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              2015. december 
Beled Város Önkormányzatának hírei 

 

                                   MEGHÍVÓ 
 
       Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                     2015. december 7-én, hétfőn  
             17 órakor KÖZMEGHALLGATÁST  tart. 
 
Helye: Művelődési Ház (Vásártér u. 2/1.) 
 
Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a 2015. évi feladatok végrehajtásáról 
2./ A 2016. évi fejlesztési elképzelések meghatározása 
3./ Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról 
4./ Egyéb közérdekű témák 

 
A közmeghallgatásra a lakosságot szeretettel várjuk. 

 
Beled, 2015. november 30.                      Tisztelettel: 
                                                                                                          Major Jenő sk. 
                                                                                                           polgármester 
 

 

                BELED VÁROS  
         ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
         KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
                        nevében 
tisztelettel  és  szeretettel  meghívom 
          a 65 év feletti lakosokat 
 
  2015. december 12-én, szombaton 
                    15 órakor 
      a beledi Művelődési Házban 
                    tartandó 

            IDŐSEK NAPJA                  
              rendezvényünkre. 
 
   Tisztelettel:                            Major Jenő 

     polgármester                       Advent fényei - 3. gyertyagyújtás 
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Idősek ünnepe Vicán 
 

Vica településrész 60 éven fe-
lüli lakóit köszöntötték advent 
első hétvégéjén a szervezők 
immár 5. alkalommal, az Idő-
sek Világnapja alkalmából. 
Ebben az évben 26 szépkorú 
tisztelte meg jelenlétével az 
ünnepséget. Elsőként Beled 
Város Polgármestere köszön-
tötte az időseket, majd az 
általános iskolások verses 
összeállítása következett. Vé-
gezetül a felnőttekből verbuválódott alkalmi énekkar nótákat adott elő, a 
vendégek nem kis meglepetésére.  
Az est folyamán finom vacsorával és sütivel vendégeltük meg a jelenlévőket, 
majd tombolasorsoláson ajándékokkal kedveskedtünk. Ezután kezdődött a tánc, 
ahol idős, középkorú és fiatal együtt szórakozott, felszabadultan és vidáman.  
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és erőt merítve a közös 
együttlétből, erőben, egészségben folytatják mindennapjaikat szeretteik és 
családjuk körében.                                                                    Molnárné Orbán Bernadett 

Anyakönyvi bejegyzések 
 
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!  
Horváth Franciska (Kőrösi Mária és Horváth András Béla 
gyermeke)  

Búcsúzunk… 
 

Galambosi László  
Horváth László  
Molnár Imréné sz.: Rabi Erzsébet  
Molnár László  

Rosta Jenőné sz:  
                Varga Anasztázia Olga  
Varga András Péter 

Nyugodjanak békében! 

Beledi Általános Iskola 

Mezei futóverseny 
Október 21-én mezei futóversenyt tartottak Kapuváron. Fiúk és lányok is indultak 
a versenyen. Sokat kellett rá készülnünk, hogy szép eredményeket érjünk el. 
Becsülettel végigedzettünk a felkészítés ideje alatt. Igyekeztünk Jeanette néni 
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tanácsait megfogadni. A szorgalmas munkának meg is lett az eredménye: 
bejutottunk a győri megyei fordulóba. November 19-én szerencsénk volt az 
időjárással, nem volt eső, de kicsit hideg volt. Nagyon szép eredmények születtek 
itt is! ☺ Az eredmények a következők: 
 

Mezei futóverseny körzeti Kapuvár 
I. korcsoport: Csapat:1 helyezés Foki Janka: 2. hely, Ferenczy Tímea: 4. hely, Huszár 
Zsófia: 5. hely, Soós Virág : 6. hely, ButhiLilien: 14. hely 
II. korcsoport: Csapat:2. helyezés: Ominger Kata: 5. hely, Horváth Dorina: 7. hely, Antal 
Enikő: 8. hely, Foki Anna: 13. hely, Antal Johanna: 15. hely 
III. korcsoport: Csapat:1. helyezés:Eőry Eszter: 2. hely, Barabás Laura: 3. hely, Velner 
Hanna: 5. hely, Székely Kíra: 10. hely, Németh Lili: 11. hely 
IV. korcsoport: Csapat:1. helyezés: Horváth Vivien: 2. hely, Varga Melitta: 3. hely, Kürti 
Regina: 7. hely, Pintér Viktória: 8. hely, Foki Regina: 9. hely 
(Fiúk) II. korcsoport: Csapat: 4. helyezés, Kóczán Milán 1. hely, Ágoston Bálint 11. hely, 
Nagy Noel 12. hely, Takács Botond 17. hely, Hollós László 18. hely 
III. korcsoport: Csapat: 1. helyezés, Pákay Gyula 1. hely, Kovács Benedek 2. hely, Nagy 
Máté 3. hely, Lukács Gergő 9. hely 
IV. korcsoport: Csapat: 2. helyezés, Mészáros Máté 3. hely, Rapcsák Pál 5. hely, Tóth 
Bálint 8. hely, Rácz Levente 15. hely, Bándoli Dániel 23. hely 
 

Megyei döntő Győr  
I. korcsoport: Csapat: 6. helyezés, Csapattagok: Foki Janka: 12. hely, Ferenczi Tímea: 
15. hely, Soós Virág: 47. hely, Huszár Zsófi: 56. hely, Tömböly Dóra: 59. hely (összesen 
62 induló volt) 
III: korcsoport: Csapat: 3. helyezés, Csapattagok: Barabás Laura: 10. hely, Eőry Eszter: 
11. hely, Velner Hanna: 39. hely, Székely Kíra: 50. hely, Németh Lili: 56. hely (összesen 
69 induló volt) 
IV. korcsoport: Csapat: 9. helyezés, Csapattagok: Horváth Vivien: 27. hely, Pintér 
Viktória: 31. hely, Varga Melitta: 45. hely, Kürti Regina: 47. hely, Foki Regina: 49. hely 
(összesen 54 induló volt) 
(Fiúk) III. korcsoport: Csapat: 6. hely, Pákay Gyula 4. hely, Nagy Máté 34. hely, Kovács 
Benedek 46. hely, Lukács Gergő 56. hely, Vörös Márk 69. hely (összesen 74 induló volt) 
Nagyon szépen köszönjük a felkészítést! Gratulálok diáktársaimnak! ☺ Csak így 
tovább!                                                           Kürti Regina 8. B. osztályos tanuló 

Beledi ÁMK Óvoda 
 

November 21-én tartotta jótékonysági bálját a Szülői Közösség. A bál 
bevételének egy részét az óvodás gyermekek karácsonyi ajándékvásárlására 
fordítjuk. Köszönjük a cégeknek, vállalkozóknak és a magánszemélyeknek az 
önzetlen támogatását! A fennmaradó összeget a Szülői Közösség döntése alapján 
használjuk fel az óvoda javára. Köszönjük mindazoknak a személyeknek a 
részvételét, akik megjelenésükkel megtisztelték rendezvényünket!  
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Megköszönjük a Royal Duó zenekarnak, melynek vezetője Gombás Ádám, hogy 
ingyenesen szórakoztatták a vendégeket!  

Soósné Baranyai Andrea 
Szülői Közösség elnöke 

� Az elmúlt hónapban a Napközi konyha ebédlőjébe 43 db széket ajánlott fel az 
evangélikus gyülekezet, melyet az Önkormányzat és a  Beledi ÁMK  nevében 
nagyon köszönünk! 
� December 3-án érkezik óvodánkba a Mikulás.  
� December 10-én tartjuk az ÁMK nyugdíjas dolgozóinak találkozóját. 
� December 11-én a Tulipán csoport lucázik a város intézményeiben.  
� December 12-én 15 órai kezdettel a Luca napi vásáron is szerepel a Tulipán  
     csoport. 
� December 15-én a Győri Nemzeti Színház művészei tartanak előadást a  
     gyerekeknek.  
� December 18-án tartjuk a karácsonyi ünnepségünket, majd 14 órától – 
     15.30 óráig szeretettel a Kedves Szülőket közös ünneplésre az óvodába. 
� December 19-én a városi karácsonyi ünnepségen szerepelnek nagycsoportos  
     óvodásaink. 
� Az óvoda 2015. december 21. - 2016. január 3-ig ZÁRVA tart.  
    Az első munkanap 2016. január 4. hétfő.        
                                                                                      Gerencsérné Németh Erika 
                                                                                                           intézményvezető 
 

Beledi ÁMK Művelődési Ház 
 
 

Pillanatképek a Művelődési Ház életéből 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1. November 5. R. Kárpáti Péter Élet az élet után vetített képes előadása 
2. November 14. Nyugdíjasok Művészeti Találkozója – Részlet az Ezüstfenyő 

Nyugdíjas Klub „Budapest, te csodás” című műsorából. 
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                          November 28. 1.gyertyagyújtás:  
                                               FOURTISSOMO  zenekar koncertje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beledi ÁMK Könyvtár 
 

 
 
 
 

Beledi ÁMK Felnőttképzési Centrum 
 

Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

 
 
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette: Pallag 
Jánosné művelődésszervező 
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BÁMK Városi és Iskolai Könyvtár 

Felhívás a  2016-os „A természet varázsa” c. kultúra napi  szavalóversenyre 

A BÁMK az oktatási intézményekkel közösen 2016-ban is megrendezi kultúra 
napi szavalóversenyét, amelyre hagyományosan január utolsó péntekjén  kerül 
sor. Érdekességképpen, jövőre ún. tematikus versmondó verseny lesz, olyan 
költemények előadását várjuk, amelyek a természetről, annak szépségeiről, 
évszakokról stb. szólnak. A jelentkezéshez kapcsolódó részletes információkat 
január elején tesszük közzé e lap hasábjain és az interneten. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján - a gyerekek egyéb elfoglaltságai miatt  - néhány hetes 
felkészülési időszak gyakran kevésnek bizonyul.  Ezért biztatunk minden verseny 
iránt érdeklődő diákot és kedves szüleiket, hogy akinek kedve van, már most 
megkezdheti az előkészületeket, a tájékozódást, a megfelelő versek felkutatását.  
A választáshoz a könyvtárban is lehet segítséget kérni.  
Várjuk szeretettel a jelentkezéseket januárban! A felső részvételi korhatár 12 év.  

A tavalyi évben a gyerekek szívesen fogadták Karácsonyi rejtvényfüzetünket.  
Idén a felnőtteket kérdezzük a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos, nálunk és a 
világban ismert és kevéssé ismert hagyományokról, érdekességekről. 
A füzetet december 6-tól lehet kérni személyesen és e-mailen (konyvtar@mvh-
beled.koznet.hu), a megfejtéseket december végéig várjuk.  
A legjobb megfejtők ajándéka: verseskötet. Minden kedves Olvasónknak boldog 
ünnepeket kívánunk!                                                      Kotekné Kalmár Zsuzsanna 
                                                                                                                  könyvtáros 

BÁMK Felnőttképzés 
 

„Beled város értékei” 
 

A fenti címmel a Beledi települési Értéktár Bizottság által szervezett közösségi 
eseményen vettünk részt november 7-én a Művelődési Házban. 
Major Jenő polgármester úr köszöntője után Tóthné Hajmási Izabella, a Nemzeti 
Művelődési Intézet Győr Moson-Sopron megyei irodájának módszertani referense nyitotta 
meg a rendezvényt. 
A megnyitó gondolatok után értékes és rendkívüli előadást hallottunk „Kincsek az orrunk 
előtt…”címmel Szalai Balázs helytörténeti kutatótól, a Hunyadi János Középiskola 
történelemtanárától. Saját készítésű képekkel illusztrálva mutatta be a városunkban 
fellelhető természeti kincseket, építészeti emlékeinket, kulturális örökségünket.  



 9 

Mindannyian rácsodálkoztunk arra, Beled mekkora mennyiségű értéket halmozott fel az 
évszázadok során, őseinknek hála ezért az óriási erőfeszítésért. Ezentúl még sokkal 
büszkébbek leszünk városunkra és elődeink értékteremtő munkájára. 
 
Ezt követően a Beledi Általános Iskola Hagyományőrző csoportjának bemutatóját 
élvezhették a jelenlévők.  
Az épületben kiállított tárgyakon megcsodáltuk a Hímző Szakkör rábaközi keresztszemes, 
a kalotaszegi vagdalásos és a höveji hímzéseit, amelyekkel a népművészetet és a 
néphagyományokat méltóan ápolják. Jelenleg a XVI. Országos Néprajzi Kiállításon a 
Budapesti Néprajzi Múzeumban 2015. okt.29-től 2016. márc.27-ig 4 darab rábaközi 
munkájuk van kiállítva! Ezúton is gratulálunk Gombás Lászlóné és Balogh Mihályné 
alkotóknak, hogy méltóan képviselik városunkat és régiónkat ezen a rangos kiállításon. 
Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget és sok türelmet valamint időt kívánunk, hogy még 
sok újdonsággal örvendeztethessenek meg bennünket. 
Az Ügyes Kezek Szakkör tagjainak sok gyönyörű horgolt és gyöngyfűzési remekeit is 
megcsodálhattuk. 
Gyönyörködtünk a kiállított remekművekben, az alkotók szívesen válaszoltak 
kérdéseinkre, örömmel meséltek az alkotás folyamatáról.  
Nagy Iván míves fafaragásaiban is gyönyörködhettünk. Ő élményszerűen mesélt sikeres 
vadászatairól, a fafaragás műhelytitkairól. Minden darabja egyedi, soha nem készít két 
ugyanolyant. Témáit az állatvilág ihleti, de a feliratokat rovásírással is megörökíti a fában. 
Alkotásait legtöbbször elajándékozza, őt a jószívűség vezérli ezen az ösvényen. Isten 
tartsa meg jó szokását! 
Nagy sikerrel mutatkozott be Budai Viktória fazekas. Élvezettel vettek részt a gyerekek a 
kisebb tányérok, vázák, tálak, csuprok elkészítésében. Sokan életükben először próbálták 
ki a fazekaskorongot. Mindenki büszkén vitte haza legújabb művét. 
A kiállított fotókon megtekintettük Beled nevezetességeit, a régi iparosok és műhelyeik 
fényképeit, a régi óvoda életképeit, a 100 évvel ezelőtti színjátszó kör fotóit, a 
templomokat, Vica régi és új „arcát”.  
A fotókiállítás a beledi lakosoktól gyűjtött képek alapján, valamint a beledi Általános 
Iskolások a FotóSziniStúdió-kreatív megoldások Beleden című projekt keretében 
készültek.  
A rendezvény alatt megtekinthettük A „Beled kisváros „című filmet, amelyet Németh 
István György készített. Összevetve Beled múltjának eseményeit és a mostani állapotokat. 
Összekapcsolta a múltat és a jelent, bízva a sikeres jövőben. 
A rendezvényen jelenlévők megtekintették a Helytörténeti Gyűjteményt a Barthodeiszky 
kastélyban, majd visszatérve a művelődési házba mindenki kipróbálhatta kézügyességét 
akár mindegyik területen is. 
Ápoljuk együtt továbbra is elődeink szokásait, hagyományait, vigyázzunk az értékeinkre, 
legyünk büszkék rájuk és létrehozóikra! 
Próbáljunk mi is tudásunkhoz és lehetőségeinkhez képest az értékteremtők sorába 
csatlakozni!  
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!”  
Gróf Széchenyi István 
                                                                       Beledi Települési Értéktár Bizottság 
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Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

  
A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért 

Egyesület ez eddigi évekhez hasonlóan adománygyűjt ő 
akciót szervez. 

 
Gyermekekrészére várunk minden olyan használható 

ajándékot, melyek örömet okoznak. 
(Játékokat, könyveket, tisztálkodási szereket, ruhákat, 

édességeket, stb.) 
 

Kérünk mindenkit, aki megteheti, hogy 
2015. december 18.-ig (péntek) 

juttassa el a felajánlását a Szociális Központba. 
 
 

 Köszönjük! 
 

Legyen minden gyermeknek Karácsony! 

 
Élelmiszer-adomány 

 
Az A.S.A Magyarország Kft. tartós 
élelmiszer adománya – liszt, cukor, 
olaj, májkrém, babfőzelék konzerv, 
kakaós keksz és száraz tészta – 
november 13-án (pénteken) érkezett 
meg a Beledi Egyesített Szociális 
Központba.  
Adományban azok a 40 rászoruló 
család részesülhetnek, amelyek 
településén a kék színű ruhagyűjtő 
konténer megtalálható. Felajánlásukat 
ezúton is nagyon köszönjük! 
 

Kábítószer Egyeztető Fórum konferenciája és szakmai ülése 

2015. november 10-én (kedden) délután 13 órai kezdettel, a KAB-KEF-15-B-21971 
kódszámú pályázat keretein belül megrendezésre került Beled Térségi Kábítószer 
Egyeztető Fórum (Beled térségi KEF) szakmai konferenciája és ülése. 
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Harsányi Judit, Csornai Rendőr-kapitányság bűnmegelőzési tanácsadója „A kábítószer 
fogyasztás felismerésének lehető-
ségei és jogi következményei "-ről 
tartott előadást a Művelődési 
Házban. 
Az előadás során érintett témák: 
Legális és illegális szerek, kábító-
szerek történelme, hatásuk a szer-
vezetre: azonnali és a későbbiekben 
jelentkező hatások, tünetek: hogyan 
ismerjük fel a kábítószerekkel 
kapcsolatos törvények, rendőri intézkedés, a pedagógusok feladata, hova fordulhatunk?, 
stb. 
Judit az előadás után szívesen válaszolt a hallgatóságban felmerülő kérdésekre is, 
valamint javasolta, hogy a pedagógusok bátran keressék fel felmerülő kérdéseikkel őt, 
illetve a kapuvári körzet képviselőjét Varga Andrást. Az iskolákban dolgozók és a 
gyermekek/fiatalok számára szívesen tartanak előadásokat preventív jelleggel. 
Ezúton szeretnénk megköszönni az előadó munkáját, valamint azt, hogy a Művelődési 
Ház helyet biztosított a konferencia lebonyolítására. 
 

Kilencedik Márton nap 
 
Az idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a Beledi Egyesített Szociális 
Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület szervezésében. 
Délután kettőkor hagyományosan az óvodások és iskolások műsorával kezdődött a családi 
délután. Ezt követően a Movement Dance School táncos lábú diákjai szórakoztatták a 
részvevőket. Három órakor kezdetét vette az Aranykapu zenekar interaktív zenés 
foglalkozása gyermekeknek. Reméljük 100. koncertjük nem csak a résztvevő gyermekek 

számára volt maradandó élmény. Idén is 
ellátogatott hozzánk a Bodonhelyi tánccsoport 
és elkápráztattak mindenkit tudásukkal. 
Ezeken kívül gólyalábas kalózok és Kőműves 
Marcell bűvész szórakoztatta a gyermekeket. 
Az estét az Iszkiri zenekar koncertje zárta. 
Az eddigiekhez hasonlóan folyamatos 
programok is várták a kicsiket és kicsit 
nagyobbakat. 
A kézműves foglalkozáson bőrkarkötőt, 
tobozbaglyot és természetesen libát is 
készíthettek a kreatívkodni vágyó gyerekek. 

Újra felállítottuk a mini KRESZ pályát táblácskákkal és jelzőlámpákkal, valamint a 
KRESZ memória játékkal is fejleszthették magukat a picik. Ezen kívül volt légvár, mely 
talán a gyermekek legnagyobb kedvence, babasarok a tipegő korosztálynak, trambulin, 
tombola és büfé is. 

Takácsné Horváth Mónika mb. intézményvezető 
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Beled Jövőjéért Egyesület 
 

Adventi gyertyagyújtás 
 
November 28-án, szombaton találkoztunk az első gyertyagyújtás apropóján. Nagy 
örömmel töltött el bennünket, hogy városunk lakói és a szomszéd településeken élők is 
ilyen szép számmal tisztelték meg rendezvényünket. A BÁMK M űvelődési Ház és a 
Beled Jövőjéért Egyesület célkitűzése első sorban az volt, hogy ismerjük meg a helyi civil 
egyesületeket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat! Minden egyesület - fáradságot 
nem kímélve - saját készítésű ajándékokkal, étellel és itallal vendégelte meg a programon 
résztvevőket. Köszönettel tartozunk a fellépőknek, akik még hangulatosabbá tették az 
estét. Az amatőr fellépők után fergeteges koncertet hallhattunk a Fourtissimo együttes 
előadásában.  
A második gyertyagyújtásra december 5-én, szombaton 15.30 órakor is szeretettel várjuk 
a város lakosságát és minden kedves érdeklődőt. 

 

Némethné Erdős Ivetta a Beled Jövőjéért Egyesület vezetője 

Beledi Sportegyesület 
 

Lezárult az őszi szezon 
 
Rosszul sikerült az őszi szezon felnőtt csapatunk számára. A lejátszott tizennégy 
mérkőzésből csak kétszer sikerült nyernünk három döntetlen mellett, a többi mérkőzésen 
vereséget szenvedtünk. Sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokság az idei, éppen ezért volt 
sajnálatos, hogy külső tényezők vagy saját hibáinkból elmaradt többször is a pontszerzés. 
Formálódó csapatunknak sok mindent át kellett élnie az ősz folyamán, de bízva a 
játékosokban még egységesebbek lehetünk. Az elnökségi ülésen elhangzott az edzőnk 
támogatása mellett, cél a csapat egyben tartása, megerősítése és a megyei 1-es tagság 
megőrzése. Optimistán várjuk a tavaszi szezont, bízzunk egy jó folytatásban, azért fogunk 
dolgozni a tél folyamán, hogy sikeresebbek, eredményesebbek legyünk. Utánpótlás 
csapataink közül mindegyik korosztályunk a dobogó közeléből várja a tavaszt , remélve, 
hogy több korosztályunk is érmes helyen végezhet. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Beled SE vezetősége nevében, megköszönjem az 
egész éves támogatást, szurkolóink biztatását. Minden kedves sportbarátnak,  
Kellemes Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet Kívánunk! 
                                                                                               Beled SE  vezetősége 

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 
„De fényben, csomagok közt, mindenkinek ott van már 
A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár. 
Az ember szívében égő béke és szeretet: 
A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.    / Virginia Katherine Oliver/ 
 

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
támogatóinak és Beled Város minden lakójának! 


