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Bölcsőde - Óvoda hírei   
 

A KULTÚRA NAPI  VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY EREDMÉNYEI

Kiscsoport:   
I. helyezett: Petro Délia 
(répcelaki óvodás) 
II. helyezett: Menyhárt 
Csenge (beledi óvodás) 
III. helyezett: Megosztott 
díj - Kámán Luca és 
Horváth Franciska (beledi 
óvodások) 
 

Középső csoport: 
 I. helyezett Dianis Szófia 
Lotte (hegyfalusi óvodás) 
 II. helyezett 
(megosztottan) Halász 
Frida (beledi óvodás) 

 Mészáros Nóra (répcelaki 
óvodás)    
III. helyezett: Megosztott 
díj- Tövissi Dominik 
(mihályi óvodás) 
Horváth Bence (mihályi 
óvodás) 
Különdíjasok: Halász Lea 
(beledi óvodás) 
 Varga Tibor (Répcelaki 
óvodás) 
 

Nagycsoport: 
I. helyezett - Megosztott 
díj: Borbély Dominik  
(beledi óvodás) 

Pintér Édua Léna 
(répcelaki óvodás) 
II. helyezett: Megosztott 
díj: Tompos Bella (beledi 
óvodás) 
Horváth Evelin  
(répcelaki óvodás) 
III. helyezett: megosztott 
díj: Nagy Ada Molli (beledi 
óvodás) 
Németh Barnabás (beledi 
óvodás) 
Különdíjasok: Nyerges 
Kornél (beledi óvodás) 
Böcskör Liza (répcelaki 
óvodás)    Gratulálunk! 
 

⁃ A térség óvodáival közösen 52 kisgyermek vett részt a Városi Könyvtárral immár 31. 
alkalommal közösen megrendezett Vers-és prózamondó versenyen.  
Résztvevő óvodák: Répcelak, Mihályi, Hegyfalu, Cirák és Beled.  
Az elhangzott versek között sok volt a kiemelkedő előadás, tanúsítja ezt, hogy a 
szereplőknek egyharmada az oklevél mellé könyvjutalmat vihetett haza. Több megosztott 
helyezés és különdíj igazolja, hogy ezúttal is felkészült, jól begyakorolt versmondásoknak 
lettünk részesei. A zsűri elnöke Horváthné Tóth Éva pedagógus volt.   
Köszönjük mindenkinek a szereplést, valamint minden kedves szülőnek és 
pedagógusnak a versenyre való felkészítést, utazást! Köszönjük mindenkinek, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához: a Szülői Közösség anyagi 
hozzájárulását a vendéglátásban, valamint a technikai és egyéb támogatást.  
Jövőre ismét találkozunk! 

⁃ 2020. február 10-én tartottuk a Farsangi bálunkat az óvodában. A gyerekek nagy 
örömmel készültek erre az alkalomra, szebbnél szebb jelmezekben vonultak fel. A 
délelőtt igazi karneváli hangulatban telt el, sokat táncoltunk és jól szórakoztunk. 

⁃ 2020. február 14-én lesz a Camerata Artissima farsangi koncertje. 
                                                                                        Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 
 

Általános Iskola hírei 
 

FARSANGI KARNEVÁL A FELSŐ TAGOZATOSOKNAK Január 24.-én került 

megrendezésre a felsős farsang. Minden osztály produkcióval készült, melyek viccesek voltak.  

A tanári kar is készült a diákoknak meglepetés produkcióval. Nagyon jól sikerült és nagyon vicces 

volt. Miután kihirdették az eredményt, indult a buli. 

Tombolát, szendvicset, üdítőt, süteményeket lehetett venni. A lányok elkezdtek táncolni és 
utána jöttek a fiúk is. Nagyon jól éreztük magunkat! 

Hidegh Regina 8. B osztály 
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AZ ALSÓS FARSANGI KARNEVÁL megrendezésére 2020. január 25-én került sor a 

tornacsarnokban. A rendezvényt Ágostonné Hajnali Csilla igazgatóhelyettes nyitotta meg, majd 

Vargáné Simon Katalin tanítónő élvezetes felkonferálása kísértében bemutatkoztak a jelmezesek. 

Ahogy minden évben, az idén is sok kisgyermek élt a beöltözés lehetőségével. A jelmezes 

felvonulókat háromtagútagú zsűri értékelte: Takácsné Kovács Mária Edit és Horváthné Tóth Éva 

tanítónő, valamint Kőrösi Mária a Szülői Közösség elnöke. A sok ötletes jelmez között láthattunk 

többek között salátát, flamingót, esőfelhőt, rózsát, szaloncukrot, kártyapaklit, Minecraft figurát, rabot 

vezető rendőrnőt, eszeveszett fejvesztettet, nindzsát, Mini egeret, vagy éppen katonát, hercegnőt, 

boszokányt. Minden versenyző ajándékban részesült. A délután nagyon várt eseménye volt a 

zsákbamacska. A farsangolók számára a a szülői közösség tagjai gondoskodtak süteményről, 

szendvicsről és innivalóról. A szórakozáshoz a talpalávalót Varga Kevin biztosította. Ezúton is 

köszönünk a karneválunk sikeréhez nyújtott mindensegítséget és felajánlást!    Kovács Zoltánné ped. 

7PRÓBA Ebben a tanévben a Kisalföld már másodszor rendezte meg a 7próba elnevezésű 

versenyt. A 6.b, és a 7.a osztály nevezett be, az első hat feladatot online lehetett elvégezni, a 
döntőbe jutást a közönségszavazatok száma döntötte el. Ezt az eseményt  győri Olimpiai 
Sportparkban rendezték meg. A legjobb 16 csapat bejutott a középdöntőbe, ennek a fele a 
szuperdöntőbe, ahol a 6. b ötödik, míg a 7.a osztály hatodik helyezést ért el. Mindenki nagyon 
élvezte az izgalmas feladatokat, hevesen szurkoltak. 
Köszönjük osztályfőnökeinknek és a szülőknek a sok segítséget, támogatást. 
                                                                 A beszámolót írta: Horváth Cecília Lilla, 6.b osztályos tanuló 

A XXIX. BOLYAI JÁNOS KÖRZETI MATEMATIKA VERSENYEN  

2019. december 13-án a az alábbi tanulóink sikeresen szerepeltek: 
3. helyezett: Tömböly Dóra 6.A      Tanára: Zsiray Dénesné 
4. helyezett: Zsirai Sára 7. A          Tanára: Borosné Tóth Zsuzsanna 
4. helyezett: Hidegh Regina 8.B    Tanára: Zsiray Dénesné                                           Gratulálunk! 
                        

JÓ DÖNTÉST HOZZ!                       A Beledi Általános Iskola felső tagozatos tanulói 

bűnmegelőzési előadáson vettek részt.  

A Kapuvári Rendőrkapitányság ifjúságvédelmi főelőadója, Varga András főhadnagy 2020. január 15-
én tájékoztatást tartott tanulóinknak. Életkori sajátosságuk figyelembe vételével beszélt a rájuk 
leselkedő veszélyekről, illetve ismertette a törvényi változásokat is, melyek alapján a hatóságoknak 
bizonyos esetekben el kell járniuk. Szólt azokról az iskolai történésekről is, amelyek a közvéleményt 
foglalkoztatják. Kiemelten foglalkozott a rongálások, zaklatások, lopások, az iskolai erőszak 
büntetőjogi következményeivel. Rávilágított az internet és telefon használatának veszélyeire, melyről 
a fiataloknak mindenképpen tudniuk kell. Előadásában kitért a törvényi változásokra, mely alapján a 
korábbi büntethetőségi korhatárt 14 évről 12-re csökkentették a törvényhozók. Jól érthető videók 
segítségével érzékeltette a fiatalok által elkövethető szabályszegéseket, amelyek utánkomoly 
büntetés vár az elkövetőkre. Diákjaink kérdéseket tehettek fel a témákkal kapcsolatban, amiből 
érzékelhette mindenki, hogy felelősen gondolkodnak róla. Bízunk abban, hogy tanulóink megértették 
a tájékoztatást és a kérdéses pillanatban ennek hatására jó döntést fognak hozni. Különösen 
fontosnak tartottuk, hogy a szülők figyelmét is felhívjuk a gyerekekre leselkedő veszélyekre.  
Így Varga András főhadnagy a szülői értekezletek előtt rövid tájékoztatót tartott a szülőknek. 
Beszélt a meggondolatlan, csínytevésnek induló cselekedetek következményeiről, valamint 
arról, hogy a félévi bizonyítvány kiosztása után, egy-két gyermek tartva az otthoni büntetéstől, nem 
megy haza, hanem csavarog. Sajnos ma már egész csoportok, bűnbandák specializálódtak arra, 
hogy az ilyen csellengő gyerekeket behálózzák. Ha ilyen bűnbanda kezére kerül egy gyermek, 
segítség nélkül nem tud megszabadulni, könnyen előfordulhat, hogy bűncselekmény elkövetésére 
kényszerítik, vagy az ő sérelmére bűncselekményt követnek el.  
Ezért a főhadnagy úr a szülők figyelmét is felhívta ezen veszélyekre, hangsúlyozva azt, hogy a 
családban szakítsanak időt a problémák megbeszélésére.                                                
                                                                                               Az iskola vezetősége és nevelőtestülete 
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS Iskolánk 2. osztályos tanulói a Lázár Ervin Program keretében 2020. 

január 29-én a Soproni Petőfi Színházban a Lúdas Matyi című mesét nézhették meg. Köszönjük a 

lehetőséget. A színvonalas előadáson hat gyermek sajnos, betegség miatt nem tudott részt venni. 

Kis diákjainknak nagyon tetszett az előadás, egy különleges élménnyel gazdagodtak.                 

                                                                                                            Balogh Zsuzsanna osztályfőnök 

AZ ELSŐ FÉLÉV A TANÍTÓ NÉNIK SZEMÉVEL  

Véget ért az első félév a 2019/2020-as tanévben. Utólag úgy 

tűnik, pillanatok alatt. Az 1. A és B osztályban 36 kíváncsi 

tekintetű kisgyerek kezdte meg lelkesen, vagy kevésbé lelkesen 

a munkát. Nehezen szokták meg a nagyobb óvodai szabadság 

után a sokkal kötöttebb tanórákat, a fegyelmet. Kisebb-nagyobb 

zökkenőkkel, de jó irányba haladunk. Szerencsére a betűk és a 

számok világa mindegyik kisdiák számára elég vonzó volt, így 

örömmel mondhatjuk, hogy az első félév követelményeit egyéni 

képességeihez mérten mindenki teljesítette. Szívesen tanulják 

az újat, élvezik, hogy egyre többet tudnak. Örömmel vettek részt 

az iskolai programokon. Kedvencük a „színes napok” és a 

Mikulás klubdélután volt. Az otthoni gyakorlásnál, mert ez 

nagyon, nagyon szükséges, partnerek voltak a szülők, amit 

ezúton is köszönünk. Lassan, talán a tanév végére, a 34 

megilletődött kis óvodásból bátor, okos iskolás tanuló lesz. 

Addig még sok munka, feladat áll előttünk, de bíztatóak az 

előjelek, így reméljük, az 1. A-ban és B-ben mindenki sikerrel 

veszi majd az akadályokat.                  Kati és Tündi tanító néni 

  Iskolába készülök! 

Január közepén látogattak el hozzánk az alsó tagozat épületébe leendő 
elsőseink.  
A 21 nagycsoportos három település óvodájából érkezett hozzánk. Játékos 
foglalkozás keretén belül ismerkedtek meg leendő iskolatársaikkal, az 
iskolás élettel és Cincinnel, a kisegérrel, aki szintén iskolába készül.  

Vele együtt verseltünk, daloltunk és kézművesedtünk. Az együtt töltött idő 
nagyon jó hangulatban telt el, és a kezdetben még pityergő arcocskák is vidáman hagyták el 
a tantermet. Ez a látogatás remélhetőleg minden kisgyermek számára kellő ráhangolódást 
biztosított az iskolai életre, és pozitív élményekkel tértek vissza óvodájukba.  

Ne felejtsétek, májusban ismételten várunk benneteket, második, iskolára hangoló 
foglalkozásunkon!                                                                      Majorné Kovács Mária tanító néni 

Anyakönyvi hírek 

Születés: 
1.) Nyul Natália (Nyul Gábor és Szabó 
Virág gyermeke) 
2.) Deli Zoé (Deli Árpád és Németh 
Viktória gyermeke) 
Házasságkötés az elmúlt hónapban nem 
történt. 

Haláleset: 
1.) Horváth István volt Beled, Kossuth u. 
57. 
2.) Epervári István volt Beled, Vörösmarty 
u. 18. 
 



Városi Könyvtár hírei
 

 

KKEEZZDDJJÜÜKK  AAZZ  ÉÉVVEETT      

      EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGEESSEENN!!    22.. 
 

AAZZ  ÉÉRRRREEDDSSZZEERR  MMUUNNKKÁÁJJÁÁNNAAKK  

MMEEGGSSEEGGÍÍTTÉÉSSEE  

2020. február 19. szerda, 17:00  

  

Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják ereink 
állapotát? Mit tehetünk tudatos egészségvédelemmel a 

kockázati tényezők csökkentése érdekében? Meglévő betegség esetén hogyan 
járulhatunk hozzá természetes gyógymódokkal állapotunk stabilitásához?                        
                                                        Előadó: Molnár Miklósné   (Oltalom Alapítvány)  
 

A MEGFELELŐ TÁPLÁLKOZÁS címmel tartott eladást év eleji életmód-sorozatunk első 
találkozóján Molnár Miklósné Judit, az Oltalom Alapítvány munkatársa. Az előadáson szó volt 
arról, hogy az étrendünk hatással van a közérzetünkre, életünk minőségére, sőt az 
élettartamunkra is. Táplálkozási szokásaink kismértékű megváltozása is jelentősen 
befolyásolhatja egészségünket. Étkezési szokásaink határozzák meg, hogy a napi 
tevékenységek elvégzéséhez hogyan látjuk el szervezetünket tápanyagokkal. Helyes 
táplálkozással elegendő energia és tápanyag kerül a szervezetünkbe. Általában sokkal több 
zsírt, cukrot, tojást és húst eszünk, mint amennyi indokolt lenne, és sokkal kevesebb növényi 
vitamint, rostot, ásványi anyagot fogyasztunk, mint amennyi kívánatos lenne.  
Az emésztőrendszer számos betegségét a nem megfelelő, rosthiányos táplálkozás idézi elő. 
A növényi eredetű szénhidrátok könnyebben hasznosulnak energiává, és ellátják a szervezetet 
vitaminokkal, ásványi sókkal és rostokkal is. Az édesítésre használt, hozzáadott cukor nem 
tartalmaz tápanyagot, csak „üres kalóriákat”.  
Az előadás végén a résztvevők finom, egészséges falatokat kóstolhattak, és az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos kiadványok között válogathattak.  
Köszönjük mindenkinek a részvételt, az érdeklődést!  

Várjuk Önöket a következő rendezvényre is, február 19-én, 17 órakor! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Bővebben: www.bamk.hu     (K.Zs) 

 
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 

 

 

http://www.bamk.hu/
mailto:ptitkarsag@beledhivatal.eu
http://www.bamk.hu/
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BSE hírek - UTÁNPÓTLÁS TEREMTORNÁK  A téli időszakban utánpótlás 

csapataink a kötelező Bozsik Futsal tornák mellett meghívásos teremtornákon szerepelnek.  
Az U7 korosztályunk eddig szerepelt Sopronban, Sárváron és Beleden, nekik még nem a 
helyezésekről szólnak a mérkőzések. Főleg a játék megismerése és az alapok elsajátítása miatt 
jók ezek a megméretettések. U9 csapatunk Sopronban és Beleden is megnyerte a tornát. 
Nagyszerű játékkal jó csapatok ellen sikerült elhozni a gyerekeknek az első helyet. Gratuláció illeti 
őket a teljesítményükért. Az U11 csapatunk Sárváron neves csapatok ellen lépett pályára, ha csak 
a Sárvár, Tapolca, Foci FC -t említeném jó erőpróba volt számukra. U13 Fertődön szerepelt, aki 
végig harcban volt az éremért, de a bronzmérkőzésen a Tét ellen alul maradt. De így is büszkék 
lehetünk a fiúkra .A tél folyamán még mindegyik korosztályunk fog szerepelni teremtornán.  
Továbbra várunk minden focizni szerető lányt és fiút csapatainkba! 
U9 Beled kupa 
végeredmény 
1. Beled SE 
 

 
2. Kapuvár SE 
3. Góliát SE Sarród 
 

 
4. Foci Fc Sárvár 
5. Rábatamási 

Gólkirály : Babos Kolos ( Beled SE ) 
Legjobb hazai játékos : Varga Gergő ( Beled SE ) ( képek a 8. oldalon)       Kovács Béla szakedző 
 

Egyesített Szociális Központ hírei 
 

Varga Nikoletta 
pszichopedagógus 
ingyenes pszichológiai tanácsadása 
 
Igénybe vehető: 18 éves korig. 
 
Tanácsadást a következő témakörökben 
ajánljuk: 
-  A gyermek viselkedése megváltozott. 
- Nehezen kezelhető. 
- Indulatkezelési problémái vannak. 
- Túlzott félelmek, szorongás,    
   aggodalmak. 
 
 

 
- Eltérően fejlődik. 
- Evéssel, alvással, tanulással kapcsolatos 
problémák. 
- Gyakori hiszti, nem tudja a szülő,  
hogyan kezelje a helyzetet. 
- A családban lévő krízis -válás-veszteség. 
 

Ezen felül még számos esetben nyújthat 
segítséget gyermekének és a szülőnek! 
Bővebb felvilágosítás és időpont 
egyeztetés  esetén vegye fel a kapcsolatot 
a szolgálat munkatársával  

Kajtár – Sáfrány Líviával személyesen, 
vagy telefonon a  

06-96-257-192-es telefonszámon 

 

                           Római Katolikus Plébánia hírei    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁃ Febr. 9-re került a Balázs áldás osztás. Egyes helyeken a mise után közös áldást is adnak 
a gyertyával. Nálunk egyenként került sor rá. 

⁃ Febr. 11. Egyben a Lourdes-i Boldogságos Szűz napja. A Betegek Kenetét e napon veszik 
fel betegeink, mivel idén éppen keddre esik Beleden. Vicán 15-én, szombaton, a du. az  
5 órai előesti mise keretében történik. 

⁃ Febr. 26. Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. Szokás szerint hamvazás történik.  
Így az 5 órai szentmise keretében, idei éven. 

⁃ Márc. 1. Nagyböjt első vasárnapja. Minden templomban adva a lehetőség ekkor is a hívek 
hamvazkodására.  

⁃ A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése, lélekben való elmélyüléssel. 
A böjti vasárnapok sora ebben segíthet mindnyájunkat. 

⁃ A templommal kapcsolatban szerencsésebbnek látom a konkrét tényeket 
közölni. Azt szeretnénk idén megvalósítani, hogy a belső festés és a kövezése 
tekintetében tudjunk előrelépni. Napelem feltételére a pályázat ad előírást. Ebből nem túl 
sok van.  A hátralevő elszámolások fogják megmutatni, mire futja. 

                    Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
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Evangélikus Egyház hírei 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Útmutató februári igéjét idézem: „Áron vétettetek meg: ne legyetek 
emberek rabszolgái.” Az első korinthusiakhoz írt levélben olvasható ez a mondat. Pál 
apostol mai szavakkal élve önbizalmat kíván önteni övéibe. A gyülekezeti közösségben 
való rendtartásra vonatkozóan ad utasításokat ebben a részben. Gondolnánk, hogy ma 
is van aktualitása ennek a tanításnak? Biztos vagyok benne, hogy mai 
társadalmunkban, közösségeinkben is érdemes elgondolkodnunk egy cseppet, hogy hol 
is van a mi helyünk az alá-fölé rendeltségben, vagy éppen miként tudunk embertársunk 
mellé állni a segítő, támogató közösségeinkben. 
Istentiszteleteink:  
 Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. 
Minden hónap első vasárnapján, úrvacsorás alkalomra hívunk mindenkit. 
Vásárosfaluban általában hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik 
istentiszteletünk új evangélikus templomunkban. Február 16-án 14 órára hirdettük meg 
ott az istentiszteletet, melyhez kapcsolódóan Presbiteri Gyűlést tartunk. .Edvén ebben a 
hónapban február 23-án 8,30-kor találkozunk a szokásos  zárszámadó Presbiteri is 
ekkor lesz. 
 A gyermekek és fiatalok szolgálatával, énekével, igeolvasással családi 
istentiszteletet tartunk február 23-án. Szeretettel várjuk a gyermekeket családjaikkal 
együtt! 9,30-kor találkozunk a gyülekezeti házban a bibliai igék közös átismétlésére és 
közös éneklésre. Ezen az istentiszteleten egy kis ajándékkal kedveskedünk azoknak, 
akik a hónapban ünneplik születésnapjukat. 
 

 Hittanoktatás: Az iskolában heti 13 órában hétfőn és kedden. Az óvodai hitoktatás 
keddenként van. 
 

Lelkigondozás: Kérem, ha valaki szívesen veszi a lelkészi látogatást, esetleg házi 
úrvacsorát, bizalommal keressen meg. 
 
⁃ Éves zárszámadó és költségelőirányzó Presbiteri Gyűlésünket 2020. február 25-én 

tartjuk 17 órakor. Közgyűlésünk időpontja: 2020. március 8. istentisztelet után.  
⁃ Szívesen vesszük, ha úgy rendelkezik, hogy adója első 1 %-át az Evangélikus 

Egyház számára ajánlja fel. Technikai számunk továbbra is: 0035. Köszönjük! 
⁃ Tégy a Tehetségekért Alapítványunk számlájára köszönettel vesszük az 

adományokat. Adója  második 1 %-ával lehetősége nyílik támogatni az evangélikus 
diákokat és fiatalokat.  

 
Köszönettel veszünk minden támogatást és adományt, amellyel egyházközségünk 
hatékonyabb munkáját segítik! Gyülekezeti Házunk megújítása folyamatban van, 
remélhetőleg 2020-ban már egy komfortosabb, szebb térben találkozhatunk. 
 
Előre hirdetjük, hogy április 10-én, Nagypénteken a Kossuth rádió a Beledi Evangélikus 
Templomból közvetíti majd az istentiszteletet, ezért kérjük – technikai okok miatt -  hogy 
erre a kiemelt alkalomra már 9,30-ra érkezzenek meg a kedves érdeklődők.  
Szeretettel várunk Mindenkit! 

Erős vár a mi Istenünk! 
  

   Ihász Beatrix evangélikus lelkész-esperes 
Tel: 824-161, Mobil: 20-824-22-52, e-mail: Ihasz. Beatrix@lutheran.hu 

 

 

 

Erős vár a mi Istenünk! 
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Népi Tárgyalkotó Iparművész 
címet kapott Gombás Lászlóné 

nyugdíjas tanárnő, a beledi  
Kézimunka szakkör vezetője 

 
  Gombás Lászlóné a  szakkör vezetését  

2005-ben vette át elődjétől, Karsay Jenőnétől.   
Társaival számos országos megmérettetésen,  

rangos pályázatokon szerepeltek  
alkotásaikkal. 

A helyi kiállítások rendszeres résztvevői voltak  
csodálatos munkáikkal. 

Alkotásainak fő motívumai a korábbi 
nagyon népszerű keresztszemes után 
a vagdalásos technika, leginkább ezzel 
készülnek az értékes párnák, terítők. 

    Szakmai tudását az évek során 
hímzőtanfolyamokon, kurzusokon mélyítette el. 

 
A Népi Iparművész cím elnyerését 
eddigi fél évszázados tevékenysége 

megkoronázásnak tartja. 
 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk,  
további munkájához sok örömet,  

jó egészséget kívánunk Rózsikának! 
 
           

           Kézimunka szakkör                             Városi Könyvtár  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BSE hírek (folyt. az 5. oldalról) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


