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Gondolatok 2020 Advent idején 
 

Lassan elfogynak az idei esztendő nagy reménységgel várt, azonban sok nehézséget, keserűséget, sokak 

számára bánatot, szomorúságot hozó napjai.  

Ilyen időtájt szoktunk hátradőlni, számvetést készíteni. Az idei évről is mondhatjuk, mint általában 

a megelőzőkről: „Sokat és talán eredményeket is tartalmazóan dolgoztunk.” Mégis mindannyiunkban van 

egy furcsa érzés. Talán úgy fogalmazhatunk, hogy hiányérzet. Hiszen alig kezdődött el az év, máris új, 

rendkívüli helyzetben találtuk magunkat és ez sajnos, talán a nyári hónapok kivételével végig kísérte az 

évünket. Ez a helyzet mindannyiunktól felelősségteljes helytállást, kemény munkát követelt. Mindezért a 

helytállásért köszönettel tartozom városunk minden polgárának. Legyen szó akár a hivatalokban, a 

közügyekért dolgozókról, az egészségügyben, a szociális ellátásban, az oktatásban, a kereskedelemben 

helytállókról, de a gazdaság többi területének részvevőiről, vagyis kivétel nélkül mindenkiről. Nem 

megfeledkezve természetesen a nyugdíjas korúakról, valamint a gyermekekről sem, akik hosszú évtizedek 

békés, nyugodt időszaka után hirtelen szembesültek az eddig legfeljebb nagyszüleik történeteiből hallott 

háborús évekhez hasonlítható rendkívüli helyzetekkel.  

Ma, amikor e sorokat írom, már mindannyiunk számára ismertek az idei karácsonyi és év végi 

ünnepeink, ünneplésünk lehetőségei. Nehéz időszak lesz ez mindannyiunk számára. Furcsa lesz, hogy a 

pontosan beszabályozott hétköznapjaink után a karácsonyi időszakban is családi alkalmainkon is ajánlott, 

javasolt előírt magatartás formákat kell követnünk. Más lesz ez a karácsony, mint az eddigiek! Már az 

Adventi időszakban is tapintható a bennünk, körülöttünk lévő feszültség. Bár a legnagyobb ünnepre, 

Krisztus születésére várakozás megélésére kiválóan alkalmas a mostani helyzet is. Ki-ki a családi 

közösségében meghitt körülmények között, csendben tud várakozni. Emberi tulajdonságunk azonban, 

hogy ünnepelni, örülni szeretetünket nem csak családunkban, hanem barátainkkal, városunk kisebb-

nagyobb közösségeiben is szeretjük kinyilvánítani és megélni. Sajnos az idei évben erre nincs lehetőség. 

Különösen nehéz ez a helyzet az egyedül élők és a helyzet miatt az idén különösen magányos idősebb 

polgártársaink számára. Nem működik az eddig megszokott kapcsolattartás, szomszédolás. Helyette, ha 

egészségük engedi, fogjanak össze és induljanak útnak! Délután, kora este, ha elcsendesedik a város, a 

kisgyermekes családokhoz hasonlóan sétáljanak egyet és a feldíszített porták és az ünnepi, díszbe öltözött 

utca segítségével hangolódjanak karácsony ünnepére. Azt gondolom, hogy ezt biztonsággal megtehetik 

maguk és egymás veszélyeztetése nélkül.  

S ha minden helyzetünkben a hétköznapjainkban és ünnepnapjainkban továbbra is türelmesek és 

fegyelmezettek leszünk, ezzel mindannyiunknak esélyt adunk arra, hogy a következő karácsonyt is 

ünnepelhessük remélhetőleg már a korábbi években megszokott módon.  

Mindezen gondolatokkal kívánok magam és a város vezetése nevében áldott, meghitt ünnepeket, 

és az idei évnél szerencsésebb, boldogabb, egészségesebb új esztendőt! 

        Major Jenő polgármester 

 

 

BELEDI HÍRLEVÉL 

 
 
 
 
 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. DECEMBER 

 

 
 

2 
 

Általános Iskola  hírei

LEGYÉL elsHős a Beledi Általános 

Iskolában! 

 
A mi iskolánk felújított épületekkel és modern, minden igényt kielégítő 

sportudvarral várja a leendő elsősöket! 

 
Pedagógiai programunk a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését tűzte ki 

célul, kiemelten kezeljük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 

 
Nevelési és oktatási területeink: 

 
 iskolabuszos utaztatást biztosítunk a beiskolázási körzetben 

 napközi, tanulószoba, étkezés 

 gyógypedagógiai, logopédiai és mozgásfejlesztés 

 versenyekre felkészítés 

 pályaorientáció, felkészítés matematikából, 

magyarból 

 kompetencia alapú fejlesztő foglalkozások 

 táborozások, kirándulások 

 választható két idegen nyelv (angol, német) 

 esélyegyenlőség biztosítása 

 korrepetálások 

 színházlátogatások 

 diák önkormányzati programok 

 sportszakkörök (foci, atlétika), majorette  

 énekkar, furulya, citera szakkör, hagyományőrzés 

 színjátszás, versmondás. 

 művészetoktatási társintézményeinknél lehetőség van zene és tánc tanulásra 

helyben, Beledben. 

 

Nézze meg digitális bemutatónkat iskolánk Facebook oldalán: 
https://www.facebook.com/belediiskola 

 

Pedagógusaink sok szeretettel várják a leendő elsősöket a barátságos, 
szeretetteljes iskolánkba! 

 

(Az iskokai hírek folytatása a 8. oldalon!) 

https://www.facebook.com/belediiskola
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Városi Könyvtár 
 

Szomorú búcsú... 
 

Nehéz szavakba önteni azokat az érzéseket, amelyek Kotekné Kalmár 
Zsuzsanna halála után kavarognak bennem. Nehéz, mert mindenki más emléket őriz 

vele kapcsolatban. Mégis van néhány dolog, amelyben megegyezik az őt ismerők 

véleménye. Most, hogy elment, elmondhatjuk, ő nemcsak könyvtáros, tanár volt, 
hanem példamutató ember is. Olyan ember benyomását keltette, aki elfogadta 

sorsát, az emberi élet korlátait, a mindenkori adott helyzetet, és igyekezett kihozni 

belőle azt, ami tőle tellett. Minden munkáját lelkiismeretesen, szorgalmasan és 
alázattal végezte. Gondozta, gyarapította szeretett könyvtárát. Mindig új és újabb 

célokat tűzött maga elé. Sem a külső társadalmi nehézségek, sem az élet nehézségei, 

sem betegségek nem akadályozták abban, hogy eredményesen tevékenykedjen.  
 

Zsuzsa 1959. február 23-án született Páliban. Általános iskolai 

tanulmányait itt kezdte, majd Beledben fejezte be, miután szüleivel a 
nagyközségben telepedtek le. A középiskolát a soproni Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumban végezte. Az érettségi után Szombathelyen szerzett oklevelet 

magyar-könyvtár szakon 1981-ben. Majd ez év szeptemberében a beledi iskola 
könyvtárában kezdte meg 40 éves könyvtáros-tanári munkáját. 1982 tavaszán az 

iskolai és községi könyvtár egyesülésével az új intézmény vezetője lett. Ekkor kerültem a könyvtárba, ahol 1995 

nyaráig együtt dolgoztunk, de csak az emeletről a földszinti művelődésszervező irodáig mentem. Innentől 

teljesedett ki közművelődési munkánk Beled életében.  
 

Tetteit mindvégig a segíteni akarás, a hozzáfordulók iránti szeretete, az olvasók lelkiismeretes szolgálata 
vezérelte. Munkássága során legjobb tudása szerint alakította a könyvtár kínálatát, figyelembe vette az olvasói 

igényeket. Olvasásnépszerűsítő kezdeményezéseivel generációk érdeklődését keltette fel a könyvek, az olvasás 

iránt. Pályázati segítséggel sikeresen gyarapította könyvtárát, nagy érdeklődést keltő programokat szervezett. Szép 
és otthonos könyvtári környezetet alakított ki, ahol szívesen olvasgattak a látogatók. Utolsó munkája az 

elektronikus katalógus elkészítése volt, amelynek befejezését örömmel újságolta el. Mindig számíthattam 

lelkiismeretes munkájára, jó tanácsaira, ösztönző és baráti szavaira. Hiányozni fognak beszélgetéseink a 

munkánkról, az élet dolgairól, a családról, az örömeinkről és a bánatainkról. 
 

A veszteség, amelyet most sokan érzünk, a legjobban a családját sújtja. Elment a leány, a feleség, az anya. 
Itt maradt a három férfi: az apa, a férj és imádott gyermeke. De vesztesnek érezhetik  magukat a közeli barátok és 

ismerősök, hiszen Zsuzsa munkája által Beled kulturális életének egyik alakítója volt. Már készülődött a 

visszavonulásra, tervezgette a jövőt! Szomorúsággal tölt el, hogy mindez nem adatott meg Neked. Amilyen 
szerényen éltél, olyan csendben mentél el, a kegyetlen vírus nem kegyelmezett.  

 

Kedves Zsuzsa! Szívünkben és emlékeinkben megőrzünk téged.  

                                       Arany János soraival búcsúzom Tőled.  
 

„ Nem hal meg az, ki milliókra költi 

Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 

Hanem lezárva ami benne földi, 

Egy éltető eszmévé finomul, 

Mely fennmarad és nőttön nő tiszta fénye, 

Amint időben, térben távozik, 

Melyhez tekint fel az utód erénye:  

óhajt, remél, hisz és imádkozik.” 
 

Nyugodj békében szeretett Édesanyád mellett!                                     Pallag Jánosné 
 

 

Mély megrendüléssel búcsúzunk Tőled! Emléked megőrizzük! 

Munkatársaid a BÁMK dolgozói, Beled Város Önkormányzata és dolgozói. 
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                           Evangélikus Egyház hírei    

  
 

 

 

Kedves Beledi Hírlevél Olvasó! 
 

Evangélikus híreink előtt néhány adventi gondolatot osztok meg Önökkel 2020 decemberében: 

 

„ Az igazi világosság …jött el a világba.” János evangéliuma 1,9 

 

Három adventi fénysugár amely irányt mutat 

Idei adventünk szomorú és különleges megtapasztalása az alkalmazkodás szükségszerűsége, a 

kreativitás csúcsra járatása. Talán soha ennyi szép feldíszített otthon nem volt még, most igazi családi 

játék az ajtódísz elkészítése is. Plázázás helyett, van idő zenehallgatásra, olvasásra, felfedezhetünk új 

örömforrást adó tevékenységeket is. Túlélésünk titka és motorja a jövőbe vetett reménység. Úgy vélem 

ez az, amire most legnagyobb a szükség. Három fénysugár rajzolódik ki előttünk, de úgy mint 

ólomüvegablakon keresztül, titokzatosan és sejtelmesen. Ebben a nehéz helyzetben támaszt és segítséget 

nyújt az, ha befelé és felfelé, s a végén kifelé figyelünk. Nem spórolhatjuk meg az önvizsgálatot, mint 

ahogy azt az energiát sem, amivel az odafenn valókhoz kapaszkodunk; de ez a befelé és felfelé fordulás 

rögtön indít arra, hogy elmondjam azt, amire szinte alig vannak szavak. Ez a harmadik mozzanat, ami e 

sorok írására indított engem is. 

Szemeinket talán becsukva szívünket nyithatjuk meg most és füleink égi hangokra lehetnek 

figyelmesek. Lehet, hogy nem is volt ilyen begubózós adventünk, mint amire a vírushelyzet rákényszerít 

most minket. Családi otthonok melegében, maximálisan csökkentett személyes kapcsolattartással éljük 

mindennapjainkat, és úgy néz ki, hogy egy darabig még így folytatódik életünk. Tanulgatjuk több-

kevesebb sikerrel a biztonságos kapcsolattartási eszközök használatát. A telefon, videochat, konferencia, 

távmegbeszélések kora jött el. Örülünk, ha a képernyőn megjelenik végre a beszélgetésbe csatlakozni 

kívánó arca, még jobb, ha halljuk is egymást.  

Hallotok? Láttok? Mi látunk! Mi hallunk, és te? 

Ebben a nehéz időszakban valóban megkérdezhetem a másikat: Hallasz? Látsz? És viszont is 

vizsgálódhatok: hallom és látom azt, akivel éppen beszélgetek? A felszínes: Hogy vagy? Kösz jól. -

mondatokat hátrahagyva mélyebb és tartalmasabb kapcsolatépítés kezdődhet el. Mint tükörben, a másik 

reakciójában csodálkozhatok rá valódi önmagamra. A monitoron megjelenik az én érdeklődő vagy fáradt 

arcom is. Személyes találkozáskor aligha látjuk saját tekintetünket. Lelepleződik ásításunk, vagy ha 

kitekingetünk az ablakon. 

S ha az égi hangokra leszünk kíváncsiak, ha felfelé nyitjuk meg a beszélgetés csatornáját és onnan 

várjuk a segítséget, akkor ugyanígy feltehetjük a kérdést: Hallasz? Látsz? Hallak és látlak?! Ugyanígy 

jutott el Máriához és Józsefhez annak idején az angyali üzenet, ugyanezen a csatornán érintette meg őket 

a bátorító isteni támogatás. Ne félj! – hangzik Mária és József felé. Ne féljetek! - hangzik az angyali 

jelenéstől elképedt pásztorok felé. A mi vírustól fenyegetett világunkba most felülről erre a két szóra van 

legnagyobb szükségünk. Van-e fülünk meghallani? Nem oldódik meg egyik pillanatról a másikra 

életünk, béketűrésünket teszi próbára az elhúzódó korlátozásokkal teli időszak, de reménykedünk benne, 

hogy van okunk félelem és aggodalom helyett a felülről jövő hangra, a szeretet megtestesülésére, az 

Istengyermekre fókuszálnunk. Karácsonyra készülünk, Jézus Krisztus születésére. Városi adventi 

gyertyagyújtások és karácsonyi gyermekműsor nélkül. Az idei templomi karácsonyfa a gyülekezeti ház 

előtt áll majd, ünneplőbe öltözve a reménység szerint megtartható szent”délutáni” rövid szabadtéri 

áhítatra. 
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Azonban 2020 karácsonyán is azt a Krisztust ünnepeljük, akár csendesebben, otthonainkban is 

jobban odafigyelve erre, aki lejött, emberi formát vett fel, hogy megélve 33 évet végül odaadja a 

legdrágábbat, az életét. Ezt az Istenfiút, a Megváltót csodáljuk a betlehemi gyermekben. Úgy legyen! 

 

A következő kapcsolattartási lehetőségekre hívom fel a figyelmet: 

 

A templomkaputól balra, hirdetőtáblánkon tájékozódhatnak a lehetőségeinkről. 

Sajnos a rendelkezéseknek és ajánlásoknak megfelelően átmenetileg a templomi 

istentiszteleteinket szüneteltetjük. Reménység szerint karácsony Szenteste szabadtéri rövid áhitatot 

tudunk tartani a gyülekezeti ház udvarán, terveink szerint 14 órakor. Beledbe hívjuk a vásárosfalui és 

edvei testvéreket is, külön karácsonyi istentiszteletet most nem tarthatunk. 

A Rábaközi tévé több meditációt, mini-prédikációt vesz fel, ismétlésben többször is levetítik azt. 

Kéthetente új Imapercekkel jelentkezek. 

Javaslom Facebook oldalunkat megtekintésre, követésre. Eseményeinkről híradásokat és rövid 

áhitatokat találhatnak itt. 

Újra gyűjtjük az email címeket a gyülekezeti tagoktól, hogy elektronikus hírlevelünket 

eljuttathassuk. Ezúton is kérem a testvéreket, aki még nem jelentkezett és szeretne kapcsolódni ehhez a 

csoporthoz az email címen értesítsen engem. Természetesen az adatkezelési szabályoknak megfelelően 

járunk el ezekkel az információkkal. 

Kérem, mindenképpen jelezzék, ha Önök vagy hozzátartozójuk szívesen venne lelkészi 

látogatást, vagy telefonon szeretné megosztani gondolatait és/vagy gondjait. Lelkigondozói  

beszélgetésre   online formában is sor kerülhet. 

Adventi-karácsonyi hírlevelünket önkénteseink segítségével juttatjuk postaládájukba. Kérjük itt 

is az óvintézkedések betartását. 

Az érvényben lévő óvintézkedésektől tesszük függővé az újbóli templomnyitást. Kérem, 

figyeljék híradásunkat erről! 

Tisztelettel megköszönöm azoknak, akik eddig is eljuttatták hozzánk a perselybe vagy 

adományba szánt felajánlásukat. Továbbra is várjuk ezt, a következő számlaszámra: 58900019-

10036231-00000000. Isten áldása legyen az adományozókon és az adományok bölcs fölhasználásán! 

2021-ben népszámlálás lesz, már most kérjük testvéreinket felekezethez tartozásuk 

megvallására. 

Isten irgalma és áldása legyen velünk! 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!   Ihász Beatrix lelkész/esperes 

ihasz.beatrix@lutheran.hu 

06/20/824-22-52 

 

                            Római Katolikus Plébánia hírei    

 

 A Kapuvári Katolikus Gimnázium, 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi osztályokba várja a 

továbbtanulni vágyókat. Ugyancsak, a Győri Apor Vilmos Iskolaközpont. Plakátjukat a templomban 

kihelyeztük. Kollégiumi elhelyezést is biztosítani tudnak a tanulók számára.                                            

Különféle naptárak kaphatók. 

Miserend az ünnepek alatt: 

December 20. Advent 4. vasárnap de. ½ 9 ó. –Az Úr érkezőben van felénk, nyissuk meg szívünk 

ajtaját.       

December 24. Hirdetés szerint! - Vicán du. 4-re várható a karácsonyi mise.   

December 25. Karácsony: de. ½ 9 ó.– Velünk az Isten, szeret minket az Isten, megbocsát az Isten, 

hazavár minket az Isten. 

December 26. Szent István, első vértanú.: de. ½ 9 ó.  

December 27. Szent Család Ü. /vas./ 

mailto:ihasz.beatrix@lutheran.hu
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December 31. Hálaadás: /Mihályi, Vica ¾ 5 ó. mise. Beled e. 6 óra hálaadás/  

Január 1. Szűz Mária Isten Anyja. FÜ ½ 9 ó. –/Parancsolt ünnep!/                               

Január 3. Karácsony utáni II. vas. ½ 9 ó. 

Január 5. Urunk Megjelenése ½ 9 ó.  

Január 10. ½ 9 ó. Urunk Megkeresztelkedése Ü. 
 

    Mindenki számára áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok! 
 

                                                                                                           Tisztelettel: Smudla Tamás plébános 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Születés: 

1.) Czank Noel (sz. Czank Dániel és Világos Beáta gyermeke) 

2.) Gróf Zétény (Gróf Attila Sándor és Czank Viktória gyermeke) 

3.) Mészáros Karolina (Mészáros Roland és Gombás Adrienn gyermeke) 

4.) Hujber Milán (Nagy Judit és Hujber Csaba gyermeke) 

 

Haláleset: 

1.) Balassa Jenő volt Beled, Széchenyi u. 6. 

2.) Pócza János volt Beled, Hársfa u. 10. 

3.) Kótai Lászlóné sz.: Takács Rozália volt Beled, Bartók B.u. 4. 

4.) Kotekné Kalmár Zsuzsanna volt Beled, Hársfa u. 12. 

5.) Farkas Tiborné sz.: Csuka Gizella volt Beled, Arany J. u. 32. 

Bölcsőde - Óvoda hírei 
 

December 5-én délelőtt érkezett a 

Mikulás óvodánkba. Ebben a különleges 

helyzetben a Mikulásvárás is a 

megszokottól eltérő volt. Verssel, 

énekkel köszöntöttük az ablak alatt 

elsuhanó, bekukucskáló Mikulást, aki az 

ajándékokat a gondosan kitisztított 

kiscipőcskékbe helyezte. Az adventi 

hetek, a karácsonyvárás az egyik 

legjelentősebb ünnepi időszaka 

életünknek. Az ünnepkör szépségét, illetve sokszínűségét a régi korokat idéző néphagyományok és 

szokások adják, ugyanúgy, mint a mai kor karácsonyi jelképei. Az adventi hetek az óvodában a 

karácsonyi ünnepre való felkészülés jegyében telnek. A karácsony a család, a szeretet ünnepe is, melyet 

a gyermekekben is tudatosítani igyekszünk. Beszélgetésekkel, dalokkal, családi események felidézésével 

erősítjük a gyermekekben a családi összetartozásnak az érzését az otthon melegének fontosságát.  

 

Elkészültek az adventi koszorúk, az 

adventi naptárak, amit minden nap 

kibontunk. A csomagok fogyásával a 

gyerekek is látják, hogy mennyit kell 

még karácsonyig várnunk. Közben 

lázasan készülnek és dolgoznak 

csoportokban, gyűlnek az ajándékok, 

gyakoroljuk a verseket, énekeket. Az 

óvoda épületét is ünnepi díszbe 

öltöztettük. A faliújságok megteltek a 
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gyermekek munkáival, a Mikulás és a 

karácsonyvárással kapcsolatos alkotásokkal. A 

bölcsődébe már december 16-án megérkezett a 

Jézuska. Az óvodások karácsonyi ünnepségét 

december 18-án tartjuk.  
 

Mindnyájuknak kívánunk:  

Áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket és jó egészséget az 

elkövetkezendő esztendőre! 

 

Az Óvoda és Bölcsőde Szülői Közössége, 

dolgozói köszönetüket fejezik ki a szülőknek, 

magánszemélyeknek, vállalatoknak, akik 

valamilyen formában felajánlásukkal 

hozzájárultak a gyermekek karácsonyi 

ajándékvásárlásához, szebbé tették vele az 

óvodai karácsonyt. 

                               Mórocz Ildikó  

                     intézményvezető helyettes 

 

Beledi Egyesített Szociális Központ hírei 
 

Élelmiszergyűjtés 
 

Az idei évben második alaklommal nyílott lehetőségünk arra, hogy a Magyar Élelmiszerbank Karácsonyi 

Adománygyűjtő akciója keretében gyűjtést szervezhettünk a rászoruló családok részére. 2020. november 

27-28-29-ig, három napon keresztül zajlott a gyűjtés a Tesco csornai hipermarketében. A harmadik nap 

végére több mint 1300 kg tartós élelmiszert sikerült összegyűjtenünk az adományozók jóvoltából, ami 

az ellátási területünkön élő nehéz anyagi helyzetben lévő családok részére kerül kiosztásra 25 

településen. 

Sokat jelent a rászorulóknak és nekünk, hogy ilyenkor is gondolunk rájuk és támogatjuk Őket.     

Azt tapasztaltuk e pár nap alatt, hogy ilyenkor karácsony közeledtével mindenki egy kicsit más lesz, 

fontosabb lesz örömet szerezni, adni, átélni azt az érzést, hogy segíthetünk valakin, hisz a napi 

rohanásban nincs idő észre venni a nehéz sorsokat, nélkülözőket. 
 

 

Adventi várakozás 
 

A járványhelyzet miatti nehéz időszakban könnyebben elszomorodhatunk, de fontos, hogy meglássuk 

egy ilyen helyzetben is a jót, a szépet, a csodát. A karácsonyi várakozás hangulatának megteremtéséhez 

szeretnénk hozzájárulni, hogy intézményünk előtt két feldíszített kis faházat is felállítottunk a helyi 

önkormányzat jóvoltából. A faházakban az ádventi időszakban minden hétköznap és szombaton 

kollégáink szeretettel várják az érdeklődő járókelőket forró teára, zsíroskenyérre, valamint házi készítésű 

süteményre. De ezen felül lehetőség nyílik jelképes összegért vásárolni kézműves termékeket, 

dísztárgyat, ajtódíszt, ajándéktárgyat stb. A bevételt adományozás céljára használjuk fel a rászorulók 

részére.  

Mindenkit nagy szeretettel várunk!                           

                                                                                                            Kajtár- Sáfrány Lívia családsegítő 

(Folytatás a 8. oldalon!) 
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(A Beledi Egyesített Szociális Központ híreinek folytatása) 

 
 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
(Az iskolai hírek folytatása!) 

Nyertünk, folytatjuk… 
 

Régóta hiányzó, fontos része épült meg iskolánk sportudvarának: a kerítés. A Soproni Tankerületi 

Központ szakemberei már a tavasz folyamán felmérték a lebontásra ítélt rövid szakaszt, illetve a további 

teljes mértékben hiányzó kerítés lehetséges nyomvonalát (150 fm kerítés 2, db nagykapu és egy db 

kiskapu). Az elkerített iskolaudvar elsősorban a tanulók biztonságos szabadtéri foglalkoztatását 

szolgálja, de fontos számunkra a sportudvar vagyonvédelme is, mert az utóbbi években kb. 40 millió Ft-

os sportpálya-fejlesztés került megvalósításra. Köszönjük a Soproni Tankerületi Központ több mint 4 

millió Forintos beruházását, mert vigyázni akarunk értékeinkre! 

Nyertünk! A Magyar Falu Program keretében a Beledi Általános Iskola közel 30 millió Ft-ot nyert a 

Soproni Tankerületi Központ által beadott pályázaton. A támogatásból folytatódik a felsős iskolaépület 

fűtésrendszerének felújítása, a csőhálózat cseréje, új radiátorok kerülnek felszerelésre. Az egész épületre 

külső hőszigetelés kerül és megújul a két előtető is.  

Köszönjük Magyar Falu Programnak, a Soproni Tankerületi Központnak és kiemelten mindenkinek, aki 

a fejlesztésben segítségünkre volt.                                      

       Kőszegi-Németh József intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                    Az iskola új kerítése 
 

Beledi Hírlevél . Kiadja Beled Város Önkormányzata. Tel.: 96/594-170, e-mail 
ptitkarsag@beledhivatal.eu 
Szerkesztette:Pallag Jánosné. Megjelenik havonta. Elektronikusan: www.bamk.hu 

mailto:ptitkarsag@beledhivatal.eu
http://www.bamk.hu/
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