2016. február
Beled Város Önkormányzatának hírei
Születésnapi köszöntő
Bozi Józsefné 2016.
január 9-én ünnepelte
90. születésnapját kedves
családja körében. E szép
ünnepen meglátogattam
otthonában és felköszöntöttem a magam és Beled
Város
Önkormányzata
nevében. Kívánunk neki
jó egészséget és további
szép éveket családja
körében.
Major Jenő
polgármester
FELHÍVÁS
Tájékoztatom a lakosságot, hogy „Beled Város Díszpolgára”
kitüntető cím és „Beled Városért Emlékérem” kitüntetés alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 12/2009.(XII.01.) önkormányzati
rendelete értelmében kitüntetés adományozására személyi javaslatot
tehetnek az állampolgárok, a bejegyzett politikai pártok társadalmi és
érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, egyházak, intézmények, a
polgármester, az önkormányzati képviselők 2016. március 15-ig írásban
indoklással együtt Beled Város Jegyzőjéhez címezve.
Kérem, hogy ezen rendelkezés értelmében javaslataikat a fenti
határidőben szíveskedjenek benyújtani.
Beled, 2016. február 9.
Üdvözlettel:
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Dr. Gál László
jegyző

Szemétdíj befizetés
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy 2016. február 15-17.
17. (hétfő-szerda)
(hétf
8.30-16 óráig a BÁMK Művelődési Házban (Vásártér u. 2/1.) az I.
negyedévi szemétdíj befizetésre lesz lehetőség.

Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!
polgára
Bogdán Petra Anasztázia (Bogdán János és Bognár Erzsébet
gyermeke)
Kámán Luca (Kámán Jenő és Horváth Anita gyermeke)
Búcsúzunk…
Karsay Jenőné sz.: Kóczán Paulina Margit
Malatyinszky Pálné sz.: Szekerka Beáta
Nyugodjanak békében!

Beledi Általános Iskola
KERESSÜK AZ ORSZÁG LEGSZEBBEN MOSOLYGÓ ELSŐS
ELS
OSZTÁLYÁT!
címmel az elmúlt évben, 2015-ben
ben is meghirdetésre került a „Mosolygó
fogacskák” pályázat. A kicsik helyes fogápolással kapcsolatos ismereteinek
bővítése céljából a dm fotópályázatot hirdetett
tt a magyarországi általános
iskolák részére. A célja az első osztályt kezdő gyermekek, illetve szüleinek
és pedagógusainak tájékoztatása, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a
száj higiéniájára. A fogszuvasodás világszinten az egyik leggyakoribb
krónikus betegség, ami megfelelő odafigyeléssel, szájápolással megelőzmegel
hető és kezdeti stádiumban visszafordítható.
A dm „Mosolygó fogacskák”
pályázatára több, mint 8600 elsős
diák mosolya érkezett meg köztük
a mi osztályunké is. Fontosnak
tartjuk mi is, hogy gyermekeink
megfelelően ápolják, gondozzák
fogaikat, hiszen az egészséges
életmódhoz ez is hozzátartozik. A
beküldött fotók közül két fődíjat
sorsolt ki a dm, a többiek
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fogápolási termékeket tartalmazó csomagot kaptak. Mi is ilyen ajándékban
részesültünk, melynek az elsősök nagyon örültek, és remélhetőleg ezután
nagyobb kedvvel mossák fogaikat. Szeretnék köszönetet mondani az
osztály nevében Mihalkovitsch Gertrúdnak, aki segített a fotó
előkészületeiben és elkészítésében.

Majorné Kovács Mária osztályfőnök
A Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny iskolai fordulóját 2016.
január 28-án rendeztük, amelyen kilenc 7. osztályos és hat 8. osztályos
tanuló vett részt. A központi feladatlapok megoldásához a gyerekeknek a
földrajzi ismereteiken kívül jó problémamegoldó képességre volt szüksége,
valamint meg kellett nézniük több, előre megadott ismeretterjesztő filmet.
A legjobb eredményt elérő tanulók:
7. évfolyam:
1. Horváth Szebasztián 7. B
8. évfolyam:
2. Ominger Tamás 7. A
1. Rapcsák Pál 8. A
2. Budai Dániel 8. A
2. Tóth Bálint 7. A
3. Dobos Dorina 7. B
3. Halász Viktória 8. A
Tanáruk: Ágostonné Hajnali Csilla

Beledi ÁMK Óvoda
Vers és prózamondó verseny
Január 29-én rendeztük meg óvodánkban a Városi Könyvtárral közös
szervezésben a Vers és prózamondó versenyt. Az előző évek
hagyományaihoz híven a térség óvodásai: Répcelak, Szil, Mihályi,
Rábakecöl, Cirák, Dénesfa is neveztek a versenyre. Örömünkre 58
kisgyermek készült magyar költők műveiből a megmérettetésre. A sikeres
lebonyolítás érdekében nevelés nélküli munkanapot hirdettünk,
megköszönöm a szülők ez irányú hozzáállását. Köszönjük a Szülői
Közösség anyagi támogatását és Kovács Ottó által készített finom
pogácsákat. A versmondó versenyt két kategóriában hirdettük meg
középsős és nagycsoportosok között. A zsűrinek nehéz dolga volt az
alaposan, jól felkészített gyerekek verseinek értékelésében. Beledi
óvodásaink nagy sikerrel szerepeltek a versenyen. A következő helyezések
születtek:
Középső csoport:
I. helyezett: Molnár Áron (Beled)
I. helyezett: Pócza Soma ( Cirák)
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II. helyezett: Pataki Emma ( Répcelak)
III. helyezett: Halász Barnabás (Beled)
Különdíj: Blatniczky Mátyás Sámuel (Beled)
Nagycsoport:
I. helyezettek: Kertész Kristóf, Velner Cecília (Beled)
II. helyezettek: Németh Kristóf (Beled) Babos Kíra (Mihályi)
III. helyezettek: Ruzsics Máté (Szil), Mozolán Anna ( Répcelak
Különdíjasok: Pál Nóra (Beled), Tamási Nóra (Dénesfa),
Keszthelyi Barbara (Rábakecöl)
Minden versmondó emléklapot és ajándékot kapott, a helyezettek értékes
könyvjutalomban részesültek. Gratulálunk!

Farsang az óvodában
Az idei farsangi bált is kíváncsi várakozás, óriási izgalom előzte meg. Az
óvoda lakói és a szülők is feledték szürke mindennapjaikat ebben a lázas
készülődésben.
A várva várt napon az édesanyák, az édesapák szinte minden gyermeket
ötletes jelmezbe öltöztettek. Maskaráik a mese birodalmát, a rajzfilmek
világát, a valós élet vágyait elevenítették meg. A gyerekek az álarc mögül
kíváncsian lesték egymást, majd hangosan felkacagtak, hiszen mindenki
olyan vicces volt.
A farsangi napot a közös élmény tette boldogabbá. Ez után kezdődött a
vigasság: muzsika, tánc! A nagyok együtt énekeltek lüktettek a zenegépből
hallatszó zenészekkel. A kicsik hangosan utánozták idősebb társaikat.
Fergeteges „csinnadrattával” űztük el a telet, hogy nyugodtabb hangulatban
várjuk a tavaszi meleget. Ehhez járul még a Sopron trió télűző farsangi
hangversenye is, ami február 4-én volt az óvodában.

Gerencsérné Németh Erika intézményvezető
Beledi ÁMK Művelődési Ház
BABA-MAMA KLUB
Szeretettel várjuk a baba klubba a mamákat és kisgyermekeiket 2016. február 16-án 10 órakor kézműves
foglalkozásra a beledi Művelődési Házba.

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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MEGHÍVÓ
A BÁMK Művelődési Ház szeretettel meghívja a beledi és vicai
lakosságot 2016. február 26-án, pénteken 17 órakor a művelődési
házban tartandó

„Csak az emlék marad meg a szívben”
Pedagógus életutak 10 éves megyei helytörténeti kutatómunkánk
tükrében. Vetítettképes bemutató.
Bemutatják: dr. Gönczöl Lászlóné és Kallós Károlyné, az
alapítvány vezetői.

A vicai iskola és egy sokoldalú rábaközi tanító.
A 6. kötetben szereplő

Locsmándi Kálmán
jeles pedagógus életpályája.
Megemlékezők: A vicai iskola egykori tanulói
A rendezvény helyszínén könyvvásárlásra
van lehetőség. Ár: 3000 Ft
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A FLÓRA KLUB RENDEZVÉNYE

FOTÓPÁLYÁZAT 2016
A Beledi ÁMK Művelődési Ház (9343 Beled,
Vásártér u. 2/1.) fotópályázatot hirdet két
kategóriában.

1./ „Kisalföldi pillanatok”
A Beledi ÁMK Művelődési Ház pályázatot hirdetnek szociográfia és
szociofotó témában. 2013-2016-ban készült alkotásokat várunk, amelyek a
szociográfia és szociofotó hagyományait követve a valósághoz hűen, egy5

egy kisebb közösségen vagy személyen keresztül, ám a szélesebb
közönségszámára élvezhetően mutatják be a kisalföldi emberek életét.
Nem kizáró ok, ha a mű interneten, sajtóban vagy fotókiállításon már
szerepelt!

2./ „Az éjszaka fényei”
Olyan 2013-2016-ban készült alkotásokkal lehet nevezni, amelyek
valamilyen formában visszatükrözik a az éjszaka fényeit, a sokszínűségét
és a hozzá fűződő érzéseinket. Hajnali napkelte, naplementi víz, a szél és a
fény játékát ábrázoló alkotásokat várunk elsősorban. Csak olyan képpel
lehet nevezni, ahol még és már nem látszik a napkorong. Különös
tekintettel a „kék órában” készült felvételeket várunk.
Nem kizáró ok, ha a mű interneten, sajtóban vagy fotókiállításon már
szerepelt!
Beküldendő formátum: JPG, fekvő kép: 1400pixel, álló kép: 1000 pixel
Határidő: 2016. április 30.
Beküldési cím: muvhaz@mvh-beled.koznet.hu
Teljes kiírás a www.beled.hu és a művelődési ház Facebook oldalán
található:https://www.facebook.com/137674939633154/photos/pcb.976
916715708968/976916359042337/?type=3&theater

„SZERETETTEL SEBEZVE”
L. Stipkovits Erika szakpszichológus, pszichoterapeuta előadással egybekötött könyvbemutatóján az előadó izgalmas példákon, terápiás
eseteken keresztül ismertette az egyes szülőtípusokat: a borostyán, a szülősítő, az idomár, a jó
fej, a mártír, az üveghegy, a szuperszülő, az
agresszor, a bátorító szülői viselkedést. Bemutatta a gyakran
keveredő típusok hatásait a gyermekekre, a felnőttkori életünkre,
kapcsolatainkra, és segített abban, hogy felismerjük szüleink nevelési
stílusát – és szülőként, a jobbítás szándékával, sajátunkat is. A nagy
érdeklődés övezte előadáson több mint 130-an vettek részt a megye
településeiről.
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Az előadás után a szerző dedikálta könyveit, amelyek gyorsam
gazdára találtak. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy akinek
nem jutott könyv, az intézményünkben 2016. február 12-ig
előjegyezheti a könyv árának befizetésével.
Rendelhető könyvek:
L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz
L. Stipkovits Erika: Harmóniában egymással
L. Stipkovits Erika: Szeretettel sebezve
2016. február 11-én, csütörtökön 12-16 óra között
VÉRADÁS lesz a Művelődési Házban.
A helyi Vöröskereszt szervezet tisztelettel kéri a település lakói, hogy
akinek az egészsége engedi, vegyen részt a rendezvényen.
Beledi ÁMK Könyvtár
Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napján
A városi könyvtár és az oktatási intézmények közös összefogásával január
29-én került sor a hagyományos kultúra napi szavaló-versenyre, amely az
óvodások, ill. a 12 éven aluli általános iskolások részvételével zajlott.
Idén immár 26. alkalommal gyűltünk össze a Himnusz születésnapjához
kapcsolódó népszerű eseményre. A legkisebbek szerepléséhez ismét
óvodánk adott otthont, az iskolások pedig délután a művelődési házban
léptek fel.
Nagy örömmel fogadtuk a különösen nagy számú érdeklődést az óvodai
versenyre: 58 kisgyermek gyűlt össze, hogy bemutassa produkcióját. A
környező óvodák is képviseltették magukat, köszönjük nekik a
kapcsolattartást, az évről évre jelenlevő érdeklődést rendezvényünk iránt.
Németh Imréné logopédus a zsűri elnökeként a szép és tiszta
szövegmondást emelte ki, mint az idei előadások fő jellemzőjét.
Az óvodások produkcióin látszott a sok gyakorlás, magabiztosan mondták a
kiválasztott, esetenként hosszú verset is!

A sok ügyes produkcióból a legjobbakat az alábbiak szerint választotta ki a zsűri.
Az óvodások eredményei az óvodai hírekben olvasható!
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A délutáni fordulóban az iskolások előadásában 16 produkció hangzott el. A szűkebb létszámú részvételnek köszönhetően családias
hangulatú, de egyben színvonalas verseny zajlott. A versek érdekesek, újszerűek voltak, szépen felkészültek a gyerekek.
A zsűri, Gerencsérné Németh Erika intézményvezető elnökletével
egybehangzóan döntött a legjobbakról:
1-2. osztályosok:
1. hely: Horváth Cecília
2. hely: Bertha Márk
3. hely: Mészáros Barnabás
Különdíj: Kiss Marcell

3-4. osztályosok:
1. Hely: Nyitrai Zsófi
2. hely: Horváth Dóra
3. hely: Odorics Zalán
Különdíj: Horváth Balázs
Levente

5. osztályosok:
1. hely: Velner Hanna
2. hely: Haszonics Dóra (Csorna)
3. hely: Foki Anna
Gratulálunk nekik!
A könyvjutalmakat az óvodai Szülői Közösség és a könyvtár
együttesen biztosította.
Senki nem távozott üres kézzel: az emléklap mellé valamennyi fellépő egy kis ajándékot vehetett át ugyancsak a Szülői Közösség
hozzájárulásával. Köszönjük!
Anyukák, apukák, és nagyszülők is szép számmal voltak jelen.
Mindannyiunk számára jóleső érzés a hozzátartozók megtisztelő
érdeklődése.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük a felkészítésben,
szervezésben, a zsűri munkájában szerepet vállaló pedagógus
kollégák és mindenki segítségét, aki bármi módon hozzájárult a
rendezvény sikeres lebonyolításához!
Reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk!
Kotekné Kalmár Zsuzsanna
könyvtáros
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Beledi Egyesített Szociális Központ
Civil Fórum
2016. január 14-én csütörtökön a Beledi Ifjúságáért Egyesület
szervezésében megrendezésre került egy civil fórum a helyi és környékbeli
civil szervezetek számára, melynek a Beledi Egyesített Szociális Központ
adott helyet.
A fórumon 11 fő vett részt,
viszont ők több civil
szervezetet is képviseltek.
A tájékoztatót a győri Civil
Információs
Centrum
(Civil Ház) munkatársai,
Sényi Katalin és Pethő
Zsófia vezették.
Az
egyesületekre
és
alapítványokra vonatkozó
jogszabályi
változásokat
összegyűjtötték.
Ezek
elérhetőek
a
Beledi
Ifjúságáért Egyesületnél, ill. a Beledi Egyesített Szociális Központban.
Fontos jogszabályi változás például, hogy amennyiben a tagok nem
fizetnek tagdíjat, sem lehet őket kizárni a tagságból.
Ahogy azt az előző hírlevélben olvashatták, az egyesületeknek és
alapítványoknak 2016. március 15-ig módosítani kell alapító okiratát. A
fórumon ennek menetét lépésről lépésre levezették nekünk. Felhívták
figyelmünket a fontos részletekre és a módosítás közben elvéthető hibákra.
Ezek a következők:
• Vezető tisztségeket betöltők neve mellett adataikat (legalább a
lakcímet) is fel kell tűntetni!
• Vezető tisztségeket betöltők képviseleti módjának és terjedelmének meghatározása.
• Bankszámlához való hozzáférés
• Tagdíj pontos éves összegét mindenképpen fel kell tűntetni!
Befizetésének esedékességét és befizetés módját is fel kell tűntetni!
(utalás az egyesület bankszámlájára és/vagy készpénzes az
egyesület házipénztárába – célszerű mindkettőt feltűntetni)
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Amennyiben nincs tagdíj, úgy az összes tag (magánsze-mélyként)
teljes vagyonával felel az egyesületet érintő költségekért és
tartozásokért.
Az elnökség legalább 3 tagú, vagy annál több.
Tisztség betöltésének időintervalluma meghatározandó, tisztségelfogadó nyilatkozatokkal igazolandó (max. 5 év)
Közgyűlés megtartása – tisztségviselők megválasztása és
tisztségelfogadó nyilatkozatok, módosított alapszabály elfogadása,
a közgyűlés jegyzőkönyve és jelenléti íve)
Frissített tagjegyzék (név és lakcím adatokkal. Az adatokat a
törvényszék titkosan kezeli.)
Minden nyilatkozatot le kell tanúzni! (2 tanú: név, lakcím)
Lemondó nyilatkozat: szükséges, amennyiben a szervezet
képviselője megváltozik.
Fontos: tisztségelfogadó nyilatkozat kitöltése mindenképpen kell!
Lemondó nyilatkozat csak akkor, ha változás történik! Ennek
nyilvántartása kötelező a későbbiek folyamán is!
Székhely: Hozzájáruló nyilatkozat csatolása, amennyiben a
szervezet nem saját tulajdonú épületet használ.
Székhelymódosítás: Ügyfélkapun keresztül történik.
Felügyelő bizottság: az eddigi gyakorlattól eltérően csak 100 fő
taglétszám és 50 milliós éves bevétel esetén kötelező, ettől eltérő
esetekben fakultatív.
Különleges jogállású tagok:
Pártoló tag: Csak vagyoni hozzájárulást nyújt
Tiszteletbeli tag: az egyesületi tagok választják, amennyiben
szükségesnek ítélik meg.
Általános
Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK
Pk101
nyomtatvány - Változásbejegyzés) – benyújtása papíron vagy
elektronikusan, ügyfélkapun keresztül.
Ügyfélkapun keresztül történő benyújtás esetén az ÁNYK
benyújtója a képviseletre jogosult személy, ill. meghatalmazottja
(Meghatalmazás esetén melléklet: meghatalmazás, 2 tanú
aláírásával)
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Ennek kitöltésében is segít a Civil Iroda. Amennyiben a helyi
egyesületek elvégezték az összes fentiekben felsorolt feladatot, a
civil iroda munkatársai helyben is segítenek egy előre egyeztetett
időpontban. Erről a későbbiekben tájékoztatást nyújtunk majd!
Előreláthatólag február hónap elejére tevődik ennek időpontja.
Kata és Zsófi az új alapító okirat módosításában szinte teljes körű
segítséget nyújtanak, amennyiben a szervezet igényli.
A módosításhoz szükséges dokumentumok mintái elérhetőek a Beled
Ifjúságáért Egyesületnél, valamint letölthetők a győri Civil Ház
honlapjáról. A kitöltés és módosítás közben felmerült kérdéseikre szívesen
válaszolnak az iroda munkatársai, keressék őket vagy akár az egyesület
tagjait bizalommal!
Civil Ház elérhetősége: Névjegykártyáikat a Beledi Egyesített Szociális
Központban kérhetik.
Odoricsné Buthi Krisztina egyesületvezető

Szakmai nap és Beled Térségi Kábítószer Egyeztető Fórum ülése
A Beledi Egyesített Szociális Központ 2016. január 29-én pénteken 9.30
órai kezdettel szakmai napot szervezett az összes megyei szociális
szolgáltató központ részére, a Beledi ÁMK Művelődési Központban. A
konferencián csaknem 40 fő vett részt a következő településekről: Kóny,
Kapuvár, Csorna, Pannonhalma, Fertőd és Sopron.
A megbízott vezető – Takácsné Horváth Mónika – köszöntője után, Róth
Gyuláné Ani, a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézetének igazgatója vezette a beszélgetést.
A következő témákat érintette:
• javaslatok az
átmeneti időszak
nehézségeinek
megoldására
• az
együttműködés
formái és
dilemmái
• a dokumentáció
változásai
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A beszélgetés végeztével a megbízott vezető ismét átvette a szót,
megkezdte a Beled Térségi Kábítószer Egyeztető Fórum ülését és
összefoglalta a KEF tavalyi évi munkáját és felvázolta 2016. évi
munkatervét.
Évente legalább 4 ülés/fórum és konferencia (január, március,
július, november)
Szakanyagok elkészítése, leporelló és terjesztése az iskolákban
KAB-KEF pályázat lezárása és elszámolása
Prevenciós programok gyermekeknek és fiataloknak
Egészségnapokon való részvétel
Ifjúsági Programok
A pályázati lehetőségeket figyeljük, így reméljük, a felsorolás
bővülni fog.
Varga Andrást a Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársát bíztuk meg a
következő szakmai konferencia megtartásával, valamint egy a fiataloknak
tartott prevenciós délután megtartásával. Ezek időpontja egyeztetés alatt áll.
András előadásának anyagából, valamint Harsányi Judit a tavaly
novemberi előadásának anyagából leporellót készítünk el, melyeket az
iskolákba és a fórum tagjai részére fogunk eljutatni.
Takácsné Horváth Mónika mb. intézményvezető

Evangélikus Egyház
Januárban történt események:
Január 18-24-ig összesen 4 alkalommal ökumenikus istentiszteleteket tartottunk Beleden és Vicán az evangélikus és római
katolikus testvérek templomaiban.
Január 1-től új iskolai hittancsoport indult a beledi iskolában a
8. osztályos evangélikusokkal. Így már összesen 13 hittancsoportban tarthatunk hittanórákat.
Január 31-én, Hatvanad vasárnapján családos Istentiszteletet tartottunk, amelyen a böjtelő és a böjt idejének fontosságáról lehetett
szó, a gyermekek szolgálatának tolmácsolásában. Az imaterem
mindannyiunk örömére megint megtelt az istentiszteleten.
Februári eseményeink:
Február 6-án, szombaton 82 éves korában eltemettük Karsay
Jenőné testvérünket. A temetés szolgálatában az elhunyt fia,
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Karsay Lajos lelkész vett részt. Urunk vigasztaló szeretetét kérjük
a gyászolókra, az örök élet reménységében!
Február 13-án, szombaton 15 órai kezdettel a harkai evangélikus
templomban Szemerei János püspök úr beiktatja hivatalába a Soproni Evangélikus Egyházmegye újonnan megválasztott esperesét,
Mesterházy Balázst. Az iktatási istentiszteletre és díszközgyűlésre
mindenkit szeretettel hívnak a szervezők. Új esperesünk életére és
szolgálatára Urunk gazdag áldását kérjük.
Február 14-én, vasárnap Bolla András másodéves teológus hallgató
érkezik gyülekezeteinkbe szupplikációs szolgálatra.
Istentiszteleteinken az alábbi rend szerint szolgál majd:
08:30 Vásárosfalu -------10:00 Beled ------- 14:00 Edve
Mindenkit szeretettel hívunk erre a vendégszolgálatra!
Február 10-ével böjti időbe lépünk. Böjt minden hetében 17:órai
kezdettel böjti esti istentiszteleteket tartunk az imateremben. Első
alkalmunk február 17-én, szerdán lesz.
Szeretettel hívjuk a testvéreket!
Gyülekezetünk híreit keressék Facebook oldalunkon is:
https://www.facebook.com/beledievangelikus/
Erős vár a mi Istenünk
Blatnitczky János Dániel lelkész
Római Katolikus Egyház
Február 10-én, Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Nagyböjt
I. vasárnapján misék végén is lesz hamvazás.
A nagyböjti idő húsvét ünneplésének előkészítése. Igazában a böjti idő
nagycsütörtök estig, a szentmise kezdéséig tart.
Hamvazószerda és a liturgiában külön vett nagypéntek, szigorú böjti
napok.
Február 11-én, a Lourdes-i jelenés napján tartjuk a Betegek Világnapját.
E nap külön ajánlja a betegek szentségének a felvételét.
Február 21-én a du. 4 órai kezdettel a, Katolikus Közösségi Házunkban
tartjuk következő alkalmunkat. /A téma: Lourdes/
A Plébániai Tanácsadó Testület az egyházi hozzájárulás összegét 2016-ra
a korábbi szerint szavazta meg. Keresőnként: 4.000 Ft
Nyugdíjasok esetén ugyanígy: 3.000 Ft. Ez a templom és a plébánia
fenntartási költségeit fedezi.
Smudla Tamás plébános
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Kedves Adózó Ismerőseink!
Kérjük, hogy aki teheti, adója 1%-val támogassa a
Beled Ifjúságáért Egyesületet! Adószámunk a
következő: 18973860-1-08
A pénzt a megszokott módon gyermek és ifjúsági
programjaira, táborainkra fordítjuk majd! Nagyon
köszönjük!)
Odoricsné Buthi Krisztina egyesületvezető
Mozgáskorlátozottak Egyesülete kéri, támogassa adója 1%-ával a
mozgássérült embereket. Adószámunk.19104339-1-08
Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete.
Köszönjük sok éves támogatásukat.
Beled helyi csoport elérhetőségei: Takács Erzsébet Tel: 96/257-337!
A Régi Beled Baráti Kör tisztelettel kéri a város lakóit, hogy a személyi
jövedelemadó 1 %-át az alapítványuk részére adományozzák. Köszönjük!
Adószámunk: 18973729-1-08
Kérjük, támogasson bennünket adója 1 %-ával! Magyar Technikai és
Tömegsport Szövetség Beledi Klubja. Adószámunk: 18527720-1-08
Címünk: 9343 Beled, Vásártér utca 18. Lőtér.
Felajánlását a lőtér fejlesztésére fordítjuk.
Köszönjük, hogy minket támogat!
Kérjük a lakosságot, hogy adója 1%-ával támogassa az Általános Iskola
Diáksportjáért Közalapítványt, melynek számlaszáma: 18531383-1-08.
Köszönjük eddigi támogatásukat!
Kérjük a település lakóit, hogy az adó 1 %-ával támogassák az Egészséges
Óvodás Gyermekekért Alapítványunkat..Adószám : 18970025-1-08
Köszönjük, hogy adományával támogatja gyermekeinket!
ISMERŐS ARCOK lemezbemutató koncert Répcelakon a Korona
Klubban 2016. február 19-én 21 órai kezdettel. Jegyár: 2.500,-Ft
Jegyrendelés: 20/335-2496/jegyrendelés@ismerosarcok.hu
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