2015. október
Beled Város Önkormányzatának hírei

MEGHÍVÓ
Beled Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
a város lakóit
2015. október 22-én, csütörtökön 12.45 órakor kezdődő

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE
a Tornacsarnokba.
Beszédet mond:
Major Jenő polgármester
Közreműködnek a Beledi Általános
Iskola 8. osztályos tanulói
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Beled Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa
felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához.

Hungarica

Önkormányzatunk ezzel ösztöndíj elnyerésére ad lehetőséget, a hátrányos
szociális helyzetű - nappali tagozaton tanuló - egyetemi, főiskolai hallgatók
számára
A pályázati kiírás letölthető
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica6/ oldalról.
A pályázatok benyújtásának helye: Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
(9343. Beled, Rákóczi u. 137.)
A
pályázat
benyújtásának
határideje:
2015.
november
9.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
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Együttműködési Rendszerében pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését 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. Az „Eper-Bursa” rendszerben 2015. október 5. napjától lehet
benyújtani a pályázatokat.
Major Jenő
polgármester

Szociális tűzifa
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Beled Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
105/2015
(IX.24.).
határozatával döntött a természetben nyújtott szociális célú tűzifa
támogatásról. A támogatási feltételekről az 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet alkotásával rendelkezett, amelynek
értelmében szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy:
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (28.500 Ft-nak) a 150%-át, azaz a 42.750 Ft-ot,
egyszemélyes háztartás esetén a 200%-át, azaz a 57.000 Ft-ot,
és a lakásban a fával fűtés biztosított.
A tűzifa természetben juttatása során előnyt évez az a személy,
aki
aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára,
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra jogosult., illetve előnyt élvez
a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.
Szociális tűzifa igényléséhez szükséges nyomtatvány kérhető ügyfélfogadási időben- a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban
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Csizmazia Zsoltné igazgatási főelőadótól, illetve az Egyesített
Szociális Központ szakalkalmazottjaitól (Beled, Vörösmarty u. 1.)
Nyomtatványhoz szükséges mellékletek:
− a kérelmező, és a kérelmezővel egy háztartásban élők TAJkártyájának fénymásolata
− a kérelmező és a kérelmezővel egy háztartásban élő személyek
jövedelemmel rendelkező tagjainak nettó kereseti igazolása a
benyújtást megelőző 1 hónapra vonatkozóan
− ha a kérelmező nem rendelkezik jövedelemmel:nyilatkozat
szükséges, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy jövedelemmel nem rendelkezik
Beled Város Önkormányzat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8,00 órától-12,00 óráig
Kedd: 7,30 órától – 18,00 óráig
Csütörtök: 13,00 órától – 16,00 óráig
Szerdán és pénteken nincs ügyfélfogadás!
Beled, 2015. október 2.

Dr. Gál László jegyző

Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!

Barabás Balázs (Mátis Patrícia és Barabás Tibor gyermeke)
Odorics Zétény (Buthi Krisztina és Odorics Zoltán
gyermeke)
Gratulálunk! Sok boldogságot!

Winkler Helmut és Ostheimer Maria Berta Gertraud
osztrák állampolgároknak és
Horváth Gábor és Kápolnási Sarolta beledi
lakosoknak házasságkötésük alkalmából!
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Beledi ÁMK Művelődési Ház

„Ne szégyelld, hogy van lelked”
Németh Nyiba Sándor
olimpikon, költő, zeneszerző
Időpont: 2015. október 21. (szerda)
17.30 óra
Helye: Művelődési Ház
(Beled, Vásártér u. 2/1.)
A szerző CD lemezei a helyszínen
megvásárolhatók!
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ÚJRA INGYENES A GERINCTORNA!
Tájékoztatjuk a sportolni vágyókat, hogy a kapuvári
Egészségfejlesztési Iroda támogatásával a beledi Művelődési
Házban minden pénteken 16.45 órakor kezdődő
GERINCTORNA
2016. január 31-ig ingyenesen látogatható!
A torna időtartama 1 óra, laticelt mindenki hozzon magával!

Beledi ÁMK Könyvtár
2015. október 10-én (szombaton) 10:00 órakor kerül sor a
A Lőrincze Lajos nyelvi vetélkedő,
a „Betűfaló vakáció”, valamint a
„Titoktündér” pályázat eredményhirdetésére.
BELEDI ÁMK
VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR
SZERETETTEL HÍVJA AZ ÓVODÁSOKAT
ÉS ALSÓ TAGOZATOS KISDIÁKOKAT
2015. OKTÓBER 16-ÁN, PÉNTEKEN
9 ÓRÁTÓL
A HÁROM BAJUSZ GAZDÁT KERES
ÉS A PUSZIRABLÓK
C. VIDÁM ELŐADÁSÁRA
VENDÉGÜNK: VÍG BALÁZS MESEÍRÓ

Balázzsal a találkozás mindig nagyon kalandos és mulatságos.
(Ezt megelőzően A rettegő fogorvos című könyvét mutatta be
nálunk.)
Ezúttal Pöndöri uramként majd kalózkapitánynak öltözve köszönti a
gyerekeket, és be is vonja őket a mesélésbe….
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Beledi Általános Iskola
A Sport Legyen a Tied!
Iskolánk tanulói közül 10 alsós diák vehetett részt a „A Sport Legyen
a Tied!” elnevezésű programon Győrben, szeptember 15-én. A
gyermekeket több sportág képviselői várták az Egyetemi
Sportcsarnokban, akik bemutatták sportágukat, majd a tanulók is
lehetőséget kaptak azok kipróbálására. A program célja, hogy a
diákok minél több sportágat megismerjenek, kipróbálhassanak, és így
megtalálják azt, amelyik legközelebb áll hozzájuk, amelyiket később
esetleg egyesületi keretek között űznek. Tanulóink egyértelműen jól
érezték magukat, aktívan éltek a sportágak kipróbálási lehetőségével,
érdeklődőek és ügyesek voltak.
Katasztrófavédelmi nyílt nap
Szeptember 23-án a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség nyílt
napot tartott a Kapuvári Hivatásos Tűzoltóságon, ahol iskolánk 14
tanulója is jelen volt. Lehetőségük nyílt megismerni a hivatásos
tűzoltóság munkáját, bepillanthattak a tűzoltóság mindennapi
életébe. Figyelemfelkeltő, tanulságos, érdekes délelőtt részesei
lehettek a hetedikesek és nyolcadikosok.
Környezettudatos életmódra való nevelés az iskolában
Szeptember 18-án tartottuk az iskolában a hagyományos
hulladékgyűjtést. Idén is sikeresnek mondhatjuk ezt az akciót: a
tanulók és a szülők összesen kb. 25 tonna papírt gyűjtöttek össze. A
hulladékért kapott pénzösszeget a gyűjtés arányában az osztályok
kapják meg, melyet elsősorban az osztálykiránduláson fognak
felhasználni. Emellett fontos, hogy a hulladékgyűjtéssel a tanulókat a
környezettudatos életmódra tudjuk nevelni.
Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az iskolában le lehet adni a használt
elemeket és mobiltelefonokat, amelyek egyébként veszélyes
hulladéknak minősülnek. A használt elemeket és mobiltelefonokat
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folyamatosan gyűjtjük, a tanulóknak kupont adunk érte, melyet az
interneten felhasználva ajándékokra tudnak beváltani.
A környezetvédelem szerepel a 17 globális cél között is, amiket
tanulóink „A világ legnagyobb tanórája” keretén belül ismerhettek
meg. A kezdeményezést az ENSZ indította el. Célja, hogy minél
többen megismerjék a globális célokat (pl. környezetvédelem,
fenntartható fejlődés, egészséges élet, minőségi oktatás), valamint
hogy a fiatalabb generációt inspiráljuk a globális célok
megvalósítására.
Barabás Istvánné igazgatóhelyettes

Római Katolikus Egyház
Október folyamán a hétköznap misék előtt a szentolvasót
imádkozzuk.
A vasárnapi szentmisékre, ½ 9-re szeretettel várjuk a gyermekeket
szüleikkel együtt.
Szeretettel hívjuk és várjuk a település lakóit – felnőtteket,
szülőket és fiatalokat - 2015. október 18-án, vasárnap 17 órakor a
Katolikus Közösségi Házba (a katolikus templom mellett, a
Rákóczi u. 94-ben) minden érdeklődőt egy személyes találkozóra,
ahol Kis Szent Terézzel és családjával ismerkedhetünk meg, egy
lelkiekben gazdagító előadáson.
Tisztelettel : Smudla Tamás plébános

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub
„Hetvenkedő hatvanasok”
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub énekkara és még néhány tag részt
vett augusztus 28-29-30-án a magyar tenger partján, Keszthelyen a
„Hetvenkedő hatvanasok” című rendezvényen. Szállásunk a Hotel
Helikon szállóban volt, amely közvetlen a Balaton partján fekszik. A
szobák elfoglalása és a finom ebéd után estig szabad program volt.
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Az esti program „Az étkek versenye” amelyet az otthonról hozott
finom ételek és sütemények kóstolásával kötöttek össze. Utána
táncoltunk fiatalkorunk slágereire a zenés ismerkedési esten. A
második napon a fakultatív programok voltak: látogatás a Festetics
kastélyba, városnézés kisvonattal vagy fürdés a hévízi Tófürdőn.
Este „Retro KI-MIT-TUD!” - ének – tánc – zenei produkciók
bemutatása volt. A megnyitó műsort mi vállaltuk, vezetőnk Takács
Györgyné Dudi mielőbbi felgyógyulásáért. Megható volt, hogy
csendben hallgatták végig a műsorunkat. A csoportok bemutatói
után újra a zenéé, táncé volt a főszerep. Barátságokat kötöttünk,
hiszen az ország huszonnégy településéről érkeztek a résztvevők.A
harmadik napon még sétáltunk a Balaton partján, néhányan fürödtek
kihasználva a jó időt. Mindannyian tele élményekkel, feltöltődve
érkeztünk haza.
Tuba Lászlóné klubvezető

Beledi Sportegyesület
Az őszi szezon „ félidejéhez „ érkeztünk !
Eltelt nyolc forduló az őszi szezonból, felemásra sikeredett
eredményekkel. Két győzelem, egy döntetlennel és öt vereséggel a
hátunk mögött várhatjuk a folytatást. Gönyűn kezdtük a rajtot ahol a
jó játék ellenére vereséget szenvedtünk. Majd két megnyert mérkőzés
következett a Győrszentivánt itthon, a Lébényt több mint tíz év után
idegenben sikerült legyőznünk.
A három jó mérkőzés után viszont három vereséggel folytattuk a
sorozatot. Rajka, Bácsa, Nyúl ellen is vesztesen hagytuk el a pályát.
A legfájóbb a két hazai mérkőzés, ahol fontos lett volna a
pontszerzés. Sajnos, már itt elindult egy sérülés hullám. Nem volt
olyan meccs, hogy ne hiányzott volna meghatározó játékos (Hegyi J.,
Abdai Z.,Varga D.,Balassa M..... ).
Szinte nem volt olyan játékos, aki kisebb sérülés miatt ne kellett
volna edzést kihagynia. Majd következett a ménfőcsanaki, derbi ahol
ismét egy nagyszerűen játszó Beledet láthattunk, egy megnyert
mérkőzésen hullajtottunk pontokat. Bizakodtunk a Lipót ellen hazai
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pályán a pontszerzésben, de sajnos külső tényezők hatására nem
sikerült nyernünk.
Pozitívnak mondható az edzés látogatottságunk és érződik a csapaton
belül, hogy egy jó közösség formálódik nem csak a pályán, hanem
azon kívül is. Bízunk benne, hogy az elvégzett munka meghozza
gyümölcsét és többször sikerül megörvendeztetni a szép számú
közönségünket győzelemmel. HAJRÁ BELED!!!
Kovács Béla
szakosztályvezető

Bushi Dojo Karate Klub beledi csoportja
A beledi karate csoportból a nyár végén ketten tettek sikeres kyu
vizsgát. Keszte Julia és Szalay Krisztián 10 kyus övfokozattal
rendelkezik.
Szintén a beledi karate csoportból október 3-án hárman vettek részt
az Almásfüzitő Karate Kupán: Keszte Levente I.helyet Keszte Julia
II.helyet és Horváth Cecília III. helyet szerezte meg
Gratulálunk nekik, ügyesek voltak.
Horváth Tibor
sempai
Könyvadomány
A mai gépesített világunkban kicsit héttérbe szorul a könyvek iránti érdeklődés. Ez
az álláspont nem mindenki véleményével egyezik, mert az elmúlt években is,
napjainkban is nagyon sokan veszik és megbecsülik a könyveket. Leginkább a
gyermekeket oktató és nevelő tanárokra vonatkozik ez, akik változatlanul bíztatják
diákjaikat az olvasás élményére, a könyv szeretetére. Ha az élet produkál olyan
helyzetet, hogy már nehezen férnek el könyveink környezetünkben, akkor fájó
kénytelenek vagyunk egy részétől megválni. Így történt ez Sopronban egy volt
beledi lakos, jelenleg a Széchenyi Gimnázium tanító Kovácsné Bella Irén
tanárnővel is, aki lakáscseréje miatt, hosszas tépelődés után a gyűjtemény egy
részét kénytelen volt elajándékozni. A könyvek egy része kb. 300 kötet a Böjte
atya által vezetett gyermekközpontba került, a másik része hasonló
nagyságrendben a közeli kisközségbe, Edve könyvtárába került.
Az edvei könyvtár látogatói nevében megköszönöm az adományt:
Németh-Takács Katalin könyvtáros
Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137). Szerkesztette:
Pallag Jánosné művelődésszervező
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