
      E havi számunk tartalmából:  XVI. Pünkösdi Fesztivál és Városnap, Iskolai hírek,  Óvodai hírek, Művelődési Ház, könyvtár hírei  Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub, Fotóklub, Egyházi hírek,  Anyakönyvi hírek, Beledi majális                                   Önkormányzati Hírek                                 KKÖÖSSZZÖÖNNTTJJÜÜKK  VVÁÁRROOSSUUNNKK  PPOOLLGGÁÁRRAAIITT    AA  XXVVII..  PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL  AALLKKAALLMMÁÁBBÓÓLL!!                                           
   BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS   A háromnapos rendezvény egyik sztárvendége  a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő, a magyar könnyűzenei élet egyik legsikeresebb női előadója.   A fesztivál részletes programját e havi számunk mellékleteként  nyújtjuk át Önöknek.   Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást és pihenést kívánunk mindenkinek!  



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS  Tisztelt Beledi Polgárok!   Szeretettel köszöntöm városunk polgárait, a szomszédos települések lakóit a közelgő XVI. BELEDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL és egyben VÁROSNAP alkalmából!  Mint ilyen, a XVI., de ha „jogelődjét”, az egykori falunapot is számoljuk, már közel negyedszázados rendezvényről beszélünk..  Az idei esemény kiemelt jelentőséggel bír: 2009-ben, éppen 10 éve kapott településünk városi rangot.  Ennek tiszteletére a háromnapos tavaszi rendezvénysorozat minden eddiginél gazdagabb programkínálattal várja az idelátogatókat. Sokszínű rendezvényeink igazi forgatagot, fesztiválhangulatot ígérnek, s minden korosztály számára számos kulturális élményt, szórakozási lehetőséget, látnivalót kínálnak.   A programok közül a péntek este sztárvendége, Zséda fellépését minden bizonnyal kíváncsian várják sokan, s nem csak belediek. Remélem, hasonlóan sikeres lesz a többi sztárvendég és fellépő produkciója, beleértve a helyi amatőr csoportok szombat délutáni szereplését is!    A művelődési házban lévő kiállításaink a helyi és környékbeli alkotók sokrétű tehetségét, szorgalmát, megújulásra való képességét bizonyítják. Gyermekeink és közösségeink bemutatkozása városunk lakóinak tenniakarását, lelkesedését, a mindig fejlődni vágyás igényét igazolja  A szombati városnapunkon településünk vállalkozásai, civil szervezetei az általuk készített finom ételekkel, specialitásokkal  várják a város lakosságát, és a rendezvényünket megtisztelő vendégeket!   A fesztivál idén több helyszínen, s megújult környezetben, fogadja látogatóit. A változás is lakóhelyünk épülését-szépülését mutatja. Az igényes környezet -amely jogos igénye a városban élőknek -, méltó keretet ad a mindennapi élethez, a kulturált szórakozáshoz, az ünnepléshez, egyaránt. Az utóbbi évek legjelentősebb projektjeinek átadóünnepségére is szeretettel várunk mindenkit!  Városunk tízéves, látványos fejlődése, az elért eredmények, mindannyiunk közös érdeme.  Az együttes gyarapodáshoz a település minden polgára hozzátette a maga építőkövét, tudását, munkáját, vagy akár szándékát. Pünkösd jelképei között a vallási tölteten túl a szeretet, a szerelem és a gyarapodás vágya és annak megtartó ereje szerepel.  Kívánom, hogy ebből a vágyból, szándékból valósuljanak meg felemelő és hasznos tettek, munkálkodjunk együtt, közös céljaink eléréséért!  Tisztelt Beledi Lakosok!   Az eseményig hátralévő két hétre kívánok mindannyiuknak jó egészséget, s a lassan megérkező tavaszhoz, tavaszi programokhoz jó időtöltést, munkát vagy kikapcsolódást.  Szeretettel várom Önöket, családjukat és barátaikat a képviselő-testület nevében fesztiválunk mindhárom napjára!                                                                                                                                                                                              Major Jenő polgármester   Általános Iskola hírei  (folyt. a 7-8. oldalon)  MÓRA-KUPA TEREMFOCI TORNA RÁBATAMÁSIBAN 4-5. osztály: II. helyezés 6-7. osztály: III. helyezés ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA KÖRZETI CSAPATBAJNOKSÁG  (6 iskola) II. korcsoport 3. helyezés        III. korcsoport 2. helyezés          IV. korcsoport: 3. helyezés  (4-5. osztály)                                (5-6-7. osztály)                            (8. osztály) Benke György                                Kóh Alexander                               Vörös Márk Tamás Jakab Patrik                                   Varga Zsolt Bence                         Szabó Alex Jakab Dominik                                Balogh Máté                                  Rabi Bence Telekes Áron                                  Németh Ádám                               Hollós László Földes Máté                                   Skultéty Zalán                                Horváth Gergely Géza Németh Balázs                               Németh Dávid           Nagy Noel  EGYÉNI ÖSSZETETTBEN: Kóh Alexander 2. helyezés, Vörös Márk 2. helyezés 



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS  

 3  

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA KÖRZETI EGYÉNI VERSENY III. korcsoport:                                                                        IV. korcsoport: 4x100m váltófutás: 2. helyezés                                           4x100m váltófutás: 2. helyezés  Kóh Alexander: távolugrás: 3. helyezés               Vörös Márk Tamás: távolugrás: 2. helyezés                   60m-es síkfutás: 1. helyezés                                                 súlylökés: 1. helyezés                                                                                                    300m-es síkfutás: 1. helyezés Megyei döntőbe jutottak: Kóh Alexander: 60m-es síkfutás                                         Vörös Márk Tamás: súlylökés és 300m-es síkfutás                                                                                                                         Takács Sándor testnevelő tanár B Ü S Z K E S É G E I N K 
GALAMBOSI BENJÁMIN 7. B. osztályos tanuló: Ötéves korom óta karatézom. Az alapokat Horváth Tibor mesteredzőtől tanultam Beledben. 2013-ban 13 versenyből 13-szor álltam a dobogó legfelső fokán. 2014-ben klubot váltottam, jelenleg is itt edzem, Shian dr.Bogdán Olivér a mesterem.  A klub neve: Rakurai Dojo Répcelak. Heti háromszor edzem nála, a többi edzést otthon végzem saját edzőtermemben, amit szüleimtől kaptam.  Nehézsúlyban versenyzem, sokszor előfordul, hogy az ellenfél akár 30 kilogrammal is nehezebb. Jelenleg 4 kyu-s vagyok, zöld övet jelent. Nyáron szeretnék 3 kyu-ra vizsgázni Balatonlellén.  Sok edzőtáborban veszek részt, mert egy országos szintű versenyző csak így tud érvényesülni.  Az eredményeimet felsorolni nehéz lenne. Amire nagyon büszke vagyok: hatszor nyertem Szlovák Bajnokságot. 2016-ban Magyar Bajnok 2. helyezett lettem. 2017-ben Budapesten, a Világkupán  3. helyezett, ukrán és bolgár versenyző mögött. 2018-ban Országos Diákolimpiai Bajnok lettem.  A sok munka meghozta gyümölcsét. Répcelak Önkormányzata sikeres versenyzőnek tart számon, többször kaptam Polgármester Úrtól kitüntetést, amit nagyon szépen köszönök. Eredményeimnek köszönhetően kétszer versenyezhettem Svájcban és Lengyelországban nemzetközi versenyen. Sajnos, dobogós helyezést nem sikerült elérnem. Célom a fekete öv (mester)cím megszerzése és felnőttként erősíteni a magyar válogatottat.  Május végén Európa-bajnokságra készülök. Bízom a tisztes helytállásban. Ha nem sikerül dobogóra állnom sem csüggedek, edzek tovább, hogy méltó példakép lehessek.  Szeretnék köszönetet mondani szüleimnek és edzőmnek, hisz nélkülük ezeket az eredményeket nem tudtam volna elérni. 
 

NÉMETH KRISTÓF, iskolánk 3. B osztályos tanulója szép sikereket ért el Kyokushin Karate sportágban. A Várpalotán rendezett Diákolimpia országos elődöntőjében, formagyakorlatban  I. helyezést, küzdelemben IV. helyezést ért el, ezzel mindkét kategóriában bejutott az országos döntőbe, ahol küzdelemben Diákolimpiai országos III. helyezést ért el. Gratulálunk Kristófnak és további eredményes versenyzést kívánunk!                                        Takácsné Kovács Mária Edit   A negyedikes NÉMETH FANNI REBEKÁRA méltán lehetünk büszkék, hiszen 22 alkalommal nyert aranyérmet különböző táncversenyeken, ezzel településünk és iskolánk hírnevét is öregbítve. Négy évvel ezelőtt lépte át először a kapuvári  Diamondt Genius Tánciskola lépcsőit, és azóta se csökkent lelkesedése és kitartása a tánc iránt. Előtte az internetről nézett el különböző lépéseket és formációkat, azokat gyakorolta önállóan. Az évek során többféle táncstílussal ismerkedett meg az tánciskolában. Egyaránt táncol csoportos formációban társaival együtt és szóló számokban is. Szólóban ő gimnasztikus látványtánc gyermek kategóriában indul a versenyeken. Sokszor elkápráztatja a közönséget hajlékonyságával, tudásával. Eddig 22 aranyéremmel, 5 ezüsttel és számos különdíjjal jutalmazták munkáját. Nemrég Erdélyben versenyzett, ahonnan két  aranyéremmel tért haza. Méltán lehetünk büszkék rá!  További sok sikert, Fanni!                                                                  Majorné Kovács Mária tanítónő 
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                                                     Művelődési Ház hírei                                                                                                   A köszönet hangján… Szeretnénk köszönetet mondani a répcelaki mentőszolgálat, a kapuvári rendőrkapitányság, a beledi katasztrófavédelem, a kapuvári katasztrófavédelem és a honvédség munkatársainak, hogy eljöttek hozzánk és bemutatójukkal, részvételükkel felejthetetlenné tették rendezvényünket, és bepillantást nyerhettünk hivatásukba, mindennapjaikba!  Továbbá köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk töltötte a     délelőttöt! Reméljük, mindenki jól érezte magát.                                               Farkas Nikolett művelődésszervező                   FOTÓKLUB: A tavasz talán legszebb mozzanata a Túzok (Otis Tarda) dürgése! Fotóklubunk néhány tagjával (edzettebbekkel) hosszú előkészítés után néhány alkalommal szerencsénk volt -lessátrunkból- közvetlen közelről megfigyelni, fotózni ezt a gyönyörű szertartását a kakasoknak. Szigorúan védett, a legnagyobb testű repülő madarunk, nagyon óvatos neszes madár, természetvédelmi státusza a legmagasabb fokozatú, eszmei értéke 1 millió forint. Fent a hármas határnál lévő dürgőhelyükön  néha 4-5 egyed egymással versengő pompázása felejthetetlen élmény volt. Íme néhány kép ízelítőül!           Molnár István                                      (Lisztes) 

HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Gyermeknapi programunk a Művelődési Ház előtti füves terület helyett Beled város Főterén, az új Piactéren kerül megrendezésre! 
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                                                    Városi Könyvtár hírei  Túlzás nélkül, minden idők legszínvonalasabb vers-és prózamondó versenyét tartottuk a Művelődési Ház nagytermében április 12-én délután, a költészet napja alkalmából.  A magyar líra ünnepét idén már 30. alkalommal rendeztük meg az általános iskolával és a művelődési házzal karöltve. Köszönhető mindez annak a népszerűségnek, amely programunkat a három évtized alatt végigkísérte. Idén 39 fellépő jelentkezett a 7-12 éves korosztályból, amelyből 22 fő volt beledi diák. Közülük többen már megfordultak korábbi rendezvényeinken is, az ő teljesítményüket külön emléklappal díjaztuk a jubileum tiszteletére. Köszönetet mondunk a beledi Általános Iskola színjátszóinak és a Napsugár Művészeti Iskola hangszeres közműködőinek a verseny szünetében előadott produkciókért.  Köszönjük Molnár István (Lisztes) rendvényről készített fotóit, és az Általános Iskola Szülői Közössége megvendégeléshez nyújtott hozzájárulását! Köszönjük a pedagógusok és a szülők felkészítő munkáját! A zsűri elnöke Sípos Bernadett igazgatóhelyettes (Martincsevics Károly Városi Könyvtár, Csorna), Tagjai: Gerencsérné Németh Erika intézményvezető (BÁMK)  Csillag Katalin magyartanár (Általános Iskola Beled) Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros (BÁMK) DÍJAZOTTAK KORCSOPORTONKÉNT:  1-2. osztályosok: 1. Nagy Tina Agyagosszergény 2. Kertész Kristóf Kapuvár  és Serfőző Lia Kapuvár (Pátzay Pál Ált. Isk.) 3. Csorba Gergő Répcelak Különdíj: Németh Róza Mária Beled 3-4. osztályosok: 1. Töreki Sára Kapuvár, Páli Szent Vince és Marácz Luca Kapuvár Pátzay 2. Németh Kristóf Beled 3. Kertész Kristóf Beled  5-6. osztályosok: 1. Nagy Anna Napsugár Kapuvár, Pátzay és Csorba Bence Répcelak 2. Horváth Cecília Lilla Beled és Soós Virág Luca Beled 3. Rácz Nikolett Beled és Csizmazia Botond Beled Különdíj: Kránitz Fanni és Tömböly Dóra Beled Gratulálunk a díjazottaknak és minden fellépőnek!  MESEPÁLYÁZAT Az alsó tagozatos diákok aktív részvételével befejeződött a könyvtár Nádtengeri kalandok c. mesepályázata. Az évszakok változásait követő egyes pályázati fordulók Berg Judit: Lengemesék c. nagysikerű kötete alapján készültek.  A gyerekek örömmel vették át a meglepetéscsomagokat, amelyekkel munkájukat jutalmaztuk. Gratulálunk mindenkinek!   ONLINE VETÉLKEDŐ „Olvasólámpa alatt” lezárult a Szabó Magda műveit felidéző,  4 héten át tartó online vetélkedőnk díjazása is. Felnőtt olvasóink idén is szívesen kapcsolódtak be az internetes feladványokba, s küldték be kiváló megoldásaikat. A legjobb megfejtések jutalma egy-egy szép könyv volt, mindenki megelégedésére.    ORSZÁGOS OLVASÓVERSENY Szép „hazai” siker született a 2018/19-es országos a őszi olvasóversenyen. Horváth Cecília Lilla és Seucz Laura 5. osztályos tanulók az 5-8. osztályosok csapatversenyében J. K. Rowling: Harry Potter és a Titkok kamrája c. könyvének feldolgozásával 5. helyezést értek el! A rendkívül szoros megmérettetésben –a 240-ből 10 pontot veszítve- másfél ponttal maradtak le a dobogóról.  A többfordulós versenyben mindegyik kreatív munkájukat megdicsérte zsűri, és kirakták a verseny FB-oldalára! Szép volt, Lányok! Részletek a www.bamk.hu oldalon.                           Kotekné Kalmár Zsuzsanna



                                           Költészet napi szavalóverseny a könyvtárban                                                      Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub   Április 13-án, szombaton Fertőszentmiklóson egész napos programon, költészet napi vers- és     prózamondó versenyen vettünk részt.  A rendezvényen nagyon sok nyugdíjas szavalta el kedvenc versét. A legidősebb versmondó egy 93 éves bácsi volt, aki nagyon hosszú verset adott elő hibátlanul, papír nélkül!   Tőlünk Papp Márta Ilona  Csokonai: A Remény-hez c. versét, Seucz Sándorné (Magdi) Petőfinek egy vidám versét, a Csámpás legényt mondta el. Nagy sikert arattak. Büszkék vagyunk rájuk!  A közönség minden előadót néma csendben hallgatott végig, és tapssal jutalmazott.  Tartalmas délután volt, jól éreztük magunkat!                                                                    Teke Ferencné klubtag Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjai kéthetente találkoznak a Művelődési házban. Farkas Nikolett művelődésszervezővel és munkatársaival nagyon jó az együttműködés, köszönjük segítségüket! A  klubban legutóbb Földi Beáta gyógymasszőr tartott előadást a mozgásszervi problémákról, és a masszázs jótékony hatásáról. Tanácsokat adott, hogy mit tehetnek a nyugdíjasok egészségük megőrzése érdekében. Ezután a masszázs technikákból egy kis bemutatót tartott. . Mindenkinek nagyon tetszett Beáta előadása, melyért ezúton is köszönet.  A Dalkör több felkérésnek tett, illetve tesz eleget. Legutóbb az Újtelepi Szent György napon nagy sikerű, jelmezes szereplés volt. A következőkben Himodra, Vásárosfaluba, Csornára és Mosonmagyaróvárra szól meghívás. A beledi Pünkösdi Fesztiválra új, meglepetés műsorral készül intenzíven a Dalkör.  A heti két próba mellett egyénileg, odahaza is történik a gyakorlás. Művészeti vezető Horváth-Stipkovics Vivien előadóművész, aki a sok sikeres fellépése, tv felvételei mellett időt szakít a Dalkör tagjainak felkészítésére  - teljesen önzetlenül -  ! Nagy köszönet érte ! Az aktív klubélet ismeretében már többen érdeklődnek városunk nyugdíjasai közül, és szeretnének az Ezüst-           Lélegzetelállító mutatványt hajtottak  végre a   fenyő  Nyugdíjas Klub tagjai lenni . Bátran jelentkezzenek    Kovács-BAU munkatársai, ami után ismét áll Tuba Lászlóné Kati klubvezetőnél             Papp Márta Ilona            a  kereszt a katolikus templom tornyán.                                                                                6 



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS  

 7  
 1. Németh Fanni  Rebeka  táncos  2. és 8. Atlétika diákolimpia többpróba körzeti csapatbajnokság 3. Galambosi Benjámin karatebajnok mesterével …4. filmforgatáson   5.  és az elismerések közül az        egyik… 6. Németh Kristóf a  diákolimpián 7. Velner Hanna újabb szép sikere 

      1.                                                      2.                                                                      3.                                  4                                                                                                          5.       .                                                          7.                                                                                       8.                                                                                                              7.                                   8.                6.                                                  Meseelőadás és anyák napi ünnepség az óvodában 
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Általános Iskola hírei  (folytatás a 2. oldalról)  Köszönetet mondunk azoknak a lelkes, segítőkész Szülőknek és Pedagógus Kollégáknak, akik 2019. április 27-én társadalmi munkában segítettek az iskola udvarainak rendezésében, szépítésében. Külön köszönetet mondunk Major Jenő és Takács Lajos polgármester uraknak, Németh János vállalkozónak, a polgármesteri hivatal segítő munkatársainak a segítségért, valamint Sukola-Király Gertrúdnak szervező munkájáért.  Előre szeretnénk jelezni minden Szülőnek és partnereinknek, hogy júniusban folytatjuk a munkát, amihez továbbra is számítunk segítő együttműködésükre.       Kőszegi-Németh József intézményvezető                                         NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN  Az idei tanévben március 13-án a leendő első osztályos tanulók szülei; április 2-án az óvónők és április 9-én a jelenlegi elsős kisdiákok hozzátartozói nyerhettek bepillantást a tanítási folyamat menetébe. Az érdeklődők matematika, olvasás, angol és német órát tekinthettek meg, válhattak részeseivé az ott folyó munkának. Örömmel tapasztaltuk a nagy érdeklődést. Különösen az első osztályos tanulók és szüleik, nagyszüleik számára volt ez a pár óra különleges, és talán a legnagyobb izgalommal teli.  Az első évfolyamos gyermekek büszkén mutatták meg, hogy már eligazodnak a „betűk, számok országában”, megtanultak olvasni, írni és számolni. Angol és német nyelvórákon  is rendkívül ügyesen dolgoztak. Mindhárom alkalommal énekléssel, bábozással, játékos, mozgásos feladatokkal tették színessé az órák perceit. A foglalkozásokat Balogh Zsuzsanna, Bándoli Szimonetta és Homlokné Halász Judit pedagógusok vezették.  Összegezve elmondhatjuk, hogy a pozitív visszajelzések az óvónők és a szülők részéről még jobban megerősítettek bennünket. Nagyon fontos, lényeges a család, az iskola és az óvoda jó kapcsolata, melynek középpontjában a gyermekek állnak; és ŐK a legfontosabbak! Igyekszünk szeretetteljes légkört biztosítani az iskolában. Célunk minden tanulóban kialakítani a tudás megszerzése iránti igényt és nem utolsósorban kulturált, felelősségteljes magatartásmódra nevelni őket.   Minden kedves érdeklődőnek köszönjük a részvételt, az első osztályos diákoknak pedig az aktív, lelkes munkát!                                                                                  Balogh Zsuzsanna tanító          SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY DUNÁNTÚLI FORDULÓ 2019. április 11-13. között került megrendezésre a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny dunántúli fordulója Balatonbogláron.  A beledi Általános Iskolát VELNER HANNA 8. A osztályos tanuló képviselte. A verseny első napján adták elő a versenyzők a szabadon választott szöveget. Hanna Csáth Géza:  A zenéről című szövegének részletét olvasta fel.  A második napon került sor a kötelező szövegek tolmácsolására, amelynek szerzője a zsűri egyik tagja volt. Az értékelést követően adták át ünnepélyes keretek között az érmeket, Hanna a Kazinczy-jelvény bronz fokozatában részesült. A szervezők a versengésen kívül számos szabadidős, szórakoztató és szakmai programmal tették felejthetetlenné ezt a rangos megmérettetést.. Szívből gratulálunk Hannának a remek teljesítményhez, és további sikereket kívánunk neki!  Köszönjük Kőszegi-Németh József Igazgató Úrnak és Homlokné Halász Judit tanárnőnek a felkészítő munkáját. 



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS       MARÓT REZSŐ MATEMATIKA VERSENY MEGYEI FORDULÓJA 2019. április 25-én délután 14 órakor került megrendezésre Győrben, a Fekete István Általános Iskolában. A megyei fordulót egy iskolai felmérés előzte meg. A győri megmérettetésen intézményünkből Horváth Cecília Lilla 5. B. osztályos tanuló vehetett részt az első fordulóban nyújtott teljesítménye alapján. Ott is derekasan helytállt, és 14. lett a pontversenyben a 41 induló közül.                        Gratulálunk a szép eredményhez!                      Felkészítő tanára: Borosné Tóth Zsuzsanna    GERENCSÉR ÉVA MAGYAR NYELVI VERSENY KÖRZETI FORDULÓJA  2019. márciusában rendezték meg Csornán. A versenyen negyedik osztályos tanulók vehetnek részt és mutathatják meg helyesírási, anyanyelvi tudásukat. Az iskolai válogatót követően két diákunknak Hidegh Flórának és Kővári Kata Dórának sikerült bejutni. Mindketten nagyon jó teljesítményt nyújtottak, Kata pedig a megyei fordulóba is bekerült.  Így május 2-án Győrben az Audi Hungária Általános Művelődési Központban több mint 60 tanulóval együtt írta meg a versenyfeladatokat. Katának a maximális 100 pontból 90-et sikerült elérnie, amellyel a 9. helyezést érte el. Gratulálunk sikeres teljesítményéhez.                  Majorné Kovács Mária felkészítő tanító ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA KÖRZETI DÖNTŐ II. kcs. Csapat: 1. helyezés  Csapat tagjai:  Bognár Fanni: 2. hely  Németh Angelina: 6. hely Antal Johanna: 7. hely  Huszár Zsófi: 11. hely   Nyitrai Zsófi: 13. hely  Szaradics Gréta: 18. hely Megyei döntőbe jutottak.  II. kcs. Csapat:  2. helyezés Csapat tagjai: Aczél Fanni: 4. hely Ferenczi Tímea: 5. hely              Kővári Kata: 6. hely               Farkas Emma: 11. hely               Sukola Kincső: 12. hely    Németh Szofi 13. hely:                                     IV. kcs: Csapat: 3. hely.  Csapat tagjai: Velner Hanna:8. hely  Ominger Kata: 15. hely  Horváth Dorina: 25. hely Kő Dalma: 27. hely  Pintér Evelin:17. hely  Szpinger Brenda: 26. hely  ATLÉTIKA EGYÉNI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ  IV. kcs: Kislabdahajítás: Foki Anna: 56 méter, országos meghívási szint: országos döntőbe jutott ATLÉTIKA EGYÉNI VERSENY KÖRZETI DÖNTŐ     4X600 méteres váltó: 3. hely    Ominger Kata    Németh Lili    Pintér Evelin     Velner HannaIII. korcsoport eredményei: 60 m. síkfutás: Bognár Fanni: 1. hely Vörös Hanna: 2. hely Megyei döntőbe jutottak.    Kislabdahajítás: Hideg Regina: 1. hely Megyei döntőbe jutott. Antal Johanna:  3. hely   600 m. síkfutás: Németh Angelina: 1. hely Megyei döntőbe jutott.  Távolugrás: Bognár Fanni:  2. hely Megyei döntőbe jutott.                                                                          9 



BELEDI HÍRLEVÉL 2019. MÁJUS  

 10  

IV. korcsoport eredményei: Súlylökés: Foki Anna:2. hely Megyei döntőbe jutott.   Gratulálunk mindenkinek! Kislabdahajítás: Foki Anna: 2. hely. Megyei döntőbe jutott.    4x600-as váltó: Ominger Kata, Pintér Evelin, Németh Lili,  Velner Hanna: 1. hely. Megyei döntőbe jutottak                                                                                                          Török Jeanette testnevelő tanár  Római Katolikus Plébánia hírei  - Április 27-én, vasárnap este 7-kor kezdődött a Missziós Kereszt kapcsán az ünnepi szentmise  Kapuváron, amit kis agapé is követett. A Missziós Kereszt az ország egyes egyházmegyéit járja be. Rajta a Szentkereszt, és több magyar, ill. magyar vonatkozású szent, vagy boldog ereklyéje látható kis foglalatokban. 2020-ig, az Eucharisztikus Világtalálkozóra való előkészület jegyében fogadják többfelé, határon innen és túl.  - Május 5-én történt a gyermekek elsőáldozása. Idén 11-en voltak Vicán. Ketten közülük helyiek. Sikerült szépen, összeszedetten bekapcsolódniuk.  Mostani templomi helyzetünkre való tekintettel az adódó esküvőkre egyelőre másutt kerül sor.  - Június 1. Sok magyar katolikus szívét megdobogtatja a közelgő Pápalátogatás, de más népek   híveit és érdeklődőiét is. Csíksomlyó kapcsán különösen is.    - Június 2. Urunk Mennybemenetele.  - Június 9. Pünkösd.  Az ünnepi szentmisék de. ½ 9-kor kezdődnek.                                                                                                                                                            Tisztelettel: Smudla Tamás plébános /Tel: 257-198  Evangélikus Egyház hírei  Ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottunk felújított templomunkért 2019. április 13-án.  Ezen az alkalmon igét hirdetett Szemerei János Püspök Úr.  Az istentisztelet után díszközgyűlésen vettek részt a jelenlévők. Ihász Beatrix, a gyülekezet lelkésze, a Soproni Egyházmegye esperese megköszönte a gyülekezetnek a nagy összefogást. Buthi Gyula felügyelő kis templomtörténettel készült.  Az ünnepi alkalmat vendégfogadás zárta. Az előző év végére sikerült befejezni a munkálatokat a templomon: megújult a tetőszerkezet, szigetelést és új színt kapott a templomunk, valamint új nyílászárók kerültek beépítésre. Erre állami pályázati forrásból nyertünk 22.5 millió Ft-ot, de emellett nem elhanyagolandó az az összefogás és anyagi támogatás sem, amellyel a gyülekezet a munkálatokat segítette, előmozdította.  Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy templomunk megújulhasson!  A gyülekezet fotókiállítást is szervezett az ünnepi istentisztelethez kapcsolódóan, mely még néhány hétig megtekinthető gyülekezeti házunkban. Az ünnepi alkalomra régi és új(abb) fotókat gyűjtöttünk össze.  Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Beledi Evangélikus Egyházközség Facebook oldalát, ahol többek között láthatók az említett fotókiállítás fényképei és az ünnepi istentiszteleten készült fotók is. Májusi útmutatói idézetünk: „Senki sincs Hozzád fogható…” / 2 Sám 7,22 / Ez az ószövetségi üzenet Istenről azt mondja el elsősorban, hogy a Vele való kapcsolatunk mással nem pótolható. Istentiszteleteink:  ⁃ Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk felújított templomunkban. Minden hónap első vasárnapján, úrvacsorás alkalomra hívunk mindenkit. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk. 
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⁃ A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi istentiszteletet tartunk, május 12-én és június 16-án. Az első alkalom az anyák napjához kötődik, a júniusi pedig már a tanév végéhez. Ezekre a hálaadó alkalmakra szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! 9,30-kor találkozunk a gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és közös éneklésre.  ⁃ Mennybemenetel ünnepe: Május 30-án, csütörtökön, 18 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk. ⁃ Hittanoktatás az iskolában és az óvodában a szokott rend szerint zajlik, kedden, csütörtökön és pénteken. ⁃ Nyári napközis tábor: Július 1-5-ig hétfőtől-péntekig tervezzük idén. Július 7-én, vasárnapra várjuk a szülőket, felnőtteket is a templomba, hogy a héten elhangzottakat összefoglaljuk és különleges istentiszteleten vegyünk részt.  Lelkigondozás: Kérem, ha valaki szívesen veszi a lelkészi látogatást, esetleg házi úrvacsorázást, bizalommal keressen meg. Idén is lehetőségünk van adónk 1-1%-áról rendelkezni. Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035. Tégy a Tehetségekért Alapítványunk adószáma: 18534984-1-08. Köszönettel vesszük támogatásukat! Erős vár a mi Istenünk!                                      Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihász. Beatrix@lutheran.hu  Bölcsőde - Óvoda hírei   ⁃ Május 12-én ünnepeltük óvodánkban az anyák napját. A gyerekek versekkel,  dalokkal, tánccal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat. Az évzáró műsorban felidézték az év közben tanult verseket, dalokat, körjátékokat. Mesedramatizálással színesítették a műsoraikat. ⁃ Május 21-22-én a csoportok kirándulni mennek. Sopron-Szombathely úti céllal. ⁃ Május 23-án a tanító nénik meglátogatják a nagycsoportosokat az óvodában. ⁃ Május 25-én családi és gyermeknapot tartunk az óvodában 09.00-14.00-ig.  Ezen a napon sok színes programról gondoskodunk a gyerekek, felnőttek  számára. ⁃ Május 27-én a leendő nagycsoportosok látogatást tesznek az iskolába. ⁃ Május 30-án szülői értekezlet lesz 17.00-kor az iskolában a leendő elsőosztályosok  szülei számára. ⁃ Május 31-én 15.30-kor búcsúznak el a nagycsoportos óvodások az óvodától. . Gerencsérné Németh Erika int. vez Anyakönyvi hírek  Születés: 1.) Imre Zalán (Sipőcz Nikoletta és Imre Krisztián gyermeke) 2.) Monostori Szabrina (Bertha Klaudia és Monostori György gyermeke) Házasságkötés: 1.) Udvardy Szilvia és Németh Krisztián beledi lakosok   Haláleset: 1.) Mátis Ernő volt Beled, Hunyadi u. 53. 2.) Halák Lajos volt Beled, Petőfi u. 19. 3.) Gerencsér Jenőné sz.: Csiti Szidónia volt Beled, Ciráki u. 4.) Gönye Lajos volt Beled, Rákóczi u. 147. 5.) Harth Lászlóné volt Beled, Rákóczi u. 114.  Beledi Hírlevél. Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170, e-mail ptitkarsag@beledhivatal.eu  Szerkeszti Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros. Megjelenik havonta. 950 pld. Elektronikusan: www.bamk.hu 
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                    Elsőáldozás a katolikus templomban                                                          Ünnepi hálaadó istentisztelet felújított templomunkért                                                                                   Majális a Főtéren. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László Kárpát medence-szerte ismert előadóművész-páros magyarnóta és operettműsorát élvezhette az érdeklődő közönség városunk Főterén. Ezután magas színvonalú, fergeteges zene- és táncprodukciót láthattunk, hallhattunk a szentpéterfai Gradišće Horvát Kulturális Egyesület előadásában  A rendezvényt Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16 projekt kertében valósította meg .                          


