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2015. június 

Anyakönyvi bejegyzések 
 

Köszöntjük városunk közelmúltban született 
polgárait! 

Kiss Vince (Németh Diána és Kiss Vilmos gyermeke)  
 

Gratulálunk! Sok boldogságot! 
 

Oláh Mária és Horváth Zsolt beledi 
lakosoknak házasságkötésük alkalmából! 

 

                                            Búcsúzunk… 
 

                                       Jakab Béláné sz.: Németh Jolán    
                                     Nyugodjanak békében!    
 

Beledi Általános Iskola 
 

Közlekedésbiztonsági délután 
 

Iskolánk sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közlekedésre nevelési programjának megvalósítása – a közúti közlekedés 
biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – című 
pályázatának első fordulójára. Ennek eredményeként 2015. április 24-én 
szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozást tartottunk a Beledi 
Általános Iskola magyar és történelem termében tartottuk. A foglalkozáson 
28 tanuló vett részt az édesanyjával vagy az édesapjával, néhány gyereknek 
mindkét szülőjével vett részt az eseményen, így összesen 58-an oldották 
meg a feladatokat. A pályázat részét képezte egy monitoring felmérés, 
amely egy országos adatbázisba kerül, és tanítványaink eredményeit 
összehasonlíthatjuk az országos átlaggal, így képet kaphatunk közlekedési 
ismereteikről. 
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A monitoring felmérést a 2. A, 2. B, 3. B, 4. A és 4. B osztályos tanulók 
papír alapon töltötték ki, míg a 6. A, 7. A, 7. B és a 8. A osztályosok 
online. 
A pályázatból közlekedési ismeretek elsajátítását segítő demonstrációs 
eszközöket és játékokat is tudtunk vásárolni. 
Köszönjük a Szülők aktív részvételét a programban! 
      Borosné Tóth Zsuzsanna 
       igazgató 

Hangulathőmérő 
 

A május 11-i héten nekünk, tanulóknak az volt a feladatunk, hogy a 
tanórákon a lehető legjobb hangulatot érjük el a tanárainknál. Ez azért volt 
fontos, mert a tanár nénik és tanár bácsik 1-től 3-ig pontozhatták azt, hogy 
ők hogyan érezték magukat abban a 45 percben, ill. azzal az osztállyal. A jó 
hangulatot csak úgy lehetett elérni, ha az órákon aktívan, szorgalmasan és 
csendesen dolgoztunk. Mint ahogyan az a többi héten történt, ennek a 
hétnek is célja volt. Az az osztály, amelyik a legjobban viselkedett az 
órákon és a legaktívabban dolgozott, jutalomban részesül. Nekem tetszett 
ez a hét. Remélem, tanulótársaimnak is és hogy mindenki szorgalmasan 
oldotta meg az órai feladatokat a jó pontszámokért. ☺ 

Bertha Zsófia 8. A. osztályos tanuló 

Jutalomkirándulások 
 

Május 28-án 8 beledi iskolás vehetett részt a KLIK Kapuvári tankerülete és 
az Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont által szervezett 
kiránduláson. 
Reggel 9 órakor indultunk Beledből a mihályi gyerekekkel Kapuvárra, 
majd onnan a Széchenyi és a Pátzay iskola tanulóival Fertődre. Megnéztük 
az Eszterházy kastélyt, és sétáltunk egyet a kertjében. A kastélyban 24 
szobát tekinthettünk meg idegenvezetéssel, majd „visszautaztunk az 
időben”, megnéztünk egy operát és egy korabeli esküvőt. Ezek után 
megebédeltünk és fagyiztunk. Ebéd után visszamentünk a kastély kertjébe, 
ahol számháborút játszottunk, amit mindenki nagyon élvezett.  
A nagycenki Széchenyi kastély megtekintésével folytattuk a kirándulást, 
majd hazaindultunk. 
Sok élménnyel gazdagodtunk, és örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a 
kirándulásnak. 

Dóczy Dominika és Hinterseer-Herold Klaudia  
8. B osztályos tanulók 
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Június elsején jutalomkirándulásra mentünk a sárvári fürdőbe. Az éves 
tanulmányi verseny első 31 helyezettje vehetett részt a felső tagozatból 
három felnőtt kísérővel: Marika nénivel, Ivett nénivel és Gerti nénivel. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, és szerencsére az idő is kedvezett 
nekünk. A belépőket Zsiray Dénes képviselő felajánlásából fizettük, az 
utazásban a Provertha Zrt. támogatta az iskolát. Sokat csúszdáztunk, 
úsztunk és fagyiztunk. Köszönjük ezt az élményt! ☺        
                             Módos Eszter és Pintér Eszter 8. A osztályos tanulók 

Zimme-zum 
 
2015. május 28-án iskolánk kórusa 15 fővel részt vett a Mihályiban 
megrendezett Zimme-zum fesztiválon. A program célja, hogy a környék 
általános iskoláiban folyó művészeti csoportok (énekkar, furulya szakkör, 
versmondó stúdió stb.) megismerjék egymás munkáját, örömöt szerezve a 
mihályi felső tagozatosoknak produkcióikkal. Köszönet a beledi 

énekkarosok és zongoristák aktivitásának és felkészítő tanáraiknak. 
Halászné Gats Mária ének tanár 

5. Gyermeknapi kavalkád 

2015. május 29-én rendeztük meg, immár ötödször az olyan gyermeknapot, 
ahol a Művelődési Ház és a Beledi Általános Iskola Diákönkormányzata a 
gyermekeknek egész napos programot kínál. A délelőtt folyamán az 
iskolások akadályversenyen vettek részt, a Gyermeknapi vándorkupáért 
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versengtek. Az alsó tagozatos kupát a 2. B. osztály, a felső tagozatost a 6. 
B. osztály nyerte el. Gratulálunk nekik! Azért még az utolsó helyezettek 
sem maradtak jutalom nélkül: a Provertha Zrt-nek köszönhetően és Horváth 
Gábor közreműködésével minden tanuló egy kis édességet kaphatott. 
Ezúton is köszönjük a támogatást! Továbbá itt szeretném megköszönni 
partnereinknek az aktív segítséget, hiszen minden akadályt, minden 
feladatot ők szerveztek meg és bonyolítottak le: Pálfi Gyula és felesége, 
Tuba László és Pallag Béla (lövészet); Szabó István és Szalay István 
(Hanyi Íjászok); Pénzváltó Sándor (Tűzoltóság); Horváth Jenőné 
(Kézimunka szakkör); Eőry Jenő (Delta Testépítő Klub); Etlinger József, 
Major Gábor és Princzes Alexandra (Rendőrség); Mészáros Laura, Kertész 
Nikoletta, Kovács Kincső, Tömböly Petra és Barabás Bence (Movement 
Dance School); Gálos Szabina, Katona Beáta és Pintérné Egyed Zsuzsanna 
(Egyesített Szociális Központ). 

Délben a gyerekek egy vidám, jó hangulatú koncerten vehettek részt, a 
David Klezmer Band játszott nekünk. Megtudtuk, mi is az a klezmer, 
valamint énekelhettünk és a kisebbek vonatozhattak is az együttessel. 

A délután folyamán a már megszokott játékokon kívül néhány új dolgot is 
kipróbálhattak a gyerekek. Ezeknek egy részét a Művelődési Ház, másik 
részét az iskola Diákönkormányzata finanszírozta. Itt szeretnénk 
megköszönni a Képviselő-testület támogatását, mellyel hozzájárultak 
rendezvényünkhöz. 

Az iskola Szülői Közössége szendvicset készített a gyerekeknek, valamint 
nagyon sokféle finom muffint sütöttek. Köszönjük munkájukat, nagyon 
tetszett az ötlet és minden gyereknek ízlett az ennivaló! 

Az alábbiakban két tanuló írását olvashatják a gyermeknapról: 
 
A reggel úgy indult, mint minden nap. Az iskolaudvaron gyülekeztünk, az 
A és B osztály egy évfolyamból együtt ment. Az én osztályomnak az első 
állomása a tűzoltóverseny volt. Ott két gyerek indult először. Az egyik a 
másiknak segített, mert be volt kötve a szeme. Így kellett nekik végigmenni 
az akadályon, és a végén egy tömlővel le kellett dönteni egy vizes palackot. 
Közben a többi gyerek egy kvízt oldott meg. Szerintem ebben a játékban 
nem nagyon jól szerepeltünk, de nekem azért tetszett és jól szórakoztunk. 
Ezután patkót dobáltunk és íjászkodtunk. Aztán lövészetre mentünk. Ebben 
a játékban az osztályunk jól szerepelt. Később a rendőrökhöz mentünk, 
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akik az iskolaudvaron vártak minket. Minden osztályból egy gyerek 
biciklizett. Bójákat kellett kikerülni, közben egy babzsákot vinni és 
beledobni egy hullahopp karikába. Aztán a családsegítő szolgálat 
épületéhez mentünk. Ott érdekes labdajátékokat játszottunk. Nagyon vicces 
volt, de csak 2 pontunk lett �. Ezek után egy kb. 20 perces tánctanításon 
voltunk. Ez is jó volt, mindenki táncolt, együtt a két osztály, a végén pedig 
külön az a-sok, utána a b-sek. Aztán kötélhúzás következett, de ott sajnos 
vesztettünk. Ugyanott csizmát kellett dobálnunk, aztán a fiúk a lányokat 
vitték az ölükben. Később a Művelődési Házban gombot varrtunk… 
Délben mindenki a tornacsarnokban gyülekezett és egy koncertet 
hallgathattunk meg. Nagyon vicces volt. Tetszett a zene is, meg jó volt, 
hogy vidám hangulatot teremtett a klarinétos, amikor viccelődött a 
társaival. A kisebbek bementek vonatozni, meg énekeltünk is. A koncert 
után hamarosan kezdődött az eredményhirdetés. Mindenki nagyon izgult, 
mert mindenki a vándorkupát akarta volna elnyerni. A mi osztályunk az 5. 
helyezést érte el, az első helyezett a 6. B. osztály lett… azért így is kaptunk 
csokit ☺ Az eredményhirdetés után kezdődtek a délutáni programok. 
Először az élő csocsóban játszottam, később pedig a boxolós légvárat 
próbáltam ki. Voltak még különféle légvárak, a kisebbeknek hajóhinta is, 
pedálozó hengerek, egyensúlyozó hengerek és trambulin. A délután 
folyamán olajképet is lehetett festeni. A szülőktől még muffint és 
szendvicset is kaptunk, amik nagyon finomak voltak, köszönjük szépen! 
Nagyon tetszett az egész gyereknap, csak az volt a baj, hogy hamar véget 
ért ☺ 

Takács Anna 6. A. osztályos tanuló 
A gyereknap számomra nagyon érdekes és vicces volt. Nekem a kedvenc 
feladatom a tűzoltóverseny volt. Ennek a lényege az volt, hogy egy pályán 
végig kellett menni szlalomozva, és a pálya végén egy tömlő segítségével 2 
palackot le kellett lőni. Ez persze nem volt olyan egyszerű, mivel egy 
símaszkot kellett fordítva a fejünkre húzni. Én először megijedtem, de 
utána már nagyon jól ment. Végigjártuk az akadályokat a 6. A-sokkal. Én 
nem is figyeltem, hogy mindenhol több pontunk lett, mint nekik. Az 
eredményhirdetés előtt már nagyon izgultunk. Az igazgató néni visszafelé 
mondta be az osztályokat, ezért már a 4. helyezettnél tudtuk, hogy 
dobogósok vagyunk. Ekkor már az izgalmat nagyon érezni lehetett. Amikor 
kimondták a 2. helyezettet, és nem mi voltunk, akkor már az osztályból 
mindenki sikított, mert tudtuk, hogy elsők lettünk! Nagyon tetszett a 
gyermeknap, remélem, a Vándorkupát a jövő évben is meg tudjuk tartani! 

Horváth Szebasztián 6. B. osztályos tanuló 



 6 

Koncertsorozat az iskolások számára 
 

A Nemzeti Kulturális Alaphoz még a tanév első félévében beadott 
pályázatunkkal a második félévben összesen négy koncertet rendezhettünk, 

mely tanulóink számára ingyenes volt. Az 
iskola minden diákja részt vehetett mindegyik 
koncerten.  
Koncertsorozatunkban zeneileg más műfajokat 

szerettünk volna bemutatni tanulóinknak, hogy így is közelebb vigyük őket 
a komolyzene szeretetéhez és ez által ismereteik bővítéséhez. 
Az első koncert (Ungaresca együttes) a zene és a tánc kapcsolatát mutatta 
be, betekintést nyújtva a néptánc világába, megismertetve a gyerekeket egy 
társművészettel, mely szorosan kötődik a zenéhez. 
Második koncertünkkel (Balázs Elemér Group), mely a jazz világába adott 
betekintést, a tanulók megtudhatták, hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, 
hogyan van jelen a mai kortárs - akár populáris - zenében is a jazz. 
A harmadik koncertünkkel (Hegedűs Endre Zongora matinéja) kicsit már 
közelebb léptünk a komoly zenéhez, olyan magyar kiválóság világába 
nyertünk betekintést, mint Liszt Ferenc. A virtuóz, a zseni világát mutatta 
be a művész a zenén keresztül. 
Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy zeneértő füleket neveljünk, akik 
zeneileg is nyitottak, ezért gondoljuk, hogy a zene sokféleségének 
bemutatásával megkönnyítjük a gyerekek dolgát, segítünk eligazodni az 
igényes zene keresésében, megtalálásában és az abban való eligazodásban 
is. 
A negyedik, záró koncertünkkel (David Klezmer Band) kedveskedni 
szerettünk volna tanulóinknak a gyermeknap alkalmából, itt is szem előtt 
tartva az igényes szórakoztatást. 
A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek tetszését elnyerte 
a koncertsorozat. 

„Mit tehetnék érted?” 
 

A Beledi Hírek májusi számában olvashattak a 
Beledi Általános Iskola és a kapuvári 
Széchenyi István Általános Iskola közös 
projektjéről, melynek fő témája a család volt. 
Ennek folytatásaként májusban flashmobot 
(figyelemfelkeltő akciót) szerveztünk. A belediek a Pünkösdi Fesztiválon, a 
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kapuváriak pedig a város Fő terén adták elő produkciójukat. Az iskolás 
gyerekek nyugdíjasokkal, szülőkkel, kisebb-nagyobb testvérekkel együtt 
énekelték el Bródy János „Mit tehetnék érted” című dalát. Beleden néhány 
tanuló táncolt is, Kapuváron a gyerekek Horváth Zsófia tanítónő 
segítségével megtanulták jelbeszéddel is a dal szövegét. A kapuváriak 
produkciójába bekapcsolódott még a Hanyi Íjász Egyesület is. Köszönjük 
minden résztvevőnek az együttműködést! Mindketten elmondhatjuk, hogy 
már a próbák alatt is jó hangulat alakult ki, és az akció után is mindenki 
úgy nyilatkozott, hogy jó volt ez az ötlet, máskor is szívesen énekelnének 
együtt. A kapcsolat és a közös munka annál is inkább folytatódik, mert a 
Partnerség és hálózatosodás című pályázatunk itt nem ér véget, hanem a 
fenntartási időszakban hasonló programokat tervezünk.  

Barabás Istvánné és Bódainé Erdélyi Erika  
a közös projektért felelős tanárnők 

 

Egyéni pályabajnokság megyei döntő 
 

III. kcs: Kürti Regina: 60 m: 8,13 : 1.helyezés: Országos döntő! 
IV. kcs: 4x600-as döntő: 2. helyezés (Dobos Andrea, Fehér Dóra, Horváth 
Martina, Módos Eszter) 
Súlylökés: Módos Eszter: 5. helyezés 
Kislabdahajítás: Dobos Andrea : 7. helyezés 
 

Országos Atlétika Döntő Székesfehérvár 
 

Kürti Regina: 60 méter: 10. hely  Eredménye: 8,3  
Felkészítő tanár: Török Jeanette testnevelő tanár 
Gratulálunk a szép eredményhez! (Szerk,) 
 

Beledi ÁMK Könyvtár 

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk  
június 15-től augusztus 31-ig tartó nyári nyitva tartása  a 

következőképpen alakul: 

Hétfőtől péntekig naponta: 8-16 óráig. 
Szombatonként zárva tartunk! 

A szabadságolások időpontjairól az intézmény portálján valamint 
Facebook-oldalunkon előzetesen tájékoztatjuk Önöket. 
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Beledi ÁMK Művelődési Ház 
 

Kalandnapok várnak Rád! 
 

A Művelődési Ház az alábbi nyári programokat kínálja az általános 
iskolás gyerekek számára: 

 

Június 26. 9- 15 óráig  „FABRIKÁLÓ” – kézműves nap 
  Részvételi díj: 300,- Ft/fő (min. 10 fő jelentkezése  
      szükséges) 
  Helye: Művelődési Ház (Vásártér u. 2/1.) 
Július 8. „KALANDRA FEL I.!” a szombathelyi Kalandváros  
     elfoglalása 
  Részvételi díj: 2.600,- Ft /fő (14 fő jelentkezése  

esetén, utazás iskolabusszal)  
 

Július 10. 9 – 15 óráig: „KINYITJUK A MESELÁDÁT” –  
  Kalandozás a mesék birodalmában ( meseolvasás,  
  dramatizálás, díszlet és jelmezkészítés, előadás) 
  Részvételi díj nincs (min. 10 fő jelentkezése  
      szükséges) 

Helye: Művelődési Ház (Vásártér u. 2/1.) 
 

Július 13. „RÁBAKÖZI KEREKEZ Ő” – kerékpártúra (Mihályi- 
  Jobaháza-Bogyoszló-Magyarkeresztúr-Beled) 
  Látnivalók: Alpaka farm, a települések nevezetességei 
  Részvételi díj: 300,- Ft (min. 10 fő jelentkezése  
      szükséges) 
  Esőnap: július 15. 
Augusztus 11. „KALANDRA FEL II.!” – A győri Mobilis  
  Interaktív Kiállítási Központ  bevétele 
  Részvételi díj: 3.600,- Ft/fő fő (14 fő jelentkezése  

esetén, utazás iskolabusszal)  
Jelentkezési határidő a programokra:: június 26-ig Pallag Jánosnánál. 

 

A Fabrikáló és a Meseláda idején ebéd igényelhető a napközi konyhán!  

Baba-Mama Klub következő találkozója 
2015. június 16-án 16 órakor lesz a Művelődési Házban.  

Várjuk az anyukákat és kisgyermekeiket. Játszó ruhát hozzatok! 
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Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

 
Jutalom kirándulás 

a közösségi vetélkedő győztes csapatainak 
 
2015. A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért 
Egyesület szervezésében tavaly szeptemberben elindult közösségi 
vetélkedő márciusban véget ért. 
A vetélkedő első 10 (5 felsős és első 5 alsó tagozatos) csapata 2015. 
május 28.-án (csütörtök)a Szombathely mellett található gyöngyös-
falusi Holdfényligetbe kirándulhatott el. 
A különjárat 4 település (Beled, Bezi, Rábacsanak és Szany) közel 
40 gyermekkel és 4 kísérővel reggel 9 órakor indult útjára. 
A nap folyamán a gyermekek kipróbálhatták a különböző nehézségű 
kötélpályákat. Ezen kívül lehetőségük nyílt még trambulin 
használatára, volt kilátó, focipálya, csúszó korong pálya, kelta 
fahoroszkóp ösvény, fahangszerek, sport és játékeszközök, 
leköthették magukat a játszótéren,és a mezítlábas élményösvényt is 
kipróbálhatták. Pihenni és feltöltődni a helyben lévő Peron Café-ban 
volt lehetőségük. A gyermekek nagy kedvence a kisvasút volt. 
A busz este 6 óra környékén érkezett haza. 
Reméljük, a gyermekek jól szórakoztak, új barátságokat kötöttek és 
rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak. 
A kiránduláson készült fényképek megtekinthetők intézményünk 
facebook oldalán. 
 

Iskolai közösségi szolgálat 
 

A Beled Ifjúságáért Egyesület az Új Európa Alapítvány és az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felhívására sikeres pályázatot 
nyújtott be 2014. decemberében „Fiatalok az idősekért ” címmel. 
Továbbra is szeretnénk együttműködni a középiskolás diákokkal és 
segíteni őket illetve koordinálni közösségi szolgálatuk letöltését. Az 
idei évben az idősek helyzetén kívánunk javítani. Szeretnénk, hogy a 
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fiatalok közelebb kerüljenek az idősekhez, segítsék őket át a nehéz, 
szürke hétköznapjaikon. 
Ezúton szeretnénk kérni a diákokat, hogy mihamarabb jelezzék 

intézményünkben részvételi szándékukat az alábbi 
elérhetőségeken, hogy el tudjuk készíteni a beosztásukat: 

• személyesen, 
• e-mail-ben: az eszkbeled@gmail.com e-mail címen 
• a facebookon 

• vagy 594-013-as telefonszámon 
 

Nyári napközis táborok 
 

A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület 
szervezésében ismét megrendezésre kerülnek a nyári napközis táborok. 
Időpontjai:2015. június 22-26.és 2015. július 27-31. 
Helye: Kerékpáros pihenő 
Ár: 3500 Ft/gyermek 
Részvételi szándékodat jelezheted személyesen, e-mail-ben: az 
eszkbeled@gmail.com e-mail címen, a facebookon vagy257-192-es 
telefonszámon. 
A táborok részletes tematikájáról a későbbiekben adunk tájékoztatást! 
Gyere el Te is! Idén is nagy buli lesz!…Vagy még nagyobb! ;)  

Odoricsné Buthi Krisztina 
                                                                         intézményvezető 

Beled Jövőjéért Egyesület 
 

Tavaszi Szél Fesztivál 
 

A Beled Jövőjéért Egyesület immár hatodik alkalommal rendezte meg a 
„Tavaszi Szél” fesztivált. A rendezvényen minden évben újabb és újabb 
akár teljesen amatőr, illetve profi csapatok vettek részt. A fesztivál a helyi 
kultúra és szokások megerősítését szolgálja, célja a hagyományteremtés. 
Rendezvényünket fergeteges produkciók, színesebbnél színesebb ruhák, 
önfeledt vidám gyermekarcok, nagyon jó hangulat jellemzi. Korosztályi 
megkötés nincs, így az ovisoktól a nagyszülőkig bármilyen korosztályú 
táncos, dalos csoport bemutathatja a produkcióját. A rendezvényünket 
Major Jenő polgármester úr nyitotta meg, első fellépők a beledi 
nagycsoportos óvodások voltak, ezt követték az első osztályosok. Horváth 
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Cecília első osztályos tanuló három dalt énekelt. Második osztályos tanulók 
a „Kérek egy kiskutyát” című produkcióval örvendeztették meg a 
közönséget. A harmadik osztályosok népdalcsokrot énekeltek, valamint a 
„Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” című darabból részletet adtak 
elő. Bodó Réka és Székely Kíra akrobatikus táncukkal kápráztatta el a 
közönséget. Őket követték a hatodik és hetedik osztályos lányok tánca. A 
nyolcadik osztályos tanulók bronzérmet nyert népdalcsokrát hallgathattuk 
meg. Mihályiból érkezett hozzánk az Orkeszter zenekar mindenki nagy 
örömére, a fiatalok elmondták nem olyan régen alakultak. A rendezvényt a 
sárvári PNR-ROCK BAND koncertje zárta. 
 Süteménysütő versenyünk célja különböző házi sütemények bemutatása, 
megismertetése a nagymamák féltve őrzött receptjeinek megmentése. 
Kizárólag saját készítésű süteményekkel lehetett nevezni, nemtől és kortól 
függetlenül. A süteményeket anonim módon egy háromtagú zsűri bírálta el. 
A zsűri tagjai Fertőszentmiklósról a Kovács cukrászda képviseletében 
Kovácsné Zsuzsanna volt, aki fagylaltjegyekkel és fagyi kehely 
utalványokkal járult hozzá a versenyhez. A zsűri második tagja kapuvári 
Monako cukrászdából érkezett hozzánk Mészáros Andrea. A harmadik 
tagként Kovács Ottó BÁMK napközis konyha szakácsa segítette a verseny 
elbírálását. 
Díjazottak: I. helyezett Mesterházy Attiláné nyereménye: 8.000 Ft Kreatív 
Bolt vásárlási utalványa. 
II. helyezett: Csóka Tibor Józsefné nyereménye: 6.000 Ft Fényes 
vendéglőbe szóló étkezési utalvány. 
III. helyezett: Varga Angéla nyereménye: 4.000 Ft édességbolt vásárlási 
utalványa. 
Különdíjak: Ágostonné Hajnali Csilla, Tömböly Ildikó, Balogh Zsuzsanna-, 
Némethné Seucz Andrea-, Lampert Józsefné nyereményük: szilikonos 
kuglóf sütőforma 
A süteménysütő versenyre minden nevezettet szilikonos kuglóf 
sütőformával ajándékoztuk meg. 
A rendezvényen rajzverseny is hirdettünk: helyezettek: 
I. hely: Huszár Zsófi 2.A  
I. hely: Velner Hanna 4.A 
II. hely: Bendekovics Nóra 2.B 
II. hely: Keszte Levente 5.A 

III. hely: Buthi Lilien 1.B 
III. hely: Németh Viktória 4.A 
Különdíj: Nagy Noel 4.a 
Különdíj: Skultéty Karina 8.B 

Az egyesület mindenkit, aki részt vett a versenyben jutalomba részesített, a 
díjazottak értékes ajándékokat kaptak. 

Némethné Erdős Ivetta, az egyesület elnöke 
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 Magyar Technikai és Tömegsport Szövetség  
Beledi Klubja 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A Magyar Technikai Szövetség Beledi Klubja nevében 
köszönetünket szeretném kifejezni a „Lövész majális” című 
rendezvényünk támogatásáért Beled Város Önkormányzatának és 
Képviselő-testületének. 
Köszönjük Molnár Istvánnak (Lisztes) és a beledi Fotóklub tagjainak 
az egész napos közreműködést, a fotózást. 
Külön köszönet Tömböly Ildikónak, Gelencsér Dénesnek, Heiner 
Ferencnek, Homplé Mártonnak, Illés Csabának, Kotek Tamásnak, 
Kőrösi Csabának, Pálfi Zoltánnak,  Prim Lászlónak,  Szabó Lajosnak 
(Tihi), Tompos Szilárdnak és Tuba Lászlónak. 

                                                     Pálfi Gyula, a Lövészklub elnöke 
 

Evangélikus Egyház 
 

• 2015.06.14-én, vasárnap 10 órakor tanévzáró istentiszteletet 
tartunk.  

• 2015.06.14-én, vasárnap 11 órakor Beledi Evangélikus 
Templomunkban Közgyűlés lesz.  
A Közgyűlésre várjuk gyülekezeti tagjainkat Gabnai Sándor 
esperes, Gosztola Szabolcs egyház-megyei felügyelő és a 
gyülekezet vezetősége nevében is.  
 
                                Béres László lelkész mobil: 20 824 87 58 

 

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


