2015. szeptember
Beled Város Önkormányzatának hírei
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
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.
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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, 2015. szeptember 3.

Dr Gál László
jegyző

EBOLTÁS
(és féregtelenítés)
Értesítjük Beled város eb tulajdonosait, hogy a három hónapot betöltött
ebek veszettség elleni kötelező védőoltása és féregtelenítése (81/2002.
FVM. Rendelet) 2015. évben az alábbiak szerint történik. Egyben
tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy 2013. január 01-től a hatályos rendelet
értelmében, csak mikrochippel ellátott eb oltható veszettség ellen. A még
nem jelölt ebek mikrochipezése történhet az eboltás helyszínén, vagy
kérésre háznál is.
A mikrochip beültetés díja: az eboltás helyszínén: 3500.-Ft/db
kérésre háznál
: 4000.-Ft/db
Oltás időpontja

Oltás helye

1./ Beled-központ: 2015. szeptember 15. (kedd)
Városháza udvarában
08-10 óráig és 15-17 óráig
2./ Beled Újtelep: 2015. szeptember 16. (szerda)
Ciráki úti vendéglő udvarában
14-16 óráig
3./ Vica: 2015. szeptember 10. (csütörtök)
Közösségi ház udvarában
15-16 óráig
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Pótoltás: 2015. szeptember 22. (kedd)
Városháza udvarában
16-17 óráig
Az oltás díja: 3500.- Ft/db, amit a helyszínen kell megfizetni.
Kérésre háznál történő eboltás díja: 4000.-Ft/db.
Fenti összegek tartalmazzák a féregtelenítés költségeit is.
A korábban rendszeresített, sorszámozott oltási könyveket
szíveskedjenek magukkal hozni! Új könyvek kiadásáért, elveszettek
pótlásáért darabonként 500 Ft-ot kell fizetni.
Ebet 14 éven aluli gyermekkel elővezettetni TILOS!
Összevezetett oltásra csak egészséges ebet szabad elővezetni!
A veszettség elleni védőoltásban nem részesült ebek a 41/1997. FM.
Rendelet 213 § 12. bek. alapján állami kártalanítás nélkül kiírtásra kerülnek
és az oltást elmulasztó, vagy megtagadó eb tulajdonosok állategészségügyi
bírsággal sújthatók! Hatósági eljárás keretében pénzbírsággal sújthatók
továbbá a mikrichip beültetést megtagadó, vagy azt elmulasztó eb
tulajdonosok is!
Beled 2015. augusztus 23.
Dr Sóvári Győző
állatorvos

Dr Gál László
jegyző

Anyakönyvi bejegyzések
Gratulálunk! Sok boldogságot!
Horváth Lajos beledi és Nagy Erika osli,
Tripam László és Kerekes Éva beledi,
Végh Péter beledi és Csorba Brigitta zsebeházi lakosoknak Beledben, valamint
Kovács Richárd beledi és Horváth Judit osli lakosoknak
Osliban történt házasságkötésük alkalmából!
Búcsúzunk…
Horváth Ernő (Betegotthon
Csáfordjánosfa)
Horváth István (Béke u.)

Horváth István (Fő u.)
Kóczán Zsolt
Őri Mihályné sz.: Németh Anna

Nyugodjanak békében!
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BÁMK Felnőttképzési Centrum
Megalakult a Helyi Értéktár városunkban
A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik.
A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is
szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését,
megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi,
települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára. Ezek
megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Beled Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy létrehozza a Beledi Helyi
Értéktárat. A képviselő-testület májusi ülésén megválasztotta a szervezetet
irányító, öt főből álló bizottságot, melynek vezetője: Budai Viktória, tagjai:
Gombás Lászlóné, Molnárné Orbán Bernadett, Mórocz Ildikó, Németh
István György, Zámbó Zoltán.
A Helyi Értéktár a település területén fellelhető adatokat tartalmazó
gyűjtemény lesz.
A tagok számára fontos, hogy a beledi polgárok javaslataikat, ötleteiket a
bizottság elé terjeszthessék, ezzel is segítve, hogy valóban városunkra
jellemző értéktár valósuljon meg.
Beled közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték
felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a mellékelt
adatlap visszaküldésével.
A nyomtatvány letölthető a www.beled.hu honlapról illetve igényelhető a
Beledi Általános Művelődési Központ Művelődési Házában, valamint a
bizottság tagjaitól.
A kitöltött adatlapokat a Művelődési Házba várjuk, amennyiben kérdésük
lenne, forduljanak bizalommal a bizottság tagjaihoz. A bizottság a
beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő
felvételről vagy a felvétel elutasításáról.
A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Győr - Moson Sopron Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a
következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
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A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy
területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a
borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat,
természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a
gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és
fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen
az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint
az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a
kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai,
különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség,
néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és
zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti
vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti
lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását,
fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett
formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és
csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen
a
fizikai
és
biológiai
képződmények
vagy
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények,
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai
rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei
és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a
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vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és
italkészítési eljárások.
A javaslatokat, az adatlapokat folyamatosan várjuk.
A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár
és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését.
Beledi Értéktár Bizottság tagjai

Beledi Általános Iskola
Erdélybe is eljutottunk!♥
Június végén, július elején Erdélybe utazhatott 20 diák 4 kísérővel.8 óra
alatt érkeztünk Ákosfalvára, és 2 óra után Ivó völgyébe, ahol faházakban
laktunk. Megnéztük a Madaras Hargitát, túráztunk. Korondon és Szovátán
is voltunk. Ellátogattunk Segesvárra. Egyik délután Osváth Csaba
Polgármester Úr és Józsa Gabriella, az ákosfalvi iskola igazgatónője
látogatott meg minket. Elmentünk Szejkeföldre, ahol régi székely kapukat
és Orbán Balázs emlékszobrát néztük meg. Csütörtökön erdei séta volt,
majd Zetelakára mentünk. Utolsó este műsort adtunk a táborzárón. Nagyon
jól sikerültek az előadások, és utána még dinnyét is ettünk. Ákosfalván
elbúcsúztunk mindenkitől. Köszönjük erdélyi barátainknak a vendéglátást!
Nagyon jól éreztük magunkat Erdélyben. ☺
Dobos Dorina 7. B. osztályos tanuló

Zánkán táboroztunk!♥
Június 21-26-ig Erzsébet táborban vett részt Zánkán 52 diák és 5
pedagógus. Az első nap Erzsébet táboros sapkát, füzetet és tornazsákot
kaptunk ajándékba. Estefelé tábornyitóra mentünk, ahol meséltek a
táborról, énekeltünk, ott volt Balog Zoltán, aki az Emberi Erőforrások
minisztere és a legvégén egy zenekar adott műsort nekünk. Nagyon jó volt
a hangulat, örömünkben a sapkánkat dobáltuk. Hétfőn táborismereti
feladatlapot és egy botanikai feladatlapot oldottunk meg, amihez végig
kellett járnunk szinte az egész tábort. Délután még a Balatonhoz is
kimentünk és a hideg víz ellenére fürödtünk. Másnap esett az eső és sok
program elmaradt, helyette kosarasok tartottak bemutatót, amit mindenki
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nagyon élvezett. Készültünk a Ki mit tud-ra, mert délután válogatót
tartottak. Szerdán már picit jobb volt az idő. Reggel sok-sok próbát
tartottunk, mert aznap volt a Ki mit tud, de így is részt tudtunk venni a
Tábori Olimpián. Az iskola nyitotta és zárta a Ki mit tud-ot az
UptownFunk-kal. Utána következtek az Ovisokk (a hetedikes fiúk vidám
jelenete), a VŐABIDISZ (tánc) és az Akrodance (akrobatikus tánc).
Nagyon jó hangulatot csináltunk és mind hatalmas tapsot kaptunk. Este
májkrém-party volt. Aki nem tudja, milyen a májkrém-party, elmondom: a
tanár nénik vettek nekünk májkrémet, vajat és kenyeret és aki este éhes
volt, az kapott májkrémes vagy vajas kenyeret paprikával. (Köszönjük a
paprikát, Ádám!) Az utolsó délelőtt Erzsébet vetélkedőn vettünk részt, ahol

megint sokat nevettünk Délután kimentünk a Balatonra. Este, a táborzárón
először a Szózatot énekeltük el, majd díjátadó volt. Ugró kötélben 3.
helyezett: Barabás Laura, 2. Kocsis Dorina és első Székely Kíra lett. Ki mit
tud-on Egyéb kategóriában második lett az Ovisokk. Erzsébet vetélkedőn
elsők lettek a Trollfoci-adminok (az egyik fiúcsapatunk). Fekvőtámaszban
második lett a 12 éven aluliak csoportjában Székely Kíra. Gratulálok a
nyerteseknek! ☺ Erzsébetes oklevelet és kisebb ajándékokat is kaptak.
Eredményhirdetés után diszkót tartottak, ahol rengeteget táncoltunk és
remekül éreztük magunkat. Ezen az estén 11-ig májkrém-party volt, ami
mindenkinek nagyon hiányozni fog. Pénteken reggeli után búcsúzkodtunk a
barátainktól, akikkel összeismerkedtünk abban az egy hétben.
Emlékkönyvet és hideg csomagot kaptunk útravalónak. Nagyon jól éreztük
magunkat. *Jövőre is mennénk!☺*
Dobos Dorina 7. B. osztályos tanuló
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Beledi Asztalitenisz Egyesület
VI. Beledi Asztalitenisz Kupa
A hétvégén, szombaton került megrendezésre a térségben már
hagyományokkal rendelkező VI. Beledi Asztalitenisz Kupa. A nagy
sikerű rendezvényen a belediek jó eredménnyel büszkélkedhetnek.
Hullámos Zsolt egyéniben I. helyezést, míg a Hullámos Zsolt – Dr.
Gál László férfi páros II. helyezést ért el.
. Dr. Gál László

Beledi ÁMK Óvoda
2015. szeptember 9-én 17 órakor Szülői értekezletet tartunk, melyre
minden érdeklődőt szülőt szeretettel várunk!
2015. szeptember 17-én, csütörtökön papír hulladékgyűjtést szervezünk 1017 óra között. Az óvoda melletti parkolóban elhelyezett konténerbe külön
kötegelve a színes és a fekete-fehér újságot (20,-Ft/kg), hullámpapírt (17,Ft/kg) és használt akkumlátort (130,-Ft/kg) gyűjtünk. A hulladékból befolyt
összeget az óvódások kirándulására fordítjuk.
Kérjük, támogassák hulladékgyűjtési akciónkat!
2015-2016-os nevelési évre köszöntjük kiscsoportos óvodásainkat:
Bendekovics Adél
Bogdán Kevin
Bognár Bálint
Buthi Ádám
Buthi Emília
Godlschmiied Nóra
Hollósi Ádám
Horváth Hanna
Huszár Ákos

Illés Csenge
Illés Jázmin
Ispán Írisz
Koncz Ferenc
Matetits Dávid
Menyhárt Luca
Molnár Júlia
Molnár László
Nagy Léna

Nemes László
Németh Benedek
Németh Kamilla
Németh Liliána
Orbán Zoé
Sági Abigél
Takács Petra
Vexli Noémi

Gerencsérné Németh Erika
intézményvezető
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Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub
Július 20-án, részt vettünk a Nyugdíjasok Rábaközi Tekeversenyén
Kapuváron. Két csapattal indultunk, ahol az egyik első helyezést ért
el, sőt a női csapatunk egyéniben is elhozta a kupát.
Az V. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD! 2015-ös döntőjében
Hajdúszoboszlón Takács Györgyné népdalaival egyéni kiemelt
Arany minősítést szerzett.
Mindegyiküknek gratulálunk!
A Fertő környékén kirándultunk
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub a hagyományokhoz híven ebben az
évben is szervezett kirándulást a tagjai részére. Fertőd, Fertő-tó és
környéke volt az úti cél. Augusztus 8-án, szombaton reggel 8 órakor
indultunk a Művelődési Ház elől.
A fertődi Eszterházy kastélyban egy órás tárlatvezetésen vettünk
részt, ami számunkra már ismert volt, de mégis hozott újdonságokat.
Lenyűgöző volt a nemrég felújított, szépen gondozott park is.
A kastély megtekintése után utunk a Fertő-tó felé vezetett. Útközben
megtekintettük a fertőszéplaki katolikus templomot, amely
mindannyiunkat elvarázsolt.
A Fertő-tóhoz érve már várt az idegenvezető, aki a hajóhoz kalauzolt
minket. Az egy órás hajóút szépsége mellett, pihentető is volt
számunkra. A hajóút után a gumikerekű kisvonattal Fertőrákos felé
indultunk. Az úton a kőfejtőig megismerkedtünk a szép tájjal és a
rákosi látnivalókkal.
Innen hazafelé vettük az irányt, de közben a Tercia étteremnél
megálltunk és finom vacsora mellett kellemesen elbeszélgettünk. A
nyári forróság ellenére, utunk során nem éreztük a nagy meleget és
mindenki elégedetten, élményekkel gazdagon térhetett haza.
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a szép kirándulás létrejöhetett.
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub nevében:
Tuba Lászlóné klubvezető
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Beledi Sportegyesület
Pár gondolat az utánpótlás neveléséről
Az utánpótlás korosztályaink is megkezdték a felkészülést az őszi szezonra.
Megyei 1. osztályú klub lévén kötelező U19, U16, U14 -es korosztályok
szerepeltetése. Ezek mellett a Bozsik programban is indulnunk kell, itt négy
korcsoportban U7, U9, U11, és U13-ban torna rendszerben zajlanak a
mérkőzések. A bajnokságot még csak az ifjúságiak kezdték meg, akik
mindhárom fordulóban győztesen hagyták el a pályát és a tabella éléről
várják folytatást. Bízunk további jó szereplésükben.
Fontos számunkra az utánpótlás nevelés, a foci iránti szeretet, a mozgás
öröme a gyermekek kicsalogatása a pályára, hogy a fejlődő világban is
jusson idő sportra.
A sportkör minden támogatást megad a gyermekek fejlődése érdekében. A
saját önkormányzati támogatás mellett, Tao-s pályázatokra is lehetőség
van, amiket főleg utazásra és felszerelésre lehet igényelni. Ifjúsági és
serdülő csapataink már ezekben a garnitúrákban utaznak és játszanak, a
következőkben a legkisebbeket is szeretnénk felöltöztetni. Nagy öröm
számunkra a szülők támogatása, akik fontosnak érzik, hogy gyermekeik
egy jó közösséghez tartozva fejlődjenek. Igazi családias környezetben
zajlanak az edzések és mérkőzések, sokan kísérik el a legkisebbeket.
Külön edzők foglalkoznak a gyerekkel, heti egy - két alkalommal, az
edzések a sportpályán és a tornateremben folynak.

Edzők:
U 7(2009-10) Abdai Zoltán
U 9 (2007-08) Kaibinger Tamás
U11(2005-06) Dobos Dániel

U13/14-U16 Kovács Béla
U19 Bándoli József, Pinezits
Gábor

Szeretnénk, ha a korosztályos csapatainkból minél többen egyszer magukra
ölthetnék a felnőtt csapat mezét . Természetesen annak is örülnénk , ha
lenne olyan gyerek, aki eljuthat magasabb osztályba, akár egy akadémiára
és elmondhatná, hogy nálunk kezdte a labdarúgás alapjait. Várjuk további
helyi és környékbeli fiúk, lányok jelentkezését a 2011-es születésű ovis
korosztálytól egészen a nagyobb gyerekekig.
Jelentkezni a 70 / 2332840 -es telefonszámon lehet
Kovács Béla szakosztály vezetőnél..
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Régi Beled Baráti Kör
MEGHÍVÓ A RÉGI BELED BARÁTI KÖR 15 ÉVES
TALÁLKOZÓJÁRA
Kedves Barátaink, régi és újabb Belediek!
Baráti körünk neves pillanatához érkezett: fennállásának 15. évfordulóját
ünnepli!
2015. szeptember 12-én, szombaton 9.30 órakor találkozunk a
Művelődési Házban (a kastély –iskola mögött).
Program:
• 10 órakor a kisiskolások rövid műsorral köszöntik az
egybegyűlteket
• Borosné Tóth Zsuzsanna kuratóriumi elnök köszöntője és rövid
beszámolója
• Az elmúlt 15 év történéseiről tart rövid beszámolót Dr. Baranyai
Lenke a kör elnöke
• A 15 év találkozói képekben – vetítés.
• Az újonnan érkezők bemutatkozása
• Válogatás a Beled anno portál régi beledi képeiből Németh György
szerkesztő
• 12 órakor közös ebéd a helyszínen.
A menü: Húsleves májgaluskával, fő étel: kétféle hús, vegyes köret,
vegyes tál és somlói galuska.
Ára: 2.500,-Ft
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Jelentkezés és ebéd rendelés:
Borosné Tóth Zsuzsanna k. elnök
Szabados Lászlóné
9343 Beled, Béke u. 20.
9343 Beled Pacsirta u. 8.
Tel: 96/257-242
Tel.: 96/257-381
Email: bozsuu@gmail.com és
Email:
laszlone.szabados@gmail.com
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette:
Pallag Jánosné művelődésszervező
A Beledi Hírlevél a www.beled.hu honlapon is olvasható.
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