
2018. szeptember                                                                                                    Általános Iskola hírei    Szeptemberi számunkat hosszabb szünet után az általános iskola elmúlt tanévének eredményeivel kezdjük. Bemutatjuk iskolánk új igazgatóját, Kőszegi-Németh Józsefet.  A továbbiakban hírt adunk a kis elsősök iskolára hangoló napjáról, majd tábori élménybeszámolók színesítik az iskolai rovat híreit.   Képes oldalainkon - a formátum szerkesztési kívánalmainak megfelelően-  az események fotóit gyűjtöttük össze.    Az élménydús, forró nyár után mindenkinek jó munkát, eredményes tanévet, sok sikert kívánunk!                     A tematikus programhét pillanatképei és az                                  „iskolára hangoló” kis csapata                                                                                                                                                                                                               Hagyományos és „vidám” program az Erzsébet-táborban 

 BELEDI HÍRLEVÉL 
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A Beledi Általános Iskolában kitűnő és jeles tanulmányi eredményt a 2017/2018-as tanévben  a  következő tanulók értek el:  Kitűnők 1. osztály: Teke Bence Török Olivér 2. A osztály: Velner Cecília 3. osztály: Jakab Patrik Kővári Kata Dóra Nagy Gergő Németh Balázs Sukola Kincső Anna Varga Gréta 4. A osztály: Ferenczi Tímea Foki Janka Erzsébet Németh Nikolett Soós Réka Tömböly Dóra 4. B osztály: Horváth Cecília Lilla Rácz Nikolett Török Flórián 5. A osztály: Borsodi Koppány Nyitrai Zsófi 5. B osztály: Csizmazia Botond 6. A osztály: Antal Enikő Zsófi 7. A osztály: Foki Anna Velner Hanna  Jelesek 1. osztály: Horváth Zsófia Kajtár Nóra Németh Róza Mária Tar Hanga Zsófia 2. A osztály: Buthi Viktória Egyházi Dorka 2. B osztály: Buthi Eszter Németh Kristóf Rácz Gréta Erika 3. osztály: Hidegh Flóra Jakab Dominik Németh Szofi 4. A osztály: Mészáros Barnabás Rapcsák Réka Anna 4. B osztály: Jakab Kristóf Németh Dávid 5. B osztály: Takács Anna 6. B osztály: Galambosi Benjamin Lajos Hidegh Regina Szupinger Brenda 7. A osztály: Ferenczy Flóra 7. B osztály: Tóth Bettina 8. B osztály: Kesik Mirella Gratulálunk a kiváló tanulmányi eredményekhez! 

Iskolára hangoló nap Augusztus 28-án 23 első osztályos tanuló vett részt ezen a fontos eseményen. Fő célunk az volt, hogy könnyebbé tegyük a diákoknak és szüleiknek az iskolakezdést; még jobban ráhangolódjanak az előttük álló feladatokra.  Reggel nyolc órakor kisebb-nagyobb izgatottsággal érkeztek meg a gyerekek. Kőszegi-Németh József igazgató úr üdvözölte a nebulókat, majd rövid tájékoztatást tartott az őket kísérő szülőknek, nagyszülőknek. A gyermekek megismerkedhettek tanítóikkal, játékos foglalkozásokon tevékenykedhettek. Kicsi bepillantást nyerhettek a számok világába, énekeltünk, verset és dalt tanultunk, közösen játszottunk az udvaron és a teremben. Origami cica báb készítésében segíthettek, melyet haza is vihettek a kisebb ajándékokkal együtt. A délelőtt folyamán meglátogatott bennünket Ágostonné Hajnali Csilla igazgatóhelyettes és Mihalkovitsch Gertrúd gyermekfelügyelő is, akik édességgel lepték meg a gyermekeket. A foglalkozás befejező részében elsétáltunk a tornacsarnokba, ahol elpróbáltuk műsorunkat a tanévnyitó ünnepélyre. Ezután játékos sportfoglalkozáson ügyeskedhettek az elsősök.  A napot közös ebédeléssel zártuk. Itt szeretném megköszönni Vargáné Simon Katalin, Takácsné Kovács Mária Edit és Török Jeanette pedagógusok és a konyhán dolgozók segítő munkáját. Azt gondolom, hogy minden kisgyermek jól érezte magát, és jó kedvvel fog érkezni szeptember 3-án az iskolába. Én nagyon sok szeretettel várom  Őket!!!                                                Balogh Zsuzsanna tanítónő 

                                                                                                                                  Nyári programok a Beledi Általános Iskolában  Iskolánk a tanév befejezése után is érdekes, tartalmas           időtöltést kínált  az alsó tagozatos kisdiákoknak.  Júniusban a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben” (EFOP-3.3.5.-17-2017-00042) pályázat keretében három csoportban szerveztünk alsós tanulóinknak programheteket.  A gyermekek 8-16 óráig, térítés nélkül vehettek részt a tematikus hetek foglalkozásain. A napi négyszeri, változatos, ízletes étkezést a Fényes vendéglő biztosította, melyet ezúton köszönünk meg tanulóink és nevelőink nevében. (folyt. a 3. oldalon)     
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A „Kismackó meséi” művészeti programhét június 18-22-ig valósult meg, 24 fő 1-2. évfolyamos tanulónak, Vaspöriné Kótai Szilvia vezetésével. Segítői Csóka Tiborné és Mihalkovitsch Gertrúd voltak.     A hét tematikája többféle művészeti ágból merített: magyar irodalom, ének, zene, tánc, dramatizálás, bábozás.  A különböző kreatív tevékenységek, mint a rajzolás, festés, agyagozás, játékos kereteken belül bővítették ismereteiket. Mesevilágba merültek, ahol állatcsaládokat alakítottak, saját jelvényt és fantázianevet alkottak.  Kiránduláson vettek részt a Kisfaludi Vadasparkban, ahol élet közelből ismerkedtek az állatokkal. Vidáman ropták a táncot a néptánc foglalkozáson és jól szórakoztak a mese-akadályversenyen.    A „Ruhám az ékességem” tematikus programhét (június 25-29.) keretében a magyar népművészettel ismerkedhetett meg 18 fő 4. évfolyamos tanuló, Kovács Zoltánné vezetésével. Segítői Balogh Zsuzsanna és Vargáné Simon Katalin voltak.    A hét során megismerkedtek a rábaközi-, a kalocsai-, a sárközi- és a  kalotaszegi népviselettel és díszítőművészettel. Régi ruhadarabokat próbálhattak fel, népi gyermekjátékokat játszottak. Bőrkarkötőt készítettek, a szalmafonással ismerkedtek, kalocsai mintával tányért festettek, tulipános láda motívumot terveztek és a kékfestés keretein belül nyomatkészítéssel terítők készültek. Kirándulás keretében megismerkedtek a rábakecöli „Bábi néni kincsesháza” helyi magángyűjteménnyel.    A „Játékhét” tematikus programhét (június 25-29.) csupa mozgásos, képességfejlesztő játékkal telt. A 18 fő 1-2. osztályos kisgyermek vidám hangulatban töltötte a hetet Horváthné Krétai Ilona vezetésével. Segítői Takácsné Kovács Mária Edit és Némethné Erdős Ivetta voltak.    A hét során csupa új, számukra eddig ismeretlen játékot ismerhettek meg. Nagyon népszerűek voltak a különböző ismerkedős-, helyfoglalós-, kincskeresős-, kommunikáció- és memóriafejlesztő játékok. A világ állatairól szóló film megtekintése után egy egész nap állatokkal kapcsolatos játékokkal telt. Külső szolgáltatók segítségével népi ügyességi játékokkal és az íjászat alapjaival ismerkedhettek meg. Lovas kocsin bejártuk városunkat. Gyalogtúrán ellátogattunk a kerékpáros pihenőhöz, majd megismerkedtünk a gyógynövényes parkkal és jót játszottunk a játszótéren.                                                                                    Takácsné Kovács Mária Edit  A nyár folyamán a beledi gyerekeknek számtalan alkalmuk kínálkozott táborozásra.  Az átélt élmények közül a tanulók beszámolói alapján adunk közre néhányat.  Erzsébet napközis tábor   „A mi táborunk június 18-tól 22-ig tartott. Beledben voltunk reggel 8 órától, délután 4 óráig. Sok jó program volt, ami nagyon tetszett. Egyik nap Szombathelyre mentünk a kalandparkba, amit társaimmal együtt nagyon élveztem. Táborunkban voltak kézműves feladatok is. Ami nekem még nagyon tetszett, az a vetélkedő játékok voltak. Naponta háromszori étkezést kaptunk. Az ebédünket a helyi étteremben fogyasztottuk el, ami finom volt. Egész héten nagyon jól éreztük magunkat. Sokat nevettünk, szórakoztunk. „                                                                                                                                                Módos Gréta „A nyári szünet első hete Erzsébet táborral kezdődött számunkra. Vidám, izgalmas napokat töltöttünk el. Kézműveskedtünk, sportversenyek zajlottak, „virágosabbá” tettük iskolánk környékét. Érdekes előadást hallgattunk a régészek munkájáról. Kirándultunk a szombathelyi Falumúzeumba, kalandvárosba. Tartalmas, élményekkel teli hétben volt részünk, nagyon jól éreztük magunkat. Táborvezetőink Jeanette néni és Gabi néni voltak.”  Huszár Zsófi, Soós Virág, Horváth Dóra,  Odorics Zalán, Nyitrai Zsófi  
Erzsébet-tábor Augusztus 12-17-ig részt vettünk a zánkai Erzsébet-táborban, ahol sok új élménnyel gazdagodhattunk. Iskolánk a Nyári Hetes nevezetű épületben kapott szállást. Napi háromszori étkezést biztosítottak számunkra. A tábornyitó nagyon hangulatos volt, meghallgathattuk mindenki csatakiáltását, utána pedig felhúztuk a zászlókat, majd táncoltunk. Egész héten színes és változatos programokon vehettünk részt, mint például: lézerharc, kalandpark, éjszakai akadályverseny illetve a tábortűz, ahol sokat játszottunk, énekeltünk. Néhányunk más iskolák diákjaival is megismerkedett. Az egész csapat megtanult evezni sárkányhajón. Az időjárás kedvezett számunkra, így mindenki tudott csobbanni a Balatonban, sőt csúszdázni is volt alkalmunk.   Míg valaki a vízben fürdött addig más röplabdázott, focizott vagy kipróbált más játékot a strandon. A táborzáró buli is nagyon tetszett, a Tesók nevű zenekar két produkciót is előadott nekünk! A szervezőktől búcsúzóul ajándékot kaptunk: sapkát, kulacsot, törölközőt, pólót.  Összességében nagyon tetszett ez a tábor, aki teheti és van lehetősége rá,  jövőre is menjen el!                                  Ésik Hanna 8. B osztályos tanuló 
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Szeptembertől a Beledi Általános Iskola új igazgatója Kőszegi-Németh József.  Interjúnk az igazgató Úrral ennek apropójából készült…  
 Az évkezdet rögtön egy sürgősen megoldandó probléma elé állította: az iskolaépület felújítási munkálatai néhány héttel a tanévkezdésen túl fejeződnek be.  Hogyan érintette Önt a kialakult helyzet, miként sikerült elkezdeni a tanévet?  Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy a felújítást rendkívül fontosnak tartom, mert új kereteket nyithat meg a közoktatás számára városunkban. Ezeket a kereteket a nevelés-oktatás törvény által újonnan megfogalmazott céljaira építve itt helyben megvalósítható új tartalommal szeretnénk megtölteni. A Beledi Általános Iskolába érkezve nagyszerű kollégákat volt szerencsém megismerni. Mindenkinek személyes megbeszélésre is adtam lehetőséget és ezek az alkalmak megerősítettek abban, hogy sok olyan tartalékkal, eddig fel nem használt kompetenciával rendelkeznek a pedagógusok, melyeket a megújulás folyamatába lépésről lépésre be tudunk illeszteni. Szeretném, ha az iskola jelene és jövője a gyermekek élményalapú oktatásáról szólna. Fontos számomra, hogy tanulóinknak mi pedagógusok nyissuk meg a kaput a világra, az élet által elvárt gyakorlati tevékenységek, munkaformák modellezése által. Mindeközben mód nyílik számunkra az értékek, viselkedési szabályok, kommunikációs elvárások átadására is, mely a tanulóink sikeres jövőjét alapozhatja meg. Nos, rátérve a tanévkezdés kérdésére, számtalan pozitívumot tapasztaltam, ami a felújítás idejére a gyermekek elhelyezését illeti. Ki kell emelnem Major Jenő polgármester úr segítőkészségét, aki személyesen végigjárta velem az intézmények többségét, ahová átmeneti időre az osztályaink beköltözhettek. Megemlíthetem még Gerencsérné Németh Erikát, a Beledi ÁMK igazgatóját, aki minden támogatást megadott a tanév zökkenőmentes elindításához. Köszönettel tartozunk a Coop Zrt, az Evangélikus és a Katolikus gyülekezetek vezetőségének is, mert osztályainkat náluk is elhelyezhettük. KÖSZÖNJÜK! A tanév tehát rendben elindult, mert mindenki maximálisan megtette a dolgát. Hálásan köszönöm minden kollégámnak az áldozatvállalását és igyekezetét. Nagyon fontos számomra, hogy ilyen készséges munkatársak vesznek körül, pedagógusok és technikai alkalmazottak egyaránt. Csak dicsérhetem őket! 
    Melyek voltak azok a fontos állomások a korábbi évek munkája során, amely alapul szolgált a       jelenlegi igazgatói állás-pályázat benyújtásához?  Tíz évnyi igazgatással a hátam mögött több felújítással, átszervezéssel és megújítási törekvéssel találkoztam. Volt olyan, amiben kezdeményezőként vehettem részt, ám akadt olyan is, amiben pedig örömmel tehettem hozzá a saját részemet. Két dologra törekedtem mindig, egyrészt, hogy pozitívan álljak a változáshoz, másrészt, hogy minden esetben lehetőleg eredményeket hozzak az általam képviselt iskola, azon belül elsősorban a tanulóink részére. A Beledi Általános Iskola tekintetében is sok lehetőséget látok az előrelépésre, ezt meg is fogalmaztam a pályázatomban. Most pedig, hogy a tanulókkal való találkozásaim mindennaposak, látom a szemükben azt a csillogást, kíváncsiságot az újdonságok iránt, ami minden nap arra sarkall engem vezetőként, hogy az életre nyitott élménygazdag iskola gyakorlatát közösen megvalósítsuk. 
 Milyen új feladatokat hoz a 2018/19-es tanév? A mindennapi feladatok elvégzése mellett ebben a tanévben szeretnénk a beiskolázási tevékenységünket megújítani, továbbá ajándék programokkal színesíteni az iskola délutáni foglalkozásait. Fontos számomra, hogy előre tervezett lépésekkel, kompromisszumok mentén jelöljünk meg olyan távlati célokat, melyek az iskola arculatát és tartalmi fejlesztését segíthetik elő. Ilyen értékes területeket jelent számomra az értékalapú iskola, a hagyományőrzés, a továbbtanulás, a környezetünkben megtalálható életlehetőségek és munkahelyek megismerése, továbbá tanulóink saját adottságaikra épített jövőképének elmélyítése. Úgy érzem azért érdemes dolgozni, hogy ne csak oktassuk és neveljük a ránk bízott gyermekeket, hanem menedzselni próbáljuk az életpályájuk kezdő lépéseit. Ez manapság a feladat és nem is kevés… 
 Ön szerint hogyan lehet megszólítani a mai diáknemzedéket, melyek azok a módszerek, amelyekkel hosszabb távon vonzóvá tehető a tanulás és az iskola? Sok olyan pedagógiai módszer van, mellyel az oktatás élvezetesebbé tehető, de a tapasztalat azt mondatja velem, hogy önmagában egyik sem üdvözítő út. Ellenben hiszek a pedagógiai sokszínűségben, az ötletes óravezetésben és a játékos, élményalapú tudásátadásban. Ez komplex felkészültséget kíván a pedagógusoktól, örömmel tapasztalom a sok bíztató jelet ennek megvalósítására. Nem kapkodunk, hogy mindenáron valamit mutassunk, ellenkezőleg, Megfontolt lépésekkel akarunk haladni abba az irányba, hogy minden kollégám különböző kompetenciáira építkezve csapatmunkában valósítsuk meg a pedagógiai sokszínűséget. Bízom benne, hogy ez alapvetően új helyzetet és lehetőséget nyit a tanulóink felé.  
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Ezt a törekvésünket kiteljesíti a legfontosabb, a szeretet. Határozott neveléssel, ám minden nap őszinte szeretettel fordulunk a ránk bízott gyermekek irányába. 
  Mi a fontosabb Ön számára: a tudás átadása, vagy inkább a nevelés? Nagyon fontos számomra a tudás átadása, a tanóra védelme! Ám pedagógusként be kell látnom, hogy a körülöttünk lévő világ olyan változáson megy át, hogy ez így önmagában nem vezet már eredményre. Néhány éve még arra törekedtünk pedagógusként, hogy a tanulóinkat ösztönözzük, motiváljuk a tanulásra. Ma már azt kell látnunk, hogy az idő meghaladta ezt a nézőpontot is. Napjainkban a szűkebben vett nevelési igény megfogalmazása is idejétmúlt feladatnak tűnik. Sajnos… Talán az a gyakorlatiasan megfogalmazható cél, hogy motiváljuk a gyermekeket a nevelés elfogadására, hogy utána az oktatásra fordított energiák eredményre vezessenek. Közérthetően fogalmazva: fel kell szántani a földet, hogy ezután elvethessük bele a magot! 
 Hogyan kapcsolódik ki szabadidejében, mivel foglalkozik szívesen? Köszönöm ezt a kérdést, mert szeretném elérni, hogy tanulóink az általános iskolai évek alatt ráébredjenek arra, milyen tevékenység okoz számukra örömet, amiből aztán egész életükre szakmát, vagy a hobbyt választhatnak. Jómagam a zenében, a művészetben lelem sok örömömet, akár aktívan alkothatok, vagy csak passzívan szemlélem, hallgatom azt. Rendkívüli módon pihentet az utazás, az erdőjárás, vagy a tenger látványa is. Úgyszólván mindent szeretek, ami új és meghatározó élményhez juttat! Köszönöm a lehetőséget!  Tevékenységéhez sok sikert, jó egészséget kívánunk! Köszönjük a beszélgetést!   Beledi Egyesített Szociális Központ   NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR  Intézményünk az Erzsébet program keretében az idei évben is sikeresen pályázott napközis táborok lebonyolítására. Az 5 nyertes pályázatból kettő itt Beledben került lebonyolításra. A táborokban 25 fő általános iskolás korú gyermek vett részt.          Az első tábor Mesés időutazás… címmel  2018.06.18 - 06.22-ig tartott. A mesék világába barangolhattak a gyerekek, a részükre szervezett változatos programok segítségével.  Az első nap csoportokban dolgozhattak  és az elmesélt mese alapján mesefát készíthettek , amely plakát formájában készült el.  Ezt követően szivacs falhasználásával Spongyabob figurát készítettünk.  A tábor hete alatt szinte minden napra jutott kézműves tevékenység. Kedden cserép felhasználásával a Süsü a sárkányt készíthették el . Még aznap délután Rábakecölbe utaztunk , ahol interaktív mesefoglalkozáson vehettek részt  és  megismerhették a település helyi kulturális értékeit. Szerdai napon Sopronba kirándultunk, a Meseösvényt fedezhették fel a gyerekek, majd az ebéd elfogyasztása után a Tűztoronyba mentünk fel. Csütörtökön volt báb és állarc készítés csoportfoglalkozás keretében, melyek segítségével másnap mindenki előadhatta kedvenc meséjét . De készült még légyelkapó béka is  az újrahasznosítás jegyében. Tudáspróbával zártuk a hetet.       Második táborunk a Rábaközi kalandok címmel került megszervezésre és 2018.07.09.07.13-ig tartott.  A gyermekek első nap kisfilm segítségével ismereteiket bővíthették a Hanság növény és állatvilágát illetően, és tudáspróbában mérhették össze tudásukat. Délután kézműves foglalkozás keretében készítettünk medálokat, melyeket ki is díszítettek, dombornyomást próbálták ki. Délután Horváth Lajos beledi lakos jóvoltából lovas kocsival nézhettük meg a település helyi értékeit, nevezetességeit. Kedden az üvegfestésé volt a főszerep népi motívumok megjelenítésével, de szabadon választott mintákat is kipróbálhattak. Az így készült mintákkal díszíthették ki az üvegmécsesüket. Délután beled város legfőbb nevezetességét a Barthodeiszky kastélyt, és annak  sokak számára eddig  nem látott helységeit  tekinthettük meg és bővíthették ismereteiket Németh István György segítségével. Szerdán az Öntésmajori Múzeumba látogattunk, majd az ebéd elfogyasztása után Osliba indultunk a helyi  csuhéfonókhoz , ahol  kipróbáltuk a csuhéfonást, és kisebb ajándéktárgyakat készíthettünk. Vendégünk volt még  a héten a Csornai múzeum munkatársa, aki A Mesterségem címere című interaktív előadásán vettek részt a gyerekek . 
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A Rábaközben valaha meglévő mesterségekről mesélt és a kékfestés technikáját is kipróbálhattuk. A hetet az újrahasznosítás jegyében zártuk és kupakok felhasználásával hűtőmágnest készítettünk.   A sport, mozgás valamint szabad játék is része volt mindkét tábornak, ehhez sporteszközöket, és társasjátékokat biztosítottunk. A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba és új barátságok is szövődtek.                                                                                                                                 Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő  
                                                                                               Képek a táborból    MEGHÍVÓ .Az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhíváshoz  A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEINEK BEMUTATÁSA, ELSAJÁTÍTÁSUK SEGÍTÉSE Beled Jövőjéért Egyesület Beledi Evangélikus Egyházközség „Fogjunk össze!” című pályázata keretében tisztelettel meghívom Önöket az alábbi eseményre: TÉMA: Zenei játszóház IDŐPONT: 2018. szeptember 16. (vasárnap) 9:30 - 12:30 HELYSZÍN: Gyülekezeti ház  Vezeti: Kőszegi-Németh József   
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        ZENE- ÉS MŰVÉSZETKEDVELŐK FIGYELEM!            Beled Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy szeptember utolsó hétvégéjén az alábbi figyelmet érdemlő zenei programok kerülnek megrendezésre városunkban: 
 2018. szeptember 29-én (szombaton) 17 órakor „Szüreti dallamok” címmel operett és musical előadás a Művelődési Házban.                         Fellépnek: Karsai Klára, Kőszegi-Németh József, László Attila 
 2018. szeptember 30-án (vasárnap) 14 órakor az Orosházi Fúvószenekar OFZE ad koncertet Beled új Főterén (őstermelői piacon).   A rendezvényekre szeretettel várjuk a település lakosságát és minden kedves érdeklődőt!                                                                                                                                                        Tisztelettel: Major Jenő polgármester  Az iskolában különböző helyszíneken, zavartalanul folyik a tanítás                     
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Óvodai Hírek  A nyári leállás ideje alatt nagy változás történt az óvodában. Az épület mindkét részében kiépítésre került a tűzjelző rendszer.  A Hóvirág és a Tulipán csoport teljes felújításon ment keresztül (festés és laminált parkettázás történt mind a két csoportban). Köszönjük a fenntartó Önkormányzatnak, hogy támogatásával sikerült a csoportszobákat felújítani. A Szülői Közösség anyagi támogatásával a két csoport teljesen új bútorzatot kapott, új szőnyegeket sikerült vásárolni és a Hóvirág csoportban új ágyakat is sikerült beszerezni.  Szúnyogháló felszerelésére került sor mindkét oldalon.  Köszönjük a támogatásukat, hogy óvodásaink megszépült környezetben kezdhetik az új nevelési évet!  Köszönetet mondok a Rábaköz Ifjúságáért Egyesület anyagi támogatásáért.  Köszönjük Vexliné Takács Eszternek, hogy elkészítette a Tulipán csoport öltöző padjaira a szivacsos ülőkéket. A bölcsőde bútorzatának átszállításáért köszönetet mondunk ifj. Mátis Tibornak valamint az asztalos munkákat, javításokat ifj. Bödecs Tibor végezte el Köszönjük szépen a segítségüket!    Szeretettel köszöntjük óvodába lépő kiscsoportos gyermekeinket: Kiss Vince, Németh Anna Bella, Csiszár Anna, Horváth Katinka, Horváth Franciska, Sági Lotti, Menyhárt Csenge, Buthi Luca, Molnár Bálint, Milutinovic Olivér, Seprős Noel, Odorics Zétény, Takács Roland, Varga Nimród valamint  Seucz Luca nagycsoportos óvodásunkat.          Városi Könyvtár hírei  A „SZÍV NAPJA” az új piactéren Városunk új Főterén hamarosan feliratok hirdetik majd az idei FELOLVASÓMARATON előkészületeit. (Plakát a 12. oldalon)  A programmal kapcsolatos fontos információk: ⁃ A nap eseményeibe bárki, bármely időpontban, bekapcsolódhat, közreműködőként és nézőként egyaránt. ⁃ Nem csak a megjelölt műből lehet felolvasni, hanem bármilyen, a témához kapcsolódó irodalmi idézettel lehet szerepelni. ⁃ Az olvasás ideje személyenként kb. 5-10  perc . A felolvasások egész nap folyamatosan zajlanak. ⁃ A téren felállított padokon bárki helyet foglalhat, és       hallgathatja a felolvasást, az óvodások  mesedélelőttjét, az iskolások, az önkéntes érkező      szereplését és a beszélgetéseket a mű tartalmáról,            mondanivalójáról stb. 
Országos Könyvtári Napok október 1-7-ig  Okt. 1.  10:00         Találkozó Telegdi                                 Ágnes írónővel Okt. 4. 10-12:00    K. László Szilvia költő                                 mesedélelőttje                                 a bölcsődében és az                                                     óvodában Okt. 6.  9 :00          Családi délelőtt-  (szombat)              „A Rábaköz természeti                                 kincsei” - Áder Csaba                                 természetfotós vetített                                 képes  előadása    Okt. 6. 10:00          A nyári könyvtári                                 pályázatok                                                     eredményhirdetése Okt. 6. 10.30          Kézműves foglalkozás                                  mindenkinek                   Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Szülői értekezletet tartunk az óvodában 2018. 09. 12-én (szerdán) 17:00-kor.  Minden érdeklődő szülő megjelenésére számítunk! 
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⁃ A nap eseményei közül ajánljuk mindenki figyelmébe a találkozást Horváth Ferenc boldogságkutatóval, aki egy különleges „szíves” tárgyi gyűjteménnyel is megismertet minket. Előadása és a vele való beszélgetés kellemes élményt kínál minden érdeklődőnek. ⁃ Ugyanilyen szeretettel hívjuk fel a figyelmet Ihász Beatrix esperes Asszony bevezető gondolataira, és az Őt követő kis énekes, Horváth Cecília 5. osztályos tanuló produkciójára. Érdemes tehát eljönni a megnyitóra is! ⁃ Az egyik standnál egyéves, ingyenes könyvtári beiratkozást kínálunk az érdeklődőknek, és - a témához kiállított könyvek közül- az azonnali helyszíni kölcsönzés lehetőségét.  ⁃ Valamennyi látogató egy kis emléklapot kap a  „Szív napja”tiszteletére. ⁃ A téren mindenkit tea és pogácsa fogad. ⁃ A felolvasások végeztével sorsoljuk ki a résztvevők között  az apró ajándékokat, amellyel jelképes köszönetünket fejezzük ki az érdeklődésért. Nagyon sok szeretettel várunk MINDENKIT!  Találkozzunk a téren!  GLÓBUSZ-NAP – 2018. A Hársfa és Ifjúság utca lakóközössége július 14-én XX. alkalommal rendezte meg a Glóbusz-napot. Szép nyárias időben került sor a délutáni labdarúgótorna mérkőzéseire. A támogatók jóvoltából a gólokat új labdákkal rúgták a focisták az ugyancsak új hálóba. Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte a veteránjármű bemutatót és a város több utcáján, valamint a Vicán is áthaladó felvonulást. A délután során a kisgyermekek játszóházban tölthették el az időt, de az óriáscsúszdának és a lovaskocsikázásnak is nagy sikere volt. A szórakozáshoz finom ételek is dukáltak: lángost, popcornt, vattacukrot, sült kolbászt és gulyáslevest fogyaszthattak a résztvevők.  A délutáni sportrendezvények a következőképpen alakultak: Az első meccsen a Beled SE U7 és U9 labdarúgóiból álló csapatok mérkőzésén  a Sárga mezes csapat győzött.  Játszótér Kupa:  1. helyezett Újtelep 2. helyezett Hársfa utca 3. helyezett Futrinka 4. helyezett Provertha 5. helyezett Wiedenmann 6. helyezett Ifjúság utca                                                                                                    Gólkirály: Major Gábor 3 gól  A lányok focimérkőzését a Kék mezes csapat nyerte a Sárga mezes csapat ellen. ⁃ XX. Glóbusz Kupa rangadót az idei évben a Hársfa utca nyerte az Ifjúság utca ellen, 3:0 arányban. ⁃ Hetesrúgó versenyre 22 fő nevezett, melynek győztese Molnár Mátyás Medárd lett. ⁃ A Glóbusz-nap a hagyománnyá vált hajnalig tartó utcabállal zárult Perlaki György jó zenéivel.  Ezúton szeretném megköszönni következő támogatóinknak és segítőinknek a közreműködést: Ács István, Ágoston Regina, Balogh Zoltán, Bándoli József és családja, Bebes Béla, Beled Trans - Galambosi Imre, Bertha Zoltán képviselő, Boros László és családja, Buza Zoltán, Csizmazia Szabolcs, Epervári István, Extra Tej és Kalász Kft., Foki Józsefné és családja, Forintos Balázs, Goldschmied Róbert, Heiner József, Horváth Gábor (Edző) és családja, Horváth Gábor (Bartók utca), Horváth Gábor és a Fényes Vendéglő, Horváth Lajos (Rákóczi utca), Horváth Viktória (Ifjúság utca), Illés Endre, Illés Csaba - Gazdabolt, Jakab Zoltán képviselő, Játszótér Liget Kft., Kocsis László - Angyali Kegyelet, Kotek Tamás, Kozma Lajosné, Kránitz János, Nagy Olivér és a Vicai Barátok, Nagy Pékség Mihályi, Nagy Zsolt, Németh Ferenc (Fati), Németh János (Rákóczi utca), Pinezits Gábor, Pődör Gáborné, Rácz László, Rácz Zoltán, Szalay Antal és a Provertha Zrt., Szupinger Tamás képviselő, Tatai Lajos –Ornamentika Kft., Tompos Szilárd, Odorics Zoltán és Zalka Ferenc képviselő.                                                                                                                               A Rendezőség nevében: Zsiray Dénes 

A könyvtár átmeneti NYITVATARTÁSA: az iskola felújítás elkészültéig Hétfőtől péntekig:  8-16 óráig. Szombatonként ZÁRVA  
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Katolikus Plébánia hírei  A megkezdett hitoktatással kapcsolatban említem, hogy ezt a feladatot Wolf Renáta látja el.    A gyermekeket várjuk továbbra is a misékre, kérem őket, hogy az első padsorokba üljenek.  Különösen fontos, hogy a bérmálandók is kapcsolódjanak be, hogy hiánytalan részvételük megalapozza a 2019. évi bérmálásukat. A szülői jelenlét nagy segítséget jelent mindegyik korosztályban.    Idén a Vadosfai templom Szent István zarándoklata helyett Beleden és Mihályiban tartottuk meg az ünnepi alkalmat. Vadosfán ugyanis most végeznek részleges külső állagvédelmet a templomnál.   A Beledi templomnál ősszel a világítás, a harangok és toronyóra, valamint vezérlésük, a falak szigetelése, és egyebek vannak napirenden, az Egyházmegyei Építési Iroda egyezteti. Jövő őszre várható a befejezés. –Idén eddig az esküvőket meg tudtuk oldani.   Október 7-én tartjuk a terményáldást a ½ 9 órai mise keretében.  Erre egyénileg is készíthetünk kis összeállítást.                                                                                            Tisztelettel: Smudla Tamás plébános  Evangélikus Egyház hírei  Visszatekintés:  A nyár elején szerveztük meg napközis táborunkat. Több mint 20 gyermeknek szerveztük a programokat. Óvodás kortól vártuk a résztvevőket. Ezúton is köszönöm a sok-sok felajánlást és segítséget, amit gyülekezeti tagoktól, presbiterektől kaptunk ezen a héten. A sikert a boldog gyermekarcok mutatták. Jövőre EFOP-os pályázatból szeretnénk megvalósítani táborunkat, reméljük még több jelentkezőnek tudunk tartalmas, hitmélyítő programot kínálni.  Júliusban került sor a Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozóra. Vas megyében, Bükön tartották. A több ezer fiatalt megmozgató rendezvényre mi is ellátogattunk, felejthetetlen élmény volt.  Nyáron kétszer is eljuthattunk Erdélybe. Először Vásárosfalu testvértelepülésére Székelyvajára, majd Beled testvértelepülésére Ákosfalvára. Nagy öröm volt a testvéri-baráti kapcsolatok megerősítése.  A gyülekezeti kapcsolatok felvételére is sor kerülhetett az ottani református lelkipásztorokkal. Örömmel tettem eleget a meghívásnak és vasárnap a székelyvajai református templomban hirdethettem Isten Igéjét.  Gyülekezeti alkalmaink:  ⁃ Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk templomunkban, minden hónap első vasárnapján úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk. ⁃ Minden hónapban szervezünk egy családi istentiszteletet.  ⁃ Szeptemberben 16-án, tanévnyitó istentiszteletet szervezünk. Ezen a napon 9-re várjuk a gyermekeket, fiatalokat zenés játszóházba és délig lehetünk együtt a Szivárvány zenekar zenészeivel, akik sok meglepetéssel készülnek erre a találkozásra.  ⁃ Szeptembertől újra elindul az óvodai és iskolai hittanoktatás 14 csoportban. ⁃ Szeptember 29-én kiemelt alkalmunk lesz a Művelődési Házban 17 órakor Szüreti Estet tartunk, közreműködőink: Kőszegi-Németh József, Karsay Klára és László Attila lesznek.       Az ígéretes és hangulatos találkozóra mindenkit szeretettel várunk.  Templomfelújítás  Mint látható végre elkezdődött a templomunk felújítása. Az idő függvénye ugyan, de szeretnénk pár hónapon belül megvalósítani a templom külső felújítását, tetőcserét, torony felújítását, és a belső javításokat. A több mint 35 milliós beruházásunk, aminek egy részét pályázaton elnyert összeg teszi ki, remélhetőleg szemet gyönyörködtető, mindenki megelégedését szolgáló eredményt mutat majd. Presbitériumunk és építési bizottságunk munkáját köszönöm meg, akik mind az előkészületekben, mind a kivitelezés tervezésében és felelős döntésekben nagy segítséget nyújtottak. 
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 Terveink még vannak, ezért a gyűjtést erre a felújításra továbbra is folyamatosan hirdetjük a gyülekezeti tagok és a beledből elszármazott, de szívesen adakozó testvérek között. Erős vár a mi Istenünk! Szép, tartalmas őszt kívánok Mindenkinek!                                                                              Ihász Beatrix evangélikus lelkész Elérhetőségek: Beled 9343 Árpád tér 7. Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu  Önkormányzati Közlemények                                                                         FELHÍVÁS Beled Város Önkormányzata részéről felhívom a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások figyelmét, hogy az 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat alapján lehetőség van arra, hogy az önkormányzatokon keresztül a nem vezetékes gázzal fűtők is igényeljék a természetbeni rezsicsökkentési támogatást.  Az igények benyújtása „Adatlapon” történik, amelyeket a Városházán lehet igényelni ügyfélfogadási időben.  A kérelmeket legkésőbb 2018. október 15-ig lehet benyújtani a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez. Beled, 2018. 08. 28.                                                                                                       Tisztelettel:   Dr. Gál László jegyző                                                                                                                                                  EBOLTÁS   Beled Város Önkormányzata értesíti az ebtartó lakosságot, hogy a három hónapot betöltött ebek veszettség elleni kötelező védőoltása és féregtelenítése 2018. évben az alábbiak szerint történik:    Helyszín Dátum Időpont Önkormányzati Hivatal 2018. 09. 14.             2018. 09. 20. 08:00-10:00 15:00-18:00 15:00-17:00 Kürti kisvendéglő 2018. 09. 13. 15:00-17:00 Vica 2018. 09. 11. 15:00-17:00 Az oltás díja: 4000 Ft/db, amit a helyszínen kell megfizetni. Kérésre háznál történő eboltás díja 5000 Ft/db Féreghajtó kezelés díja: 1 db tabletta ára 100 Ft (10 kg - onként 1 db tabletta) Kérjük az oltási bizonyítványokat szíveskedjenek magukkal hozni! A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET 4. § (1): “Az állattartó köteles: a) minden három hónaposnál idősebb ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével - veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az első oltást követően 6 hónapon belül, ac) ezt követően évenként;” A ZOONÓZISOK ELLENI VÉDEKEZÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATAIRÓL SZÓLÓ 81/2002. (IX. 4.) FVM RENDELET 8. § (2): “A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.” 
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Anyakönyvi hírek  Születés: 1.) Nagy Zora (Nagy Zoltán és Németh Nikoletta gyermeke) Házasságkötés: 1.) Török Csaba szombathelyi és Lágler Anett csornai lakosok 2.) Takács Sándor és Cseke Márta győri lakosok 3.) Horváth Árpád és Samu Andrea rábakecöli lakosok 4.) Kovács Beáta és Karikás Zoltán beledi lakosok 5.) Kőhalmi Brigitta és Lukács László beledi lakosok 6.) Csigó Mária és Deli Árpád beledi lakosok 7.) Princzes Diána beledi lakos és Hegedüs András rábapordányi lakos 8.) Illés Barbara és Horváth Ádám beledi lakosok       
Haláleset: 1.) Barbarics Elemérné volt Beled, Közép u. 42 2.) Kiss Ferencné volt Beled, Vörösmarty u. 4. 3.) Takács Ernő volt Beled, Rákóczi u. 98. 4.) Barabás Elemérné volt Beled, Rákóczi u. 196.                       Szépkorú  köszöntése  Beled város polgármestere és anyakönyvvezetője 2018. augusztus 11-én a Beled, Bartók B. u. 6. szám alatti otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Jakab Sándornét. Manci néni népes családjával együtt várta a születésnapi köszöntőt, nagy-nagy szeretettel fogadta a városvezetőt és az anyakönyvvezetőt.  A polgármester jókívánságai mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök szépkorúakat köszöntő Emléklapját, egy virágcsokrot és az önkormányzat ajándékát.  (Manci néninek mi is szeretettel gratulálunk!  BH. szerk.).               Kiadja: Beled Város Önkormányzata Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros Megjelenik  havonta, 950 példányban 


