot, a temetőben a kamerák 
felszerelése folyamatban van, hogy az előzőekben említett temetői 
lopások elkerülhetők legyenek. 
       Majos Jenő 
       polgármester 
 

Anyakönyvi bejegyzések 
 

Gratulálunk! Sok boldogságot! 
 

Bödecs Katalin Dóra beledi és Csiszár Andor 
höveji, 
Heiner Vivien beledi és Bencsik László Balázs 
csongrádi, 

Varga Erika és Rácz Zoltán beledi és 
Vaskuti Erzsébet és Dr. Iványi Kornél beledi lakosoknak házasság-
kötésük alkalmából! 
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Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait! 
 
Bogdán Péter Zoltán (Bogdán Péter és Szarvas Szabina gyermeke) 

Pénzes Noel (Pénzes Viktor József és Szekeres-Kovács 
Nikolett gyermeke) 
Tompos Noel (Tompos József és Balázs Katalin gyermeke) 

 
Búcsúzunk… 

 
Dr. Mazalin István  
Mátis Elemér  

Németh Béla Ferenc  
Torma Ilona 

Nyugodjanak békében!    
 

Közérdekű közlemények 
 

Tisztelt Beledi Vásárlók! 
 

Egy kistermelői kör tagjaiként 
termelői piac indítását tervezzük augusz-tus 
13-tól Beledben a piac-téren.  
Tesszük ezt azért, mert a győri kistermelői 
vásáron több visszatérő beledi vásárlónk van A 
termelői piac elindításával szeretnénk Önöknek 
megkönnyíteni termékeinkhez való hozzájutást. 

Pár szóban bemutatnám magunkat: 
A Kónyi Csengettyűs név nem ismeretlen a belediek előtt, mivel a 

múlt évi egészségnapon a résztvevők már megismerkedhettek és 
megkóstolhatták termékeinket: a kecskesajtot és a tehén-tejből készült 
joghurtokat, a túrót, a füstölt és sima sajtjainkat. 

Friss gyümölcsöket is vásárolhatnak a sopronkövesdi Tóth Lajostól, 
aki régi receptek alapján saját gyümölcsből főzött lekvárokat, szörpöket, 
ivólevet, valamint befőtteket hoz el Önökhöz.. 

Gede-Kis Adrienn saját nevelésű sertésből készít füstölt 
termékeket: kolbászt, szalámit, szalonnát, valamint sütő-, főző- és 
grillkolbászt. 

Szintén saját nevelésű, frissen pucolt rántani és sütni való csirkét 
kínál Szücs Tibor, amelyet a piac nap előtti pénteken 16 óráig lehet 
megrendelni a +36-70-581-4463-as telefonszámon.  Ennek hiányában a 
helyszínen csak korlátozott számban lehet vásárolni. 
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Bálint Zoltán 3 éve foglalkozik fürjtenyésztéssel Győr-
Ménfőcsanakon. A fürjtojás immunerősítő,. igen gazdag vitaminokban, 
ásványi anyagokban. A tojáshéj 90%-os kalcium-karbonátot tartalmaz. A 
fürjtojásból készült száraztésztát és zabliszttel készült tésztát forgalmaznak. 
A fürjtojás mellett a fürj húsának fogyasztása is ajánlatos. 

Magyarországon az 1800-as évek közepe óta sütik az Örzse 
perecet. Itt a termelői piacon megvásárolható lesz a mézes puszedli és régi 
hagyományos receptek által készített sütemények mellett. 

Termelői piacunkra hívjuk és várjuk azokat a beledi kis- és 
őstermelőket, akik termékeiket szívesen árusítanák velünk együtt. 
                                                    Farkas Zoltán,  a Kónyi Csengettyűs 
 

Glóbusz nap 2016 

A Hársfa és Ifjúság utca 
lakóközössége július 16-án 
XVIII. alkalommal rendezte 
meg a Glóbusz-napot. A 
rossz idő ellenére sor került a 
délutáni labdarúgótorna mér-
kőzéseire. A támogatók jó-
voltából a gólokat új labdák-
kal rúgták a focisták az 
ugyancsak új hálóba. 

Nagy érdeklődés kísérte a veteránjármű be-
mutatót és a város több utcáján, valamint a 
Vicán is áthaladó felvonulást. A délután so-
rán a kisgyermekek játszóházban tölthették el 
az időt. 
A szórakozáshoz finom ételek is dukáltak: 
lángost, sült kolbász t és vadpörköltet fogyaszthattak a résztvevők. 
 
A délutáni sportrendezvények a következőképpen alakultak:  
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 Az első meccsen a Beled SE U7 és U9 labdarúgóiból álló 2 
csapat mérkő-zött meg egymással, az eredmény 4:3 lett.  
Gólszerzők: Telekes Áron, Varga Kristóf (2), Balogh Máté  ill.  
Jakab Dominik, Odorics Zalán, Berta Márk 
 Játszótér Kupa:

1. helyezett: Provertha 
2.helyezett:  Futrinka 
3.helyezett:  Hársfa utca 

4.helyezett: Wiedenmann 
5.helyezett: Ifjúság utca 
6.helyezett: Delta Testépítő 
Klub 

Gólkirály: Bödecs Balázs 5 gól 
 
 XVIII. Glóbusz Kupa rangadót az idei évben a Hársfa utca 
nyerte az Ifjúság utca ellen, 3:0 arányban. 
Hetesrúgó versenyre 20 fő nevezett, melynek győztese Krétai 
Béla lett. 

 A Glóbusz-nap a hagyománnyá vált hajnalig tartó utcabállal 
zárult, a jó zenéről Perlaki György gondoskodott. 

Ezúton szeretném megköszönni következő támogatóinknak és segítőinknek 
a közreműködést: 

Ács István, Ágoston Regina, Balogh Zoltán, Bándoli József és családja, 
Beled Trans, Bertha Sándor, Bertha Zoltán, Boros László és családja, Buza 
Zoltán, Czene István, Császár Adrienn, Császár József, Csillag Gergő, 
Csillag Jenő, Csillag Viktor, Csizmazia Szabolcs, Csorba Gábor, Edvi 
Annamária, Eperváriné Galambosi Hajnalka, Foki Józsefné és családja, 
Galambosi Ernő, Gazdi Róbert, Goldschmied Gyula, Goldschmied Róbert, 
Heiner József, Horváth Béla (Posti), Horváth Gábor (Edző) és családja, 
Horváth Gábor és a Fényes Vendéglő, Horváth Martin, Horváth Trans 
Vica, Illés Endre, Kesik Péter, Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, 
Kóczán Imre, Kotek Tamás, Kovács János Vendor, Horváth Gyula és a 
Kőrismenti Vadásztársaság, Kránitz László (Csoki), Lóczi Ferenc, 
Mihalkovitsch Gertrúd, Márkus Reinhardt, Nagy Edina, Nagy Olivér, 
Nagyné Császár Mónika, Nagy Pékség Mihályi, Németh Ferenc (Fati), 
Németh János (Rákóczi u.), Némethné Takács Viktória, Németh Roland, 
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Orbán László (Ifjúság utca), Orbán Tamás, Orbán Viktória,Pődör Gáborné,  
Szalay Antal és a Provertha Zrt., Szabó Róbert Bábi, Szalai Péter, Tömböly 
Ildikó, Udvardi Péter, Varga Lajos, Vargáné Halász Anikó és Zalka 
Ferenc……       ………………………………………………… 
                                                A Rendezőség nevében   Zsiray Dénes 

Beledi Általános Iskola 
 

Jutalomkönyvet kaptak 
 

• Kitűnő tanulmányi eredményért: 
1. o. Kővári Kata Dóra 

Nagy Gergő 
Varga Gréta 

2. A Tömböly Dóra 
Soós Réka 
Németh Nikolett 

2. B Horváth Cecília Lilla 
Rácz Nikolett 
Török Flórián 

3. A Borsodi Koppány 
Nyitrai Zsófi 

3. B Csizmazia Botond 
4. A Antal Enikő Zsófi 
5. A Foki Anna 

Velner Hanna 

• Jeles tanulmányi eredményért: 
2. A Ferenczi Tímea 

Foki Janka 
Mészáros Barnabás 
Rapcsák Réka 

2. B ButhiLilien Kitti 
Módos Emma 
Németh Dávid 
Török Lara Kíra 

3. A Huszár Zsófi 
Zsirai Sára 

3. B Horváth Balázs 

Levente 
Takács Anna 

4. A Németh Maja Vivien 
4. B Epervári Hanna  

Hideg Regina 
Szupinger Brenda 

5. A Ferenczy Flóra 
5. B Tóth Bettina 
6. A Barabás Laura  
7. A Kő Evelin 

Ominger Tamás 

• Jó tanulmányi eredményért: 
3. A Soós Virág Luca 
4. A Horváth Dorina 
4. B Buthi Péter 
 Horváth Krisztofer 
 Varga Attila 

5. B Kő Dalma 
7. A Tóth Bálint 
7. B Dobos Dorina 
8. A Rapcsák Pál 

•  
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• Tanulmányi versenyen való eredményes részvételért, szorgalmáért 
8. o.   Szalai Éva 

• Diákönkormányzatban végzett aktív tevékenységért 
8. A Budai Dániel 
 Giczi Dorina 
 Jakab Levente 

8. B Barabás Fanni 
 Kovács Dávid 
 Kürti Regina 

• A megyei atlétika döntőn elért második helyezésért 
8. B  Kürti Regina 

• A megyei atlétika döntőn elért harmadik helyezésért 
5. A Velner Hanna 
5. B Németh Lili 
6. A Barabás Laura  

 Székely Kíra Laura 
6. B Eőry Eszter 

• A labdarúgó megyei döntőn elért 2. helyezésért, és az országos mezei 
futóversenyen való eredményes részvételért: 

6. B  Pákay Gyula 
• A megyei labdarúgó döntőn elért 2. helyezésért: 

5. A Csuka Péter 
 Vörös Márk 
6. A Bendekovics Máté 
 Kürti Kornél 
 Rácz Attila 
 Rácz Benjamin 
6. B Antal Bálint 

 Horváth Dániel 
 Marton Máté 
7. A Kovács Benedek 
 Orbán Balázs 
7. B Dobos Dominik 
 Kovács Szabolcs 
 Nagy Máté 

• A Kyokushin Karate sportágban a Diákolimpiai selejtezőn és a 
Szlovák Open versenyen elért I. helyezésért, a Diákolimpiai döntőn 
elért II. helyezésért, és az Országos versenyen elért III. helyezésért: 

4. B  Galambosi Benjámin Lajos 

• A Kyokushin Karate sportágban a Diákolimpiai döntőn elért III. 
helyezésért:   4. B  Epervári Hanna 

• Kiemelkedő kulturális tevékenységért, a városi és iskolai 
ünnepélyeken való szerepléseiért 

8. A  Giczi Dorina 
8. B  Barabás Fanni 
  Kürti Regina 
  Molnár Panó
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Közös hét erdélyi barátainkkal 
 

Július közepén erdélyi vendégeket fogadtunk Beleden, illetve 
Dénesfán. A sok éve tartó hagyománynak megfelelően Beled Város 
Önkormányzata meghívására az ákosfalvi iskola tanulói és 
pedagógusai látogattak el hozzánk. Dénesfán kaptak szállást, az 
önkormányzati szállóban. Három napig a Balatonnál, Révfülöpön 
táboroztak:Ákosfalváról Józsa Gabriella igazgatónő, Nagy Tímea 
tanítónő és 21 tanuló, Beledről Sárközi Erika, Vargáné Simon 
Katalin és 17 diák alkották a csoportot. Az utolsó itt töltött napon a 
beledi iskolásokkal akadályversenyen vettek részt, délután pedig 
kézilabdáztak és fociztak. Az iskola udvarán, a sátor alatt pedig zenét 
hallgathattak és tovább ismerkedhettek, barátkozhattak a gyerekek, 
de a pedagógusok is. Az erdélyi vendégek számára a beledi szülők 
készítették a reggelit, főzték az ebédet és a vacsorát.  
Köszönjük a beledi és a dénesfai önkormányzatoknak a lehetőséget 
és a támogatást, Prim Lászlónak a felajánlást, a szülőknek a lelkes 
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munkát és a hozzájárulást, Szabó Istvánnak és Szalay Istvánnak a 
lehetőséget az íjászatra, továbbá a Beledi Általános Iskola 
pedagógusainak a pénteki nap lebonyolítását. 
 
Barabás Laura így számol be a közös programokról: 
Július 12-én, kedden 11óra körül értünk Révfülöpre, és ismerkedtünk 
az ákosfalviakkal. Persze voltunk néhányan, akik tavaly együtt 
voltak Erdélyben, és így már ismertük egymást. Beszélgettünk az 
elmúlt egy évről. A három nap alatt sokat fürödtünk a Balatonban. 
Az első napon olyan jó idő volt, hogy vacsora után, este 9 óra körül 
még egyszer lementünk fürödni. Köszönjük Erika néninek és Kati 
néninek  
Közös akadályverseny az erdélyiekkel: 
Reggel, amikor odaértünk az iskolába, rögtön csapatokat 
alakítottunk, és elkészítettük a menetleveleket. Majd következett a 
reggeli torna, amelyet Barabás Fanni és Kürti Regina vezetett. 
Ezután kaptunk egy táblázatot, amibe bele volt írva, hogy hova és 
mikor kell menni. Volt nagyon sok jó akadály, mint például a 
lajhármászás, a mocsárjárás, a kupakgyűjtés, a pohárfújás és még sok 
más. Jól szórakoztunk. Amikor végeztünk az állomásoknál, leadtuk a 
menetlevelet, és jöhetett a finom ebéd, amit köszönünk:Berni, Zsuzsa 
és Melinda néninek. Délután foci és kézilabda mérkőzések voltak, 
azután diszkó. Az erdélyiek szombaton korán reggel indultak haza. 
Remélem, jövő nyáron újra találkozom velük! 
 

Erzsébet tábor 
 

Július hónapban 30 beledi iskolás vehetett részt Zánkán Erzsébet 
táborban. Ezt a lehetőséget a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány áprilisban kiírt pályázatán nyertük. Idén harmadszor 
mehettünk Erzsébet táborba. Ahogy az alábbiakban a tanulók 
beszámolóiból is kiderül, változatos programokat biztosítanak 
számunkra, napi ötszöri étkezést, a szállást pedig a zánkai Erzsébet 
Üdülőközpont és Tábor felújított házaiban, modern, tiszta szobákban. 
Nagyon izgalmas hét volt a Zánkán töltött táborozás, Barabásné 
Zsuzsika néni, Török Jeanette néni, és Barlai Kati néni kísértek 
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bennünket. Jó programok voltak, és mellette lehetőségünk volt sokat 
strandolni, fürdeni. Na persze jó keveset aludni…. 
Nekem a „bátorságpróba” volt a legjobb és egyben „legrémisztőbb” 
túra. Késő este indultunk, sötét volt, féltünk, és izgultunk, hogy mi 
vár ránk. Nem véletlenül… Elindultunk, egyszer csak váratlanul 

kiugrott egy kuka mögül valaki, fekete ruhában. Jó hosszan megfújt 
egy sípot… Na, ekkor mindenki jól „berezelt”, sikoltoztunk egy jó 
nagyot – még a fiúk is -, elég nehezen összeszedtük magunkat, és 
indultunk tovább. 
Hét állomás volt, ahol „nem rémisztő” feladatokat kellett megoldani, 
pl. telefonról állathangokat felismerni, repülőt hajtogatni és reptetni, 
„már alig álltunk a lábunkon” és mégis fél percig egy lábon kellett 
megállni…… stb. 
Árnyékcsapatunk követett, kísért bennünket – ők, akik nem 
vállalhatták a próbát, de kíváncsiak voltak, mi is történik. (Nagyon 
sokan voltunk a táborban, ezért minden iskolából csak egy csapat 
mehetett a bátorságpróbára.) 
Nagyon gyorsan eltelt a hét, és rengeteg élménnyel tértünk haza. 
Mindenki búcsúképeslapot kapott emlékbe, egy rövid kis egyénre 
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szabott mondanivalóval – de igazsággal. Élveztük a táborozást. Úgy 
elfáradtunk a sok alvásban, hogy mikor megérkeztünk, én például 
estig aludtam, aztán estétől még egyet reggelig. 
Én biztos jövőre is megyek!                                         Ominger Kata 
 
Nagyon jó volt a tábor, volt sok érdekes elfoglaltság, program, amik 
izgalmasak voltak. Rengeteget fürödtünk a Balatonban.Nekem tetszett az 
Erzsébet vetélkedő: érdekes középkori játékokat játszhattunk, volt hajfonás, 
lovagi torna. A Tábori olimpia abból állt, hogy a strandon lehetett távol 
ugrani, futni, kosárlabdázni, focizni. A beledi csapat a fociban aranyérmes 
lett! Az éjszakai túrán este kellett egy térkép segítségével eljutni különböző 
pontokra, ahol érdekes feladatokat kellett megoldanunk, na és persze az 
ijesztgetés sem maradhatott el. Volt egy kincskereső vetélkedő is, ahol egy 
térképpel kellett végigmenni az utunkon, és feladatokat végrehajtani. 
Minden megállónál 2 betűt kaptunk, amiket fel kellett írni, és ha az összes 
megállót befejeztük, akkor a betűkből ki tudtunk rakni egy helyszínt, ahol 
meglelhettük a "kincset". 
Remélem jövőre is ilyen jó lesz a tábor!                         Lukács Gergő 
 
A fenti programokon és a táborokban készült fényképeket megtekint-
hetik iskolánk Facebook oldalán, a videófelvételeketYoutube csa-
tornánkon.  
 
A tanévkezdéssel kapcsolatos híreket augusztus utolsó hetében 
keressék a Facebook-on, valamint a szokásos módon, a felsős 
iskola bejárati ajtajára kihelyezett plakáton.  
 
                                                      Barabás Istvánné igazgatóhelyettes 

Beledi ÁMK Könyvtár 
 
A Városi Könyvtár augusztus  8-12 és 22-31 között 
szabadság miatt zárva tart. Szeptember 5-től ismét az 
eredeti nyitvatartási időben várjuk a kedves Olvasókat! 

Kedd - Péntek 8-17-ig.           Szombat: 8-12-ig. 
Köszönjük megértésüket! 

                               Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros 
Beledi Hírlevél Kiadja: Beled Város Önkormányzata 9343 Beled, Rákóczi u. 137 
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező 



 11 

Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

Forma 1 – 
Időmérő edzés 
 
2016. július 22.-én 
pénteken ismét le-
hetőségünk nyílt 
résztvenni a 
Forma 1 magyar 
nagydíjának idő-
mérő edzésén, így 
60 gyermekkel látogathattunk el a Mogyoródi pályára. Az Erzsébet 
program keretein belül a jól megszokott módon ebéddel és uzsonna 
csomaggal várták a szervezők a gyermekeket, majd elfoglaltuk a 
tribünt. Reméljük, hogy a gyermekek ismét egy hatalmas élménnyel 
gazdagodtak.  

Indián tábor 
 
A Beledi Egyesített SzociálisKözpont és a Beledi Ifjúságáért 
Egyesület közös szervezésében 2016. június 27 és július 1.-je között 
ismét megrendezésre került a nyár első napközis tábora. 
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Ezúttal az indián kultúra került közp ontba. A hétfői napon elkészült 
a táborhely – indián sátor és totemoszlopok – valamint a kis-indiánok 
fejére is került fejdísz. Kedden mindenki elkészíthette saját 
totemoszlopát műanyag palackból, valamint egy-egy álomfogót. 
Hétközepén indián nyakéket varrtunk és íjat készítettünk. 
Csütörtökön a szövés technikáját sajátíthatták el a kicsik és kicsit 
nagyobbak. Pénteken egy játékkal teli, vidám, zenés indián 
napot/partit tartottunk, ahol mindenki felvette a héten készített indián 
öltözékét 

Kalóz tábor – 2016.július 25.-29. 
 
A Beledi Egyesített Szociális Központ szervezésében megrendezésre 
került második napközis táborunk. Ezúttal a kalózok világába 
repítettük a gyermekeket. A hétfői napon elkészítettük kalózjelme-

zünket és mindenki festett magának egy deszkát. A második napon 
mécses-tartót alkottunk együtt. Szerdán Sopronnémetibe látogattunk 
el, ahol az egész napos szabadidős csapatjátékok mellett 
kipróbálhatták az evezést a gyerekek. Csütörtökön egy sokat számára 
ismert játékot készítettünk el: amőba tábla kalózos változatban. A 
tábor utolsó napját ismét a Pápai Várkertfürdőben töltöttük el a 
gyermekek nagy örömére. Táborunkban ezúttal is több mint 60 
gyermek vett részt.  
A fényképeket megtekinthetik a Szociális Központ facebook oldalán. 
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Let’sColour 2016 
A Let’s Colour Magyarország Településszépítő Egyesület 
felhívására a –2014.-es évhez hasonlóan – idén is sikeres pályázatott 
nyújtott be a Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beledi 
Ifjúságáért Egyesület, így2016 július 15-én, – pénteken - a Szociális 
Köz-pont belső falai-nak kifestésére nyílt lehetősé-günk. Ezúton sze-
retnénk megkö-szönni az önkén-tes segítők munk-áját, valamint esz-
köz felajánlásai-kat! A festés elő-készítésekor és a festés napján ké-
szült képeket megtekinthetik a szociális központ facebook oldalán!     
                                          Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
Odoricsné 
Buthi  

Evangélikus Egyház 

Júliusi események: 

 Július 9-én megáldottuk Bencsik László Balázs és Heiner Viven 
fiatal testvéreink házasságát. 
 Július 16-án megáldottuk Rácz Zoltán és Varga Erika testvéreink 
házasságát. Az istentisztelet szolgálatát Verasztó János répcelaki 
lelkész végezte. 
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Istenünk áldását kérjük a házaságot kötött testvérek életére. 
 Július 16-án elhunyt Mátis Elemér 72 éves korában. Temetése 
július 25-én volt. 
 Július 22-én elhunyt Torma Ilona 66 éves korában. Temetése 
július 26-án volt. 
Istenünk vigasztalását kérjük a gyászt hordozókra. 

Augusztusi események: 

 Augusztus 16-21-ig Rábcakapiban kerül sor az idei megyei 
ifjúsági táborra, melyre szeretettel hívják a fiatalokat a tábor 
szervezői. A táborral kapcsolatos információ a lelkészi hivatalban 
kapható. 
 Augusztus 21-én, vasárnap délután 15:00 órakor könnyűzenés 
evangélizációval egybekötött családi délutánt szervezünk a futball-
pálya melletti kerékpáros pihenő területén. Zenével szolgál a répce-
laki VEKKER zenekar, valamint Budapest és Vác környékéről a 
HERMONS együttes (Magyarország első keresztyén könnyűzenei 
együttese, amely több,  mint 50 év elteltével is folyamatosan frissülő 
tagsággal működik!). A délután folyamán a gyermekek részére 
lovaglás és hintón kocsikázás lehetőségét is biztosítjuk. 
Szeretettel várunk minden beledi és környékbeli testvért, érdeklődőt 
erre a délutánra. 

Gyülekezetünk híreit kísérjék figyelemmel a Facebook-on is: 
https://www.facebook.com/beledievangelikus/ 
Erős vár a mi Istenünk! !                           Blatniczky János Dániel lelkész 

Beledi Sportegyesület 
 

Nagyméretű műfüves pálya és lelátó építés ! 
 
 2016-17-es sikeres TAO pályázatnak köszönhetően 
nagyméretű műfüvespályával gazdagodhat a Beledi Sportegyesület 
és Beled városa. Köszönjük az MLSZ és a Megyei Labdarúgó 
szövetség támogatását ,hogy partnerei voltak az elképzelésünknek. 
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Reményeink szerint a megvalósulás után a helyi és környékbeli 
településeknek, egyesületnek is a felkészülését szolgálja. Szeretnénk 
megteremteni minél jobb körülmények közt dolgozhasson az után-
pótlásunk és a felnőtt csapatunk. 
 Elkezdődött egy háromlépcsős kb. 100 néző befogadására 
képes lelátó építése , amivel szurkolóknak szeretnénk örömet szerez-
ni ,hogy az időjárás viszontagságai ellenére is élvezni tudják a mér-
kőzéseket. Első ütem-
ben a betonlépcső épí-
tése történt meg , majd 
folyamatosan ülőfelü-
lettel és fedett tetővel 
szeretnénk ellátni .A le-
látó egy magánember 
támogatásával valósult 
meg. Köszönjük azok-
nak a segítségét, akik 
társadalmi munkában 
segítették az építkezést. 
                                                              Kovács Béla szakosztályvezető 

Római Katolikus Egyház 

 Novák Elemér hitoktató a tábor folyamán jelezte, hogy a szombathelyi 
egyházmegye területén fog hittant tanítani szeptembertől. Ezt a feladatát jól 
ellátta. 
 Megemlítem, hogy a beledi templommal kapcsolatos pályázat be van 
adva, de eredmény egyenlőre még nincsen. 
 Augusztus 7-én, vasárnap van a Szentségimádási napunk. A jelzés 
szerint, a mise végétől folyamatosan vannak önkéntesek. Így vasárnap, 
mise előtt és utána is feliratkozhatunk. 
 Augusztus 15-e Nagyboldogasszony. Munkanap. Este 7 órakor lesz a 
mise. 
 Augusztus 20. Szent István Király:          Kisfalud reggel 8 óra 
                                                                       Vadosfa de. 10 óra 
                                                                       Beled este 18 óra 

                                               Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
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Beledi ÁMK Művelődési Ház 

MAGYAR  FOTOGRÁFIA  NAPJA 

alkalmából kiállítás nyílik a Művelődési 
Házban működő FOTÓKLUB tagjainak 

munkáiból 
2106. augusztus 26-án 18 órakor a 

Művelődési Ház nagytermében. 

Szeretettel várjuk a település lakóit.  
A kiállítás megtekinthető szeptember 30-ig 

munkanapokon 9-17 óráig. 

Pillanatképek a Művelődési Ház nyári programjaiból             
(Fotók a BÁMK Művelődési Ház Facebook oldalán) 

 

 

 

 

   A mesenapon készül a” Kőleves”!     Hobbikiállítás 

         „Fabrikáló””                  Hazaértek a Rábaközi kerekezők  

                                                              

 

 

 

 
 


