
                                                                                                                                2018. JÚNIUS Ez a pünkösd más volt, mint a többi: felavatták a megújult óvodát és bölcsődét A tizenötödik évfordulójához érkezett beledi pünkösdi fesztivál a megszokott állandóság mellett évről évre változik valamennyit. Major Jenő szerint a megújulás inkább a megnyitóhoz kapcsolódó ünnepi aktusra jellemző, mert a szórakoztató kulturális programok folyamatos kísérői a rendezvénynek. A felújított beledi óvoda átadóünnepségén elsőként Németh Zoltán szólalt fel. A megyei közgyűlés elnöke szerint Beled jól prosperáló település, ahol tettre kész, szorgalmas kezek építik a város jövőjét.  – Míg a magyar vidék egy része sorvad, addig Beled szépen gyarapszik.  A mai nap jó példája annak, ha a település vezetése, az itt élők és a kormány összefognak, közös célért dolgoznak, akkor nagyszerű eredményeket lehet elérni – fogalmazott a megyei önkormányzat vezetője. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő kormányzati munkája miatt nem tudott jelen lenni, ezért üdvözlő szavait Szilágyi Gabriella, a képviselő személyi titkára tolmácsolta. Az emberek különféle vágyaik és életcéljaik mellett abban hasonlóságot mutatnak, hogy a legjobbat szeretnék gyermekeiknek: egészségesek, szépek és okosak legyenek.  Gerencsérné Németh Erika maga és munkatársai nevében mondott köszönetet az óvodai épületszárny felújításáért. Az intézményvezető arról beszélt, hogy hét éve arra vártak, hogy elkészüljön a beruházás.– Talán nem ok nélkül lehetünk büszkék az eltelt egy év óta megvalósult, hosszú ideje ígért fejlesztésekre – mondta Major Jenő a beledi pünkösdi fesztivál nyitóünnepségén. Beled polgármestere hozzátette:  – A közel harminc év után felújított és most befejezett ravatalozóra, a mintegy ötven éve készült járda lecserélésére a Fő utca kilométernyi szakaszán, a vicai városrészben, s végül az öt évig romokban heverő óvodarész megújítására, részben bölcsődeként történő újjászületésére.  Fesztiválunk tizenöt éves.  A mai fesztiválnyitó ünnepségünket a negyvenmilliós állami támogatással elkészült óvoda és bölcsőde átadása teszi emlékezetessé – tette hozzá Major Jenő.                                                         (Rábaközi Magazin)              
  BELEDI HÍRLEVÉL 
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Köszönetemet fejezem ki – Beled Város Önkormányzata és a magam nevében- minden támogatónknak és a város lakosságának a Pünkösdi Fesztivál programjaihoz nyújtott támogatásért, és a rendezvények iránt tanúsított érdeklődésért:  Major Jenő polgármester Fő támogatóink: 1. Extra Tej Kft. 2. Kalász Kft. 3. Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Nyugat Takarék 4. PannonVíz Zrt. 5. Provertha E.C. Zrt. 6. Wiedenmann Kft.  Tombolatárgy adományozók: 1. Adófürkész Kft  2. Albert Virág 3. Ács István 4. Beled COOP Zrt 5. Budai Viktória 6. Budai János 7. Boros Sándor 8. Bödecs Csaba e.v. 9. Bakosné Dóczi Piroska 10. Bakosné Nagy Katalin 11. Dr. Sóvári Győző 12. Eldorado Camping - SEE vendéglő 13. Egyházi István 14. Edviné Berényi Katalin 15. Flóra Termál Kft – Szűcs Kálmán, Kapuvár 16. Gerencsérné Németh Erika 17. Fenyő Gyógyszertár Beled 18. Huncutka Baba és Gyermek Divat 19. Humán Medicinal Bt. 20. Halász Andrásné 21. Hanyi Trans Kft – Nagy Zsolt  22. Horváth Gábor Fényes vendéglő 23. Horváth Jenőné 24.  Hufbau BNF Krass 25. Hullámos Zsolt 26. Kotek Tamás 27. Kovács László 28. Major Jenőné 29. Major Tiborné 30. Move Zrt 31. Németh János e.v. 32. Nagy Zoltán 33. Pravda Mária 34. Papp Márta Ilona 35. Ribesz 2000 Kft.- Goldschmied Róbert 36. Szupinger Tamás 37. Szupinger Rudolf 38. Szupinger Andrea 39. Tompos Szilárd 40. Vendor Kft. 41. Vintage Virágbolt 42. Beledi Egyesített Szociális Központ 43.  Kajtár Zoltán 44. Kurucz Margit 45.  Odorics Zoltán Akik a város lakosságát és vendégeinket megvendégelték: 1. Ambrózia Pékség, Kapuvár 2. BÁMK 3. Barnakmenti Vadásztársaság 4. Beled Jövőjéért Egyesület 5. Beledi Egyesített Szociális Központ 6. Beledi Lövészklub 7. Beledi Nimród Vadásztársaság 8. Beled Város Önkormányzata 9. Dénesfa község 10. Edve község 11. Előre Horgászegyesület 12. Extra Tej Kft. 13. Fenyő Gyógyszertár Beled 14. Kalász Kft. 15. Kőrismenti Vadásztársaság 16. Maria, Helmuth  17. Organo-Pet Kft. 18. Provertha E.C. ZRT. főzőcsapata 19. Provertha E.C. ZRT. sütőcsapata 20. Ritmo Trans Kft. 21. Wiedenmann Kft.  22. Varga Földmunka és barátai Akik a programokhoz és szórakoztatásunkhoz hozzájárultak: 1. Horváth Csaba és Horváth Szebasztián 2. Kozák Márton 3. Bödecs Péter 4. A BÁMK Művelődési Ház Hímzőköre és Ügyes kezek szakköre 5. A BÁMK Óvoda Búzavirág szakköre 6. A BÁMK Óvoda óvodásai 7. Bushi Dojo Karate Klub beledi csoportja 8. Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub dalköre 9. A kapuvári dr. Barsi Ernő AMI beledi csoportja 10. Napsugár Művészeti Iskola beledi csoportja 11. Beledi Általános Iskola Énekkara 12. Diamant Genius Tánciskola táncosai 



BELEDI HÍRLEVÉL 2018. JÚNIUS   Általános Iskola hírei                                                                                                                           HORVÁTH CECÍLIA LILLA 4. B osztályos tanuló a TUDÁSBAJNOKSÁG tanulmányi verseny Győr-Moson-Sopron megyei fordulóján környezetismeret tantárgyból a 6. helyen végzett. A 2017-2018. tanév II. félévében Cili a TUDÁSBAJNOKSÁG  elnevezésű versenyen kiváló munkájáért angolból ARANY, környezetismeret tantárgyból pedig EZÜST minősítést kapott. TÖRÖK FLÓRÁN  4. B osztályos tanuló a Budapesten megrendezett Kalmár László matematika verseny országos fordulóján a 20. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: Balogh Zsuzsanna                                                                 Gratulálunk!   Diákolimpia kispályás országos döntő  Nyíregyházán iskolánk csapata országos döntőn versenyzett. 19 Megyei bajnok és Budapest csapata voltak az ellenfelek.  Beledi csapat 3 győzelem, 3 vereség után a 11. helyet szerezte meg.                                                                                                             A csapat tagjai:  Bendekovics Máté, Kocsis Adrián, Kürti Kornél, Marton Máté, Pákay Gyula, Rácz Attila, Rácz Benjamin (kép a 7. oldalon)   Felkészítő tanár: Takács Sándor                                                                  3 
Atlétika megyei döntő Győr Barabás Laura 1500 m: 5. Hely Ominger Kata 600 m: 7. Hely  4X600 méteres váltó: 1. hely , országos döntőbe jutottak. Csapat tagjai:  Pintér Evelin Velner Hanna Németh Lili Eőry Eszter                         Felkészítő tanár: Török Jeanette  Atlétiika:  Egyéni verseny, megyei döntő Győr:  III. korcsoport kislabdahajítás: Kajtár Bálint 2. helyezés IV. korcsoport 300 méter: Pákay Gyula: 1. helyezés IV. korcsoport távolugrás: Pákay Gyula 4. helyezés IV. korcsoport 4X100 méteres váltó: 2. helyezés  A csapat tagjai: Pákay Gyula, Marton Máté,  Kürti Kornél, Vörös Márk  Országos atlétika döntő Győr:  IV. korcsoport: 300 méter: Pákay Gyula: 17. hely  Labdarúgás  IV. korcsoport:  megyei elődöntő: 1. hely     Megyei döntő: 1. Hely A csapat tagjai:   Bendekovics Máté, Csuka Péter, Kürti Kornél, Marton Máté, Pákay Gyula, Rácz Attila, Rácz Benjamin, Vörös Márk                                      Felkészítő tanár: Takács Sándor  Anyakönyvi hírek  Születés: 1.) Molnár Levente Ádám (Molnár László és Puporka Annamária gyermeke) 2.) Németh-Varga Dávid (Németh-Varga Hunor és Nagy Nikolett gyermeke) Házasságkötés: 1.) Kutasi Attila és Nemes Henrietta beledi lakosok 2.) Bakos Adrián és Nagy Katalin beledi lakosok 3.) Horváth Viktor beledi és Papp Adrienn budapesti lakos) 4.) Mészáros Roland és Gombás Adrienn sárvári lakosok 5.) Kocsis László himodi lakos és Németh Alexandra beledi lakos 6.) Németh Péter szili lakos és Horváth Viktória beledi lakos 7.) Nagy Zoltán beledi lakos és Németh Nikoletta nicki lakos 8.) Dr. Szabó Bálint János bicsérdi lakos és Dr. Szenefeld Szilvia rakamazi lakos Haláleset: 1.) Horváth Gábor volt Beled, Arany J. u. 26.  Kiadja: Beled Város Önkormányzata Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros Megjelenik  havonta, 950 példányban  2018. július és augusztus hónapban a BH megjelenése szünetel! 
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Városi és Iskolai Könyvtár          Folytatás a 6. oldalon…    A Beledi Általános Iskola Diákönkormányzata, a Művelődési Ház és a Nyitott Kapu-Vár idén 8. alkalommal rendezte  meg a Gyermeknapi kavalkádot, 2018. május 25-én, pénteken 8-18 óráig.  Délelőtt akadályversenyen vettek részt az osztályok, ahol a gyermeknepi vándorkupáért küzdöttek meg. Délben az eredményhirdetéskor a kupa és csokoládé-köszönjük a Provertha felajánlását-  mellett minden tanuló ízesített tejet,- az Extra Tej Kft.- valamint túró rudit- a Cserpes sajtműhely jóvoltából- kapott.  Egész nap friss víz várta a szomjazókat a Pannon Víznek köszönhetően.  Az akadályversenyen segítségünkre volt a Beledi Lövészklub, köszönjük munkájukat és türelmüket!  Minden osztály lőhetett, a rossz idő ellenére minden csapatunk eljutott a lőtérre, igaz sokan megáztunk, de megérte!  A Delta klubnak is köszönettel tartozunk, Eőry Jenő bácsi megdolgoztatott minket, így az akadályverseny végére el is fáradtunk.  Köszönjük a szülők: Kocsisné Varga Szabina, Soósné Baranyai Andrea, Kocsis Erika Vexliné Takács Eszter, Bendekovicsné Nagy Ildikó, Mester Mária, Buthiné Galambosi Kitti. Némethné Bödecs Melinda, Nagyné Varga Erzsébet, Rácz Zoltánné Varga Erika, Szabó Edina valamint Tóth Antal, Sági Gábor önzetelen munkáját is, akik egész délelőtt azon fáradoztak, hogy a Fényes Vendéglő által helyszínre szállított alapanyagokból -ismét köszönet az Extra Tej Kft-nek a húsért-finom ebédet főzzenek.  Ebéd után mindenki kipróbálhatta a Csúszdás légvárat, Sumot, Élőcsocsót, Óriás csúszdát, Vonatos akadálypályát, Kalandpályát, Rodeó bikát és lufit hajtogathattatott a bohóccal. Köszönjük a Beledi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Pénzváltó Sándornak hogy a tűzoltóautóba is beülhettünk! Nagyon jól éreztük magunkat ezen az esős napon!                                  Bendekovics Máté 8. a.  TÁMOGATóINK:           EXTRA TEJ KFT.   Szülői munkaközösség EFOP-3.2.9-16-2016-00071. számú Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése tárgyú Számítunk Rád-Számíthatsz Ránk 2. projekt. Köszönetnyilvánítás  Köszönjük Zsiray Dénes képviselő Úrnak , a “Jó tanulók kirándulására” felajánlott anyagi támogatását.  A gyerekek Szombathelyen voltak moziban, nagyon jól érezték magukat! 
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Beledi SE hírei SIKERES  TAVASZI  SZEZON       Vége lett a megyei I. osztály küzdelmeinek , csapatunk a 8. helyen zárta a bajnokságot .A téli  átigazolás és felkészülés után a cél a középmezőnybe való felzárkózás volt amit a csapat teljesített. Edzőnk Csordás Csabának a szavaival élve , ő a munkában hisz és ez eredménnyel kell, hogy párosuljon. A csapat játékosai a felkészülés és a bajnokság ideje alatt is kiemelkedő edzés munkát végeztek és az edzés látogatottság is magas volt. Tavasszal 25 pontot sikerült szerezni amivel megdupláztuk az őszi pontjaink számát. Mellette a gólok számában is jeleskedtünk, mert míg az őszi szezonban 9 -szer találtunk a kapuban , ez tavasszal 26 találat volt. Nem volt könnyű tavaszunk mert sérülések és eltiltások miatt ritkán tudtunk a legjobb összeállításban pályára lépni, de mondhatjuk, mindenki tette a dolgát. Igazán jó csapatszellem alakult ki mint a pályán és a pályán kívül is. Az új játékosok is hamar beilleszkedtek tetszik nekik az itteniközeg ,baráti légkör van az öltözőben , szeretnek Beleden játszani. Külön öröm volt a játékosok és vezetők számára , hogy nem csak a beledi pályán, hanem sokszor idegenben is szép számú közönség biztatta a csapatot. Megjegyezném, sok helyen több volt a beledi mint a hazai drukker, ez szerintem példaértékű a megyében. Szeretnénk megköszöni a sok biztatást, jó volt a tavasszal beledinek lenni. A jövőre nézve szeretnénk a csapatott egyben tartani és pár játékossal tovább erősíteni a keretet. Az edzőnk kérdése sem biztos még több ajánlata is van. Egy biztos, új szint hozott a csapat életébe, amiért hálásak lehetünk . HAJRÁ BELED !   Diákolimpia kispályás labdarúgás országos döntő: 3. old.                                                                                                                                                       Óvodai Hírek                                                       Május 26.-án Családi és gyermeknapot tartottunk az óvoda udvarán, amit közös főzéssel tettünk még családiasabbá. Köszönjük támogatóinknak a segítséget: Ács István egyéni vállalkozó, Kovács Ottó, Kovács BAU. és a Szülői Közösség tagjai. A finom pogácsák elkészítőit is elismerés illeti. Külön köszönjük a  rendőrség vezetőjének ifj Buthi Gyulának és az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének  Pénzváltó Sándornak, hogy lehetővé tették  a gyerekek számára  a rendőr - és a tűzoltó autókkal való ismerkedést, nagy élmény volt számukra  A Gyermeknap programját a győri Holle Anyó színház előadása színesítette Június 1-én 15 nagycsoportos óvodás búcsúzott az óvodától. Ősszel iskolába mennek. Június 12-én csoportkirándulásra megy a Hóvirág és a Margaréta csoport. Június 14-én Nevelőtestületi értekezlet miatt az óvoda 13 óráig tart nyitva. Június 29-én nevelés nélküli munkanap lesz , az óvoda zárva lesz.  A nyári óvodai nagytakarítás augusztus 6-20.-ig tart. Az új óvodásokat szeptember 1-től várjuk! Jó pihenést kívánunk a gyerekeknek, szülőknek egyaránt a nyári szünetben!   Gerencsérné Németh Erika int. vez.  
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Kedves Gyerekek! Itt a nyár, a jó idő, a gondtalan kikapcsolódás, felhőtlen szórakozások időszaka. Élmények sokasága vár rátok,hegyekben, vízpartokon…    Egy kis szellemi játék azonban a szünidőben sem árthat! A  jó könyv mindig elfér a hátizsákban…  Egy kis csendre vágysz? Látogass el nyári mozidélelőttjeinkre! Valódi kalandot szeretnél átélni?  Nevezz be Betűfaló vakáció programunkba, és válassz magadnak egy izgalmas olvasnivalót! Szeretnéd bemutatni a természet szépségeit, amit magad is átéltél? Itt a lehetőség!  A könyvtár rajzpályázatára egész nyáron lehet nevezni! Sőt, nyelvi rejtvényeinkre is! Mellékelt plakátjainkon, honlapunkon minden részletet megtalálhatsz! www.bamk.hu        Könyvtárunk az „Informatika a köz szolgálatában” c.  pályázaton 4 db új számítógéppel  gyarapodott. Így lehetőség nyílt elavult eszközeink részleges cseréjére. Szeretettel várunk a szünidőben is minden kedves érdeklődőt  könyvtárunkban, s  a Digitális Jólét Ponton!        NYÁRI NYITVATARTÁS:  Június 18- szeptember 1-ig könyvtárunk nyitvatartási ideje:  Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig. Szombatonként ZÁRVA tartunk! 
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Katolikus Plébánia hírei   Június 8-áról 9-ére történő éjszaka –éjféltájt-, nagy reccsenés, robaj támadt a cikázó villámlások és dörejek közepette. Nem sokat váratott, mire a szomszédos üzlethelyiség előtt, a sötétben enyhe füstjelet, égő pernyét látók hívására kiérkeztek a tűzoltók.  A beledi, répcelaki és sárvári tűzoltók munkája szerencsére megakadályozta a még nagyobb bajt. Köszönet illeti őket. A villám a tornyot találta el, ahonnan belül tovaterjedt. Így a toronyórától kezdve a harangokon át mindent utolért (orgona? )  A templom áramellátása azóta ki lett kapcsolva.  A miséket megtartjuk. A toronyban, a keresztet tartó függőleges királyfa felső része, kb. fele vastagra éghetett el, mialatt izzította a ráépülő fém részeket. Szerencsére a kereszt nem dőlt meg. Viszont valószínűleg le kell emelni és meg kell bontani a téglából épített sisak tetejét, hogy a sérült gerenda-felsőt ki lehessen cserélni. Június 17-én: Tanév végi hálaadás Június 28. Szent Péter és Pál előestéjén lesz szentmise Július 26. Szent Anna búcsú Vicán Augusztus 5. Szentségimádási nap Beleden Augusztus 15. Mária Mennybemenetele, kiemelt ünnep Augusztus 20. Szent István király ünnepe Vadosfán külső (állagmegóvó) felújítás kezdődött a templomnál. Remélhetőleg aug. 20-ra nagyrészt ez el is készül.                Tisztelettel: Smudla Tamás plébános   Evangélikus Egyház hírei  A Soproni Evangélikus Egyházmegye élére megválasztották Ihász Beatrix beledi lelkészt esperesnek és Sümeghy Pétert egyházmegyei felügyelőnek. Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke május 19-én 10 órakor a beledi templomban iktatta hivatalába őket. Isten áldását kérjük egyházmegyénk gyülekezeteire, lelkészeire és tagjaira!   Idén, gyülekezetünkben a konfirmáció május 6-án volt. 5 konfirmandus készült arra, hogy hitvallását elmondja és az úrvacsorával élők közösségébe lépjen. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket. Ezen a napon rendeztük meg a jubiláns konfirmandusok találkozóját is. Az előttünk álló időszakról:  Beledi templomunk felújítását tervezzük, a templomtető és a torony felújítására folyamatosan gyűjtünk. Örömmel fogadjuk az adományokat. Az EFOP-os pályázaton nyert összeg egy részét eszközbeszerzésre, másik részét programok megvalósítására nyertük. Ennek a tervezése is folyamatban van. Két éves projektről van szó, melyben táborozás és zenei programok is bőséggel megvalósíthatóak.   A szokott rend szerint tartjuk alkalmainkat: Vasárnap 10 órakor tartjuk istentiszteleteinket templomunkban.   Jelenleg 2 gyermek- és 3 felnőtt keresztelőre/konfirmációra való felkészülés zajlik gyülekezetünkben. Isten adjon szép ünnepet, mély elköteleződést. Esketésre jelentkezett párok száma: 2. Kívánjuk, hogy a házasságra való felkészülésüket Isten áldása kísérje!  Nyári napközis tábort szervezünk: június 18-22-ig. Tervünk: sok játékkal, énekléssel, mozgással megismerkedni, elmélyedni olyan bibliai történetekben, tanításokban, mely akár egy életre való útmutatást is adhat. Idén ószövetségi és újszövetségi elhívás-történetekkel foglalkozunk. A táborzáró és tanévzáró istentiszteletünket június 24-én tartjuk. Ekkor kaphatunk beszámolót a táborunkról. Ezen az istentiszteleten jutalmazzuk a matricagyűjtés győzteseit is.  Idén rendezik meg ismét a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót. Konfirmandus kortól várják a fiatalokat Bükre. Bőséges információt ad a programokról a Szélrózsa honlapja. Isten áldása legyen ezen a július végi találkozón.    Szép nyarat, tartalmas feltöltődést kívánok minden kedves olvasónak!                                                                                                                                                 Ihász Beatrix evangélikus lelkész 
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                                                   Pillanatképek a XV. Pünkösdi Fesztiválról      


