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Beled Város Önkormányzata híre 
 

H I R D E T M É N Y 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. október 27-én (kedden) 13:30 – 
15:00 óra között megkezdi működését a mobil Kormányablak a mellékelt 
tájékoztatóban foglalt ügyek intézésére. A későbbiekben is havonta egy 
alkalommal lesz lehetőség a szolgáltatások igénybevételére. Ezen időpontokról a 
lakosságot hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján egyaránt időben 
tájékoztatni fogjuk.                                                            Major Jenő polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önkormányzati híreink a 3. oldalon folytatódnak 
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Általános Iskola hírei 
 
2020. szeptember 1-jén megnyitotta 
kapuit a Beledi Általános Iskola, és 
26 elsős tanuló lépte át azt. 
Tanulóink nyolc településről 
érkeznek reggelente, hogy 
megismerjék és elsajátítsák a betűk 
és számok rejtelmeit. 
Beilleszkedésük az iskolai életbe 
zökkenőmentes volt, bár az idei 
tanévünkben sok minden másként 
zajlik, mint eddig.  Az iskolai 
szabályokat megismerték, és 
próbálják a legjobb tudásuk szerint 
betartani. Lelkesen és aktívan 
vesznek részt a tanórákon, persze még nagyon sok tennivalónk lesz az év végéig. 
Elmondásuk szerint minden nagyon szuper, nagyon szeretik a testnevelést, a 
rengeteg mozgást. Sok szép pillanatot, szorgalmat és kitartást kívánok nekik és 
szüleiknek is!                                          Majorné Kovács Mária első osztály osztályfőnöke 
 
Európai Sportnap- Magyar Diáksport 
napja: A Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) még 2018-ban kötött 
együttműködési megállapodást az Oktatási 
Hivatallal (OH) annak érdekében, hogy az 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17 azonosító számú 
kiemelt projekt keretében az 
egészségtudatos gondolkodás és iskolai 
mozgástevékenységek témanap tartalmi 
fejlesztésében kölcsönösen 
közreműködjenek. 
Ennek keretében a 2020/21-es tanévben 
szeptember 25-én tartottunk 
sportfoglalkozást iskolánk egyik napközis csoportjának. Délután 14 órakor 

köszöntöttük a csoport tanulóit, majd 
bemelegítés után elkezdődött a játékos 
sportfoglalkozás. Mivel pedagógusaink a 
tavalyi tanév folyamán, illetve nyáron 
több sporttal, mozgással kapcsolatos 
továbbképzésen vettek részt, újszerű, 
élményközpontú mini fesztivált 
szervezhettünk tanulóinknak. 
A sportcsarnokot 4 részre osztottuk, 
négy különböző feladathoz: 
akadálypálya, futóiskola, gurításos 
feladatok, fogójáték. Az egyes 
feladatokat zenére hajtották végre a 

gyerekek: amíg szólt a zene, addig végezhették a feladatot, amikor a zene 
elhallgatott a gyerekek fegyelmezetten felsorakoztak a pályák előtt.  
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A tanulók nagyon lelkesen végezték el a feladatokat, örömmel mozogtak. Az egyes 
pályák között kis szünetet tartottunk. A tanulóknak a gurítós pálya tetszett a 
legjobban, de volt olyan gyermek is, akinek mind a négy pálya nagyon tetszett! 
Levezetésképpen a szivárványkendővel játszhattak, ami szintén nagy sikert aratott.  
A Magyar Diáksport Nap rendezvényünk igen nagy sikert aratott, örömmel 
nyugtáztuk, hogy a gyermekek szívesen mozognak!               Sárközi Erika tanár 
                                                                                                                           

Bölcsőde – óvoda hírei 
 

PAPÍRGYŰJTÉS: A tudatos környezeti nevelés részeként minden évben 
megrendezzük a papír és hulladékgyűjtési akciónkat. A szülők a gyermekekkel 
közösen gyűjtik össze a környezetükben a papírhulladékokat. Szeptember 24-én 
sikerült 8.787 kg újságpapírt, 1.140 kg kartont és 373 kg használt akkumulátort 
begyűjteni. Köszönjük a segítséget a Szülői Közösség és az óvoda- bölcsőde 
közösségének valamint azoknak az aktív szülőknek, nagyszülőknek, akik az 
átvételnél segítséget nyújtottak: Bertáné Bognár Klaudia, Bödecsné Varga Andrea, 
Ruisz Zsuzsanna, Molnár Réka, Szegedi István, Bereczki István, Varga Attila, Lukács 
Géza, Barabás Viktor, Kovács Balázs, Tóth Péter, Nyul Gábor. 
 

EGÉSZSÉGHETEK - A megfelelő táplálkozás az egészséges életmód alapköve.  
A helyes étkezési szokások kialakítását már egészen kicsi korban kell elültetni.  
A hozzászoktatás idejét soha nem tudjuk elég korán kezdeni. Felnőttkori életünket, 
annak minőségét alapozhatjuk meg, ha 
a kisgyermekeket megismertetjük 
mindazokkal a tudnivalókkal, amit 
helyes táplakozásnak hívunk 
Óvodánkban évek óta megrendezésre 
kerül az „Egészséghét”, melyet az idei 
évben október 5-22-ig tartunk meg.. 
Első héten a Margaréta, második héten 
a Hóvirág, harmadik héten a Tulipán 
csoport tartja a programhoz kapcsolódó 
tevékenységeit.  
 

Ilyenkor a szorgos kezek a hét 
folyamán begyűjtött gyümölcsökből, 
zöldségekből a szülők és az óvónénik segítségével finom, de egészséges sütiket, 
salátákat, falatkákat készítenek. Az egészséghét során arra törekszünk, hogy a 
gyerekek játékos módon sajátítsák el az életkoruknak megfelelő szintű tudnivalókat, 
amelyekkel később képesek lesznek megóvni saját és mások egészségét is. 
 

Célunk, hogy a gyerekek szerezzenek ismereteket a helyes táplálkozásról, étrendről 
és annak fontosságáról. Ismerjék meg, hogy a gyümölcsökből, zöldségekből mit 
tudunk készíteni, hogy tudjuk felhasználni. Tudják megkülönböztetni a különböző 
ízvilágokat.  A beszélgetések kapcsán felfedezzük az ok-okozati összefüggéseket az 
egészség-betegséggel kapcsolatban, illetve a helyes táplálkozás-egészség 
kapcsolatában.  
Szeretnénk megköszönni a Szülőknek, a gyümölcsökkel, zöldségekkel, egészséges 
ételekkel hozzájárultak és hozzájárulnak majd, az Egészséghetek rendezvényünk 
sikeres lebonyolításához.                             Gerencsérné Németh Erika intézményvezető 
 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. OKTÓBER 

 

Városi könyvtár hírei 
 
A fokozódó járványügyi helyzet miatt az 
idei Országos Könyvtári Napok korábban 
meghirdetett rendezvényei 
- legnagyobb sajnálatunkra- elmaradtak. 
Több, tartalmasnak ígérkező programról 
kellett lemondanunk. Így pl. a szeptemberi, 
már hagyománnyá vált 
Felolvasómaratonról, s a  tervezett kultikus 
mű,  A Pál utcai fiúk  és a grund-jelenség  
személyes feldolgozásáról.  
A mostani világunkban nagyon időszerűvé 
vált téma ezúttal könyvtárunk nyilvános 
online csoportjában, „Olvasólámpa alatt” 
került interaktív tárgyalásra, beküldhető 
feladatmegoldásokkal s hozzá kapcsolódó 
érdekességekkel fűszerezve. Akik 
csatlakoztak hozzánk, s elküldték 
megoldásaikat is, a program lezárása után 
tárgyjutalomban részesülnek. Elmaradt 
kitűzött egészségügyi előadásunk is a lelki 
életről, helyette minden pénteken 19 órától 
ajánlunk online alkalmakat. Miről szól  a 
jelenések könyve? címmel. A sorozat 
életcélokról, Földünk múltjáról, jövőjéről, 
betegségekről, azok megelőzéséről, 
járványokról és hasonló, mindannyiunkat 
foglalkoztató témákról szól. 
Megtekintéséről részleteket honlapunkon 
találnak: www.bamk.hu 
A trianoni békediktátum 100. 
évfordulójára meghirdetett Hangraforgó 
verskoncert is online került az érdeklődők 
elé. Bár ez nem pótolhatta a személyes 

találkozás élményét, a megemlékezésről 
mégsem szerettünk volna lemondani.  
A könyvtári napok alatt zajlott a szokásos 
megbocsátás hete, ingyenes 
beiratkozással és a lejárt határidejű 
könyvek visszaszolgáltatásának díjtalan 
lehetőségével. Sajnos, a személyes 
felhívások ellenére ezzel a gesztussal alig 
éltek az olvasók. (Akik visszahozták, 
azoknak megköszönjük.) Az új belépők és 
a rendszeres látogatók a helyzethez illően 
kézfertőtlenítőt, maszkot kaptak 
ajándékba. 
A koronavírus-járvány idején átalakul a 
tevékenységek köre. Az egyénileg 
igénybe vehető szolgáltatások továbbra is 
élnek. Az ősz folyamán fokozottan 
igyekeztünk látogatóink kedvébe járni 
friss kiadványok beszerzésével.  
Olvasóink javaslatait a beszerzendő 
könyvekre szívesen fogadjuk, s próbálunk 
eleget tenni a kívánságoknak.  
Online katalógusunk szintén segítség 
lehet a tájékozódásban, az olvasnivalók 
kiválasztásában.  
Közösségi oldalunkon minden 
kapcsolódó aktuális hírről tájékoztatjuk a 
közönséget, és folyamatosan friss 
tartalmakkal, információkkal szolgálunk a 
kultúra világából.  
 

Szeretettel várjuk Önöket továbbra is 
a könyvtárban!         
                                    Kotekné Kalmár             
                                Zsuzsanna könyvtáros

Római Katolikus Plébánia hírei 
 
Október 7-e a Rózsafüzér Királynője. A hónap folyamán a szentolvasót imádkozzuk 
hétköznapi misék előtt. Egyelőre este 6-kor kezdődnek még a szentmiséink. Az 
olvasó mondásakor hitünk titkait elmélkedjük át. Kezdve a Hitvalláson. Majd a 
Miatyánk kérései jönnek. Az üdvözlégyek alatt, s a tizedek közben is, figyelmünk 
elsősorban a titkok köré csoportosul. Mint valami „mini-evangélium” jelennek meg az 
üdvösségtörténet titkai előttünk, amelyek Jézus életének eseményeire irányulnak. 
Ezeken gondolkodhatunk el elsősorban, miközben a háttérben mondjuk az 
üdvözlégyeket.  
 

Október 18-án a világban többfelé gyermekek imádkozzák a Rózsafüzért a békéért. 
Ebbe a rákövetkező napon, 19-én a hittanosok egy része idén is bekapcsolódik.  
Október 18-án A Missziók Vasárnapja. Imádkozunk a missziók javára. A gyűjtés is 
az ő javukat szolgálja majd. 
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Októberben Magyarok Nagyasszonyát is ünnepeljük. Szent István népünk számára 
segítséget keresett, akire az ő népét rábízhatta. Nem találhatott volna a halála előtti 
kilátástalan helyzetben népének jobb szövetségest, mint Szűz Máriát. /Nemde 
javarészt így tettek az aradi vértanúk is?/ Rábízta a népünk küzdelmes múltját, 
jelenét és jövőjét hordozó koronát. Nagyasszonyunk pártfogását mindig tapasztaltuk.  
 
A pogány bölcs szépen mondta:„Szeretjük a hazát, nem azért, mintha nagy volna, 
hanem azért, mert a miénk.”Éppúgy, mint édesanyánkat sem azért szeretjük, mert 
dúsgazdag, vagy tekintélyes valaki. Hanem azért, mert a miénk. 
 

Nov. 1-jén a temetőben a Mindenszenteki /idén vas./közös ima a Keresztnél du. 
4-kor lesz. 
Az aktuális járványügyi előírások érvényesek.                 Smudla Tamás plébános 
                                                                                                                 

Evangélikus Egyház hírei 
 

Október a reformáció hónapja. Ilyenkor hálaadással emlékezünk Mennyei Atyánkra, 
aki mindeddig megtartotta népét. Imádjuk Krisztust a mi Urunkat és Megváltónkat, aki 
összegyűjti övéit, hogy egy sem vesszen el közülük. Hívjuk a Szentlélek hitébresztő 
és hitet építő munkálkodását az egyházba, hogy megújulva és bátran folytathassuk 
utunkat. 
 

Október hónap útmutatói igéje: „Imádkozzatok a város jólétéért…” Jeremiás 
próféta így bátorítja a fogságban élő zsidókat. Nem csak buzdítás ez, hanem 
egyenesen Isten üzenete és akarata: „…ezen múlik a ti jólétetek.” 
 

Megesik, hogy máshol vagyunk, mint ahol éppen testben létezünk. Jeremiás népe is 
a múltban élt, vágyódott vissza, hazájába és reménykedett a boldogabb jövendőben, 
a fogságból való gyors szabadulásban. Isten üzenete más fókuszt ad számukra, 
elhívja őket ettől és megmutatja az adott helyen az adott lehetőségeket. 
 

Kinyitja a mi szemünket is, hogy ebben az erősen lekorlátozott időszakban 
megélhessük mégis az adatott lehetőségeinket. Az imádságban pedig lelki 
összeköttetést ad egymással, közös múltunk összekapcsol a jelen teendőivel és a 
jövőről alkotott álmainkkal. 
Alkalmaink 
Fontosabb információkat a templom új hirdetőfalán is megtalálhatják a főbejárattól 
balra.  
Istentiszteletet Beleden 10:00 órakor tartunk, minden 1. és 3. vasárnap 
úrvacsoraosztással.  
Hónap 1. és 3. vasárnapján 8:30-kor Vásárosfalun, hónap 2. vasárnapján 8:30-kor 
Edvén is tartunk istentiszteletet. 
Gyermekeinket továbbra is bátorítjuk a matricagyűjtésre. 
 

⁃ Október 11-én hálaadást tartunk terményáldással a családi istentiszteletünkön, 
amelyen Tiborcz Dániel hitoktatónk szolgál. 

⁃ Október 18-án Vásárosfalun hálát adunk azért, hogy egy éve felszentelhettük új 
templomunkat, ezen az istentiszteleten terményáldás is lesz. 

⁃ Okóber 31-én, 10:00 órakor gyermekeink, ifjaink is szolgálnak az ünnepi, 
reformációi istentiszteletünkön. 

⁃ November 1-jén, vasárnap 14:00 órakor gyújtunk mécsest a beledi temetőben az 
elmúlt egy évben elhunyt testvéreink sírjai mellett, 15:00 órakor pedig a 



BELEDI HÍRLEVÉL 2020. OKTÓBER 

 

vásárosfalui temetőben tartunk megemlékezést. Hittanórákat kedden és pénteken 
tartunk. 

Pénteken a gyülekezeti házban tartjuk  a konfirmációs órát a 6. és 7. osztályosoknak. 
 

Beledi gyülekezeti házunk felújítása folyamatban van. a 2020-as Magyar Falu 
Programon a parókia hátsó részének közösségi térré alakítására nyertünk 
pályázatot. Az előkészítést elkezdtük.  
 

Köszönöm mindazok segítségét, akik hozzájárulnak gyülekezetünk jövőjének 
építésén. Isten irgalma és áldása kísérjen minket!             Ihász Beatrix lelkész-esperes 
 

Anyakönyvi hírek 
 
Születés:  
1.) Pálfi Helena (Pálfi László és Kocsis 
Erika gyermeke)  
Házasság: 
1.) Kóczán Tímea beledi lakos és 
Kovács Ernő bezi lakos 

2.) Bognár Erzsébet és Bogdán János 
beledi lakosok 
3.) Horváth Éva Réka és Hollósi Géza 
beledi lakosok 
Haláleset: 
1.) Bella András volt Beled, Füzes u. 16.

 
FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRA (folytatás az 1. oldalról) 

 
Beled Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához. A pályázat pozitív elbírálásban részesült.  Beled Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályozásáról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 12 §-a értelmében 
tűzifa természetbeni juttatást biztosít a rászoruló személyek részére.A rendelet 
alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló 
személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m³ szociális célú tűzifa 
természetbeni támogatásban részesíti. 
 
Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető: akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft), egyszemélyes 
háztartás esetén pedig a 350 %-át (99.750-Ft) és nyilatkozik arról, hogy lakása 
fávalfűthető. 
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni: azt, aki a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
 
A kérelmeket az önkormányzatnál rendszeresített nyomtatványon legkésőbb 
2020. november 5-ig  lehet benyújtani. (Beledi Közös Önkormányzati Hivatal 
Beled, Rákóczi u. 137. Csizmazia Zsoltné ügyintézőnél)    
 
A kérelem mellé csatolni kell a benyújtást megelőző hónap nettó jövedelem 
igazolását. (pl. munkaviszonyból származó jövedelem, nyugdíj, rokkantsági ellátás, 
rehabilitációs ellátás, családi pótlék, tartásdíj, GYED, GYES, GYET, árvaellátás, 
járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás stb.) 
A benyújtott kérelmekről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága dönt.  
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Szociális Bizottság által támogatásban 
részesített rászorulók részére megállapított mennyiségű tűzifa elszállításáról 
mindenkinek saját magának kell gondoskodnia!!!! 
 

BURSA HUNGARICA 2021 Beled Város Önkormányzata az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2021 évre kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot Beled város közigazgatási 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára. 
A pályázat benyújtásának helye: Beled Város Önkormányzata 9343. Beled, 
Rákóczi u.137. 
„A” típusú ösztöndíjpályázat Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri  
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már 
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. 
 A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.  
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt. 
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2020. november 5. (csütörtök) 16:00 óra  

 
A részletes pályázati kiírás Beled város honlapján, www. beled.hu 

valamint Beled Város Önkormányzat hirdetőtábláján olvasható. 
 

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél 
a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4. számú irodájában 
személyesen, illetve telefonon a 06-96/594-175-ös számon kérhető. 
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KIÁLLÍTÁS- 2020. szeptember 2-án 
rendezték meg Répcelak városában a 
Nyitott-tér tárlatot, Papp Márta Ilona 
festőművész „Az Én színeim” kiállítását.  
 

A szép számú érdeklődőt a Nyitott Kapu-
Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ 
igazgatója Odoricsné Buthi Krisztina 
köszöntötte, akit régi ismeretség fűz az 
alkotóhoz.  
 

Papp Márta Ilona Beled Város szülötte. 
Köztisztviselőként dolgozta végig életét.  
A festészet, mint hobbi jelen van életében. 
 

Egy nyaralás alatti találkozás indította el 
ezen az úton. Megörökíti a tájakat, és 
hatásait összegezve megfesti a látottakat. 
Különféle technikát alkalmaz. Beled Város 
lakossága tiszteletét fejezi ki az alkotónak.  

 

Balogh Petra 
művelődésszervező 

        Beledi Hímzőkör                           Festménykiállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Képek a festménykiállításról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiadja: Beled Város Önkormányzata. (Tel.: 96/594-170)E-mail: ptitkarsag@beledhivatal.eu  
Szerkesztő: Balogh Petra Anna művelődésszervező, Kotekné K. Zsuzsa könyvtáros 

Megjelenik: Havonta 950 példányban. Elektronikus: www.bamk.hu 

 

A XII. Országos 
Népművészeti kiállításon  

a Beledi Hímzőkör alkotásai is 
kiállításra kerültek.  

 
Az elért sikerek alapján a szakkör a 
„hímzés” kategóriában díjazásban 

részesült. 
 

2020. november 1-jén induló  
Beledi Hímző,- és Ügyes kezek 
szakköreink várják Beled Város 

és a környező településekről 
érkező alkotni vágyó új tagjait. 

 
Gombás Lászlóné  

szakkörvezető 
 
Gratulálunk az alkotóknak! 


