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Szülői Közösségi bál  Iskolánk hagyományait őrizve február 2-án került sor a Szülői Közösség által kiválóan szervezett farsangi jótékonysági bál megrendezésére.  Az est jó hangulatát a tanári kar, majd a gyerekek színes műsorkavalkádja alapozta meg (tiroli tánc, humoros kabaréjelenet, modern és dzsungeltánc, „babák” produkció).  A talpalávalót Kiss Attila és Farkas Kata duója szolgáltatta.  Értékes tombolatárgyak illetve felajánlások találtak gazdára. Az éjszaka baráti beszélgetésekkel, finom vacsorával, rengeteg tánccal, fergeteges hangulatban telt.  A belépőjegyek, tombolák vásárlásával, nyeremények felajánlásával iskolánk tanulóinak programjait támogatták, amit ezúton is köszönünk!                                                                                                       Nagyné Császár Mónika pedagógus  Farsang az iskolában  Január 25-én péntek délután 2 órától vártuk a felső tagozatos diákokat egy felhőtlen, vidám farsangi mulatságra.  A jó hangulat megalapozása érdekében tantestületünk tagjai nyitották meg a farsangi mulatságot egy tiroli tánccal. Osztályok közötti versenyt hirdettünk, amelyre előre készülhettek tanulóink.  Minden osztály 10 zeneszámot választott ki, amelyet pendrivon adtak le. Filmet is forgattak diákjaink, amelyben az osztályt mutatták be. Néhány nagyon vicces, ötletes filmet láthattunk. Ezen kívül az osztályok aktív tanulói különböző műsorszámokkal készültek: jelenet, tánc, csatakiáltás…. A legjobb produkciók a Szülői Közösség bálján s bemutatták műsorszámaikat. A zsüri tagjai: Kőszegi–Németh József igazgató úr, Török Jeanette tanárnő, Szabó Alex a Diákönkormányzat részéről valamint Soósné Vass Szilvia a Szülői Közösség képviseletében.  Az 5. 6. évfolyamok kategóriájában a 6. A osztály lett az első helyezett, műsorszámukat, melynek címe „Babák” a közönség végigtapsolta.  A 7- 8. kategória győztese a 8. B osztály volt, akik „Dzsungeltánc” című produkciójukkal kápráztatták el a közönséget. Egy igazán jó hangulatú délutánt tölthettünk el a Művelődési Házban. Köszönetemet fejezem ki az 5. évfolyamos tanulók szüleinek, akik a szendvicsről gondoskodtak, valamint minden szülőnek, aki segítséget nyújtott, ötletekkel segítette a tanulók felkészülését a farsangi mulatságra, illetve süteménnyel, ajándéktárgyakkal járult hozzá a délután sikeréhez. A vidám műsorok közben üdítőitalt, szendvicset és süteményt vásárolhattak tanulóink.  (képek az 1.oldalon)  Sárközi Erika  Diákönkormányzatot segítő pedagógus(Farsangi beszámolónk folytatódik a 7.oldalon).    



Bolyai matematika versenyen voltam  Iskolánkból 2018. december 14-én 11 versenyző indult a Kapuvári Széchenyi István Általános Iskolában rendezett Bolyai Matematika Versenyen. A verseny előtt nagyon nagy izgalommal vártam a megmérettetést. A feladatok megoldására 1 óra állt rendelkezésemre. Összesítésben a 6. évfolyamban 4. helyezést sikerült elérnem, aminek nagyon örültem. A beledi versenyzők közül én értem el a legjobb helyezést. Nagyon jól éreztem magam és bízom benne, hogy jövőre még jobb eredménnyel büszkélkedhetek.☺ Köszönöm szépen matematika tanárom, Zsiray Dénesné munkáját.(kép az  1.oldalon)                                                                                                      Csizmazia Botond 6.B.  HUNYADI JÁNOS KÖRZETI MATEMATIKA VERSENY a másik decemberi versenyünk a volt Csornán, amelyen szép eredmények születtek: 2. helyezett Antal Enikő 7. A                       Tanára: Zsiray Dénesné 3. helyezett Velner Hanna 8. A                      Tanára: Borosné Tóth Zsuzsanna Gratulálunk a díjazottaknak!                                                   Zsiray Dénesné szaktanár  ANGOL SZÉPKIEJTÉSI VERSENYEN február 8-án vettünk részt Szilban. Iskolánk tanulói közül Seucz Laura, 5. osztályos tanuló  3. helyezést ért el. A 7. osztályosok közül Buthi Péter 3. helyezett lett. A 8. osztályosok között Bödecs Gábort különdíjjal jutalmazták                       Felkészítő tanáruk: Bándoli Szimonetta.                                                                  Az ISKOLAI BOZSIK-FOCI 3. fordulóját rendezték meg 2019. január 29-én Rábatamásiban,  ahol 5 csapat közül, 4 győzelemmel, I. helyezést ért el Beled csapata.  KIBÉRELHETŐ A NAPKÖZI KONYHA EBÉDLŐJE február hónaptól kezdődően. Bérleti díj 300 Ft/fő + 1800 Ft/ óra. Ezzel kapcsolatos részletes informácót Bödecs Barbara élelmezésvezető ad..tel.:06/20/219-1271                                      Bölcsőde - Óvoda híreiJubileumi szavalóverseny a Magyar Kultúra Napján A Beledi ÁMK intézményeinek közös rendezésében január 25-én, 30. alkalommal szerveztünk óvodánkban vers-és prózamondó versenyt. A programra meghívtuk a környékbeli intézmények fellépni vágyó óvodásait.   Sokan érkeztek Cirák, Dénesfa, Farád,  Kapuvár, Mihályi, Rábakecöl, Répcelak óvodájából -, így összesen 52 bátor kisgyermek lépett színpadra.  Közülük a legnagyobb számban, 34-en, a nagycsoportosok mondtak verset.   Az elhangzott produkciókat tekintve a korábbi évekhez képest mindegyik korosztályban fedeztünk fel változást. Előkerült sok új, népszerű kortárs szerző verse is, s jó érzés volt tapasztalni, hogy a pedagógusok is törekedtek a frissítésre.   Nekünk, hallgatóknak is élmény volt a sok-sok kedves, talpraesett gyermek előadása.  Több, már ismert résztvevőnél örömmel fedeztük fel az előadásmód fejlődését, az egyre csiszoltabb, magabiztosabb fellépést, de kivétel nélkül mindenki nagyon ügyes volt! Az zsűri értékesében a dicséretek mellett jó tanácsok is elhangzottak.  Talpraesettséget, önbizalmat adhat mindenki számára a gyakoribb színpadi jelenlét, a siker legfőbb alapja pedig az alapos felkészülés.  Könyvjutalmat és oklevelet kaptak:  Kiscsoport: Illés Hanga, Illés Máté (Beled), Süle Abigél (Farád) (megosztva) 



Középső csoport: 1. Németh Barnabás (Beled), Tóth Máté (Farád), (megosztva) 2. Nyerges Kornél (Beled), Szűcs Alíz (Farád) (megosztva)  3. Tompos Bella (Beled), Különdíj: Bödecs Fruzsina (Beled) Nagycsoport: 1. Filipsz Adrienn (Mihályi),  2. Menyhárt Luca (Beled), 3. Kámán Márton (Beled), Németh Cintia (Dénesfa) (megosztva) Különdíj: Ötvös Adrián (Cirák), Tóth Kornél (Mihályi), Vexli Noémi (Beled)  Gratulálunk minden fellépőnek! Senki nem távozott üres kézzel: az emléklap mellé valamennyi szeplő egy kis ajándékot vehetett át. Külön köszönet a Szülői Közös- ségnek a megvendégeléshez nyújtott hozzájárulásáért.  Megköszönöm a zsűri munkájában szerepet vállaló Dr. Sóvári Győzőné ny. pedagógus, zsűri elnök,  Tótné Tóth Szilvia óvodapedagógus és Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros közreműködését.  A környező óvodáknak ezúton is köszönjük a kapcsolattartást, az évről évre jelenlevő érdeklődést rendezvényünk iránt. Jövőre ismét találkozunk!  (kép a 8. oldalon)   Gerencsérné Németh Erika intézményvezető  Beled Jövőjéért Egyesület   MEGHÍVÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁRSADALMI ÉRZÉKENYÍTÉS: „ A SZOMSZÉD FÜVE MINDIG ZÖLDEBB” IRIGYSÉG MINT NÉPBETEGSÉG  CÍMŰ ELŐADÁSRA. A Beled Jövőjéért Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhíváshoz Beled Jövőjéért Egyesület Beledi Evangélikus Egyházközség  „Fogjunk össze!”  című pályázata   A projekt keretében, a fenti célok megvalósulása érdekében  ezúton tisztelettel meghívom Önöket az alábbi eseményre:   2019. március 07. (csütörtök) 16:00-18:00 HELYSZÍN: Barthodeiszky kastély  Beled, Rákóczi u. 122.        16:00-18:00   Ütközők – mindennapi konfliktusaink  Kropfné Knipp Mária előadása  MEGHÍVÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁRSADALMI ÉRZÉKENYÍTÉS: GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK CÍMŰ ELŐADÁSRA.  A Beled Jövőjéért Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült.     
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Az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhíváshoz  Beled Jövőjéért Egyesület Beledi Evangélikus Egyházközség  „Fogjunk össze!”  című pályázata   A projekt keretében, a fenti célok megvalósulása érdekében  ezúton tisztelettel meghívom Önöket az alábbi eseményre: IDŐPONT: 2019. március 13. (szerda) 16:00-18:00 HELYSZÍN: Barthodeiszky kastély  Beled, Rákóczi u. 122.         16:00-18:00 Ütközők – mindennapi konfliktusaink Kropfné Knipp Mária    MEGHÍVÓ   SZEMLÉLETFORMÁLÁS, TÁRSADALMI ÉRZÉKENYÍTÉS: MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK-HÉTKÖZNAPI HARCAINK  CÍMŰ ELŐADÁSRA. A Beled Jövőjéért Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhíváshoz  Beled Jövőjéért Egyesület Beledi Evangélikus Egyházközség  „Fogjunk össze!”  című pályázata  A projekt keretében, a fenti célok megvalósulása érdekében        ezúton tisztelettel meghívom Önöket az alábbi eseményre:    2019. március 28. (szerda) 16:00-18:00 HELYSZÍN: Barthodeiszky kastély Beled, Rákóczi u. 122.         16:00-18:00 Ütközők – mindennapi konfliktusaink    Kropfné Knipp Mária előadása    Beledi Hírlevél.  Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170,  e-mail ptitkarsag@beledhivatal.eu  Szerkeszti: Kotekné Kalmár Zsuzsanna könyvtáros.  Megjelenik havonta, 950 példányban.  Elektronikusan: www.bamk.hu  



Művelődési Ház hírei  REJTVÉNYFEJTŐ VERSENY  A 2019. február 1-jén megrendezett rejtvényfejtő verseny résztvevőinek ezúton is köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel! Reméljük, mindenki jól érezte magát!                                                                                 Farkas Nikolett művelődésszervező   A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDEJE 2019. FEBRUÁR 1-TŐL MEGVÁLTOZOTT: Hétfő: 8-16 óráig Kedd: 8-16 óráig    Szerda: 8-16 óráig    Csütörtök: 9-17 óráig Péntek: 8-16 óráig  Szombaton: Zárva   Anyakönyvi hírek  Születés: 1.) Paál Elena (Paál Roland és Molnár Brigitta gyermeke) 2.) Forintos Márk (Forintos Balázs és Horváth Tamara gyermeke) Házasságkötés: Hajtó Szabina és Tar Máté beledi lakosok Haláleset: 1.) Horváth Kálmánné sz.:Németh Ilona Adél volt Beled, Bartók B. u. 4/1.      (elmúlt havi újságból kimaradt)  2.) Kleé János volt Beled, Újtelep u. 1.  3.) Bozi Jánosné sz.: Hajós Mária volt Beled, Bartók B. u. 18.  4.) Kalmár Imréné sz:.Póczik Magdolna volt Beled, Béke u. 19.  Evangélikus Egyház hírei  Gyülekezeti alkalmaink:   Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. Minden hónap első vasárnapján, úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt. Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban, Edvén pedig hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk.  Február 24-én Családi istentisztelet a gyermekek és fiatalok szolgálatával. Erre szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal együtt! 9,30-kor találkozunk a gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és közös éneklésre.   A hittanoktatás az iskolában és az óvodában, 14 csoportban zajlik. Péntekenként konfirmációs felkészítő órákat tartunk. A hittanosokkal megyei hittanversenyre készülünk, mely Sopronban lesz március 9-én. Február hónapban tartjuk zárszámadó és költségelőirányzó Presbiteri Gyűléseinket. Az Országos Evangélikus Egyház által előírt, ez év januárjától bevezetésre került Lelkészi Életpálya Modell (LÉM) beszabályozza, szükség esetén segíti gyülekezeteink működését, az egységes illetményrendszer pedig több évtizedes aránytalanságot hivatott pótolni. Bízunk benne, hogy az országosan átgondolt gyülekezetépítő stratégia a közösségeinket segíteni fogja fejlődésükben.  
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Március elején kezdődik idén a böjti időszak, böjt első vasárnapja március 10-e lesz. Hétközi esti áhítatainkat csütörtökönként, 18 órától a gyülekezeti teremben tartjuk. Találkozzunk elcsendesedésben és éljük át együtt Isten embert mentő szeretetét, amely megmutatkozik  Krisztus megváltói művében! Templomfelújítás Az elszámolásnál tartunk. Elmondhatjuk, hogy sikeresen zárul ez a projekt. Szemet gyönyörködtető látvány a felújított torony, rajta a Luther-rózsa díszítéssel.  A cseréptető immár védi szigetelt templomunkat. Hamarosan folytatódik a jó idő beálltával templomunk környezetének rendbe tétele. Hálásan köszönjük az eddig felajánlott adományokat: a pénzbeli segítséget és a kétkezi munkát egyaránt. Köszönöm a szervezésben nyújtott segítséget és lebonyolítást a gyülekezet világi vezetőinek. Terveink szerint április 13-án, virágvasárnap előtti szombaton lesz a hálaadó istentiszteletünk Szemerei János püspökünk szolgálatával a felújított 213 éves templomunkban. Erős vár a mi Istenünk!                                                              Ihász Beatrix evangélikus lelkész Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu  Római Katolikus Plébánia hírei  ⁃ A Betegek Világnapja, február 11-e kapcsán, előző napon, vasárnap templomainkban a betegek szentségét felvették, akik erre készültek. Bizonyos helyzetekben; időskori nehézségek jelentkezésekor, súlyos betegségben, vagy még rosszabbra fordult állapotban, veszélyhelyzetben, műtétek előtt szoktuk ajánlani. Nyilván elsősorban a hit szentsége. ⁃ Február 11 egyúttal az első Lourdes-i jelenés alkalma, amiről az egész katolikus világ szintén megemlékezik. Febr. 24-én, a Katolikus Iskolák javára lesz az évi gyűjtésünk. ⁃ Március 6 hamvazószerda, a böjt kezdete. ⁃ Március 10. Nagyböjt első vasárnapja. Szentmisék végén hamvazás lesz.  Amint már felvetődött korábban templomunkkal kapcsolatban, a  karácsonyi ünnepeket követően a Közösségi Házban tartjuk a szentmiséinket. Most erre sor  került.. Februárban a villamosság ügye indul meg. Építész úr szavaival élve: a munkálatok folyamata ezzel megkezdődik az idei évben, ami reménysugárt jelent. A kereszt nemcsak a szenvedés jele, de a győzelemé is.                                                                                                  Tisztelettel: Smudla Tamás plébános. ALSÓS FARSANGI KARNEVÁL 2018. január 19-én került sor az alsós farsangi karnevál megrendezésére a tornacsarnokban. A délutánt az iskolás lányok táncos bemutatója nyitotta meg. Felkészítőjük Vaspöriné Kótai Szilvia tanítónő volt. Rendezvényünk nagy érdeklődésre tart számot a gyermekek körében: minden évben sok kisgyermek él a beöltözés lehetőségével.  A jelmezes felvonulókat négytagú zsűri értékelte: Horváthné Krétai Ilona tanítónő, Sukola-Király Gertrúd a Szülői Közösség elnöke, Kőszegi-Németh József igazgató és Soós Virág Luca 6. a osztályos tanuló a diákönkormányzat képviseletében. Az idén 47 gyermek vállalta ezt az izgalmakkal járó megmérettetést: láthattunk többek között legót, muffint, szivárványt, hercegnőket, kalózt, balerinát, nyuszikát, pillangót, Spongyabobot, múmiát. A versenyzők arany, ezüst vagy bronz fokozatú helyezést érhettek el, és mindannyian ajándékban részesültek. A délután népszerű eseménye a zsákbamacska. A kis papírzacskók apró ajándékokat rejtettek. A résztvevők számára a délután folyamán a Szülői Közösség tagjai gondoskodtak süteményről, szendvicsről és innivalóról.  A szórakozáshoz a talpalávalót Odorics Zalán és Varga Kevin biztosította. Ezúton is köszönjük a karneválunk sikeréhez nyújtott segítséget és felajánlásokat.                       Kovács Zoltánné tanítónő   
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                                                                                                                                                    Közösségépítés Asszonyfarsanggal egybekötve  A jó hangulatú rendezvényt az Iparkamara és Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16 projekt kertében valósította meg.  A jubileumi óvodai szavalóverseny győztesei, díjazottjai 


