2015. március
Beled Város Önkormányzatának hírei

Kedves Beledi Lakosok!
Sok éves igényt sikerült a napokban
megoldanunk, amelyről örömmel tájékoztatjuk
Önöket. Vérminta vételre ez után nem kell a
Kapuvárra utazni.
2015. március 12-től minden hónap első és harmadik
csütörtökén 6.45 órától. 7.45 óráig Dr. Gere Lajos háziorvos
rendelőjében lehetőségük lesz a vérminta levételére.
Major Jenő polgármester
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Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!

Tóth Szofi Johanna (Zúgó Ildikó Zsuzsanna és Tóth János
gyermeke)
Vanyó Sára (Bebes Beatrix és Vanyó Ferenc gyermeke)
Búcsúzunk…

Dregony Márta
Pető Béla Zoltánné sz.: Mátis Erzsébet
Szekér Gyula
Nyugodjanak békében!

KIVONAT
Beled Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 1/2015.(II.27.)
önkormányzati rendeletéből
A képviselő-testület 2015. februári ülésén megalkotta rendeletét az
önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi szociális ellátásokról.
A Szociális Bizottság, illetve a Polgármester átruházott hatáskörben a
szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi települési támogatásokat
biztosítja:
1.) gyógyszertámogatás
2.) temetési támogatás
3.) rendkívüli települési támogatás
1.) A Szociális Bizottság gyógyszertámogatásra való jogosultságot
állapít meg annak a nagykorú személynek, akinek esetében a
vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (továbbiakban:
gyógyszerköltség) legalább 10.000 Ft és az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg
a.)
családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét, azaz 28.500 Ft-ot
b.) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot.
Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógyellátásra jogosult.
A gyógyszerköltséget a háziorvosnak kell igazolni.
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A gyógyszertámogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, azaz a 28.500 Ft-ot.
2.) A polgármester temetési támogatásra való jogosultságot állapít meg
annak a személynek
a.) aki a meghalt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről
gondoskodott és
b.) aki bejelentett beledi lakóhellyel rendelkezik
c.) és családjában az egy jutó havi nettó jövedelem összege nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
ötszörösét, azaz 142.500 Ft-ot.
Nem jogosult temetési támogatásra, aki az eltemettetésre –
ellenszolgáltatás fejében – szerződésben vállalt kötelezettséget.
A temetési támogatás összege esetenként 20.000 Ft.
A temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított
90 napos, jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.
3.) Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatásra való
jogosultságot állapít meg annak a személynek
a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni vagy
b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen
betegséghez vagy egyéb rendkívüli kiadáshoz kapcsolódóan anyagi
segítségre szorul.
Rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel családonként, évente
legfeljebb három alkalommal állapítható meg. Az adható rendkívüli
települési támogatás összege legfeljebb 50.000 forint/év.
A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság megállapításának
további feltétele, hogy az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja
meg:
a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot
b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57.000 Ft-ot.
A rendkívüli települési támogatás természetben, így különösen étkezési
térítési díj átvállalására vagy tüzelő kiutalására is nyújtható,
amennyiben a kérelmező családi körülményei ezt indokolják.
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A fentiekben felsorolt települési támogatási formákon túlmenően a
Szociális Bizottság döntése alapján tűzifa biztosítható annak a személynek,
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750
Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetén 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot és a
lakásban a fával fűtés biztosított.
Beled, 2015. március 3.

Dr. Gál László
jegyző

Beledi Általános Iskola
Horváth Pál fizikaverseny
Még januárban egy háromfős csapat képviselte iskolánkat a Horváth
Pálról elnevezett fizikaversenyen, amit minden évben a csornai
Hunyadi János Gimnázium szervez. Gratulálunk Dóczy
Dominikának, Major Dórának és Hinterseer Klaudiának a szép
eredményért. Íme a beszámolójuk:
Január 24-én reggel indultunk a csornai Hunyadi János
Gimnáziumba. Leadtuk a makettünket, ami egy transzformátor volt,
Déri Miksa életrajzával díszítve. A verseny kezdete előtt még
egyszer átnéztük a papírokat, amiket Erika néni adott a
felkészüléshez. A verseny 10 órakor vette kezdetét. Mi a 4-es számot
kaptuk, vagyis a 4. csoportban voltunk. A feladatok először
könnyűnek tűntek, de el kellett gondolkodni rajtuk. Összesen tíz
feladatot kaptunk.
(A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015.
márciusi számában olvashatják. Szerk.)
„Tiszán innen Dunán túl” népdaléneklési verseny
Február 6-án, pénteken Kapuvárra mentünk busszal. Útközben nem
izgultunk, és akkor sem, amikor megérkeztünk a Pátzay Általános
Iskolába. Egy kis tornateremben volt a verseny. Először az alsósok
énekét hallgattuk meg, majd az 5-6., 7-8. osztályosokat, végül pedig
a 9-11. évfolyamosokat.
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Minden korcsoportban volt szóló, kisegyüttes (maximum 4 fő) és
énekegyüttes (5-10 fő). Ezeket mind külön értékelték. A nyolcadikos
korcsoportból csak mi voltunk. Amikor kiálltunk, már kicsit
izgultunk, de ránéztünk Marika nénire, aki bátorítást adott, és
elkezdtük. (A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél
2015. márciusi számában olvashatják. Szerk.)

Szeretettel ajánljuk minden kedves Olvasó figyelmébe az iskola
Diákönkormányzatának kiadványát, a havonta megjelenő
Suliújságot. A Diákönkormányzat tagjai által írt lapban érdekes
riportokat olvashatnak az iskola tanáraival, tanulóival, beszámolókat
a rendezvényeinkről, versenyekről, egyéb eseményekről.
(A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015.
márciusi számában olvashatják. Szerk.)
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Azok a tanulók, akiknek a félévi bizonyítványa kitűnő vagy jeles lett:
3. A. osztály: Antal Enikő és Németh Maja
3. B. osztály: Epervári Hanna, Hidegh Regina és Szupinger Brenda
4. A. osztály: Ferenczy Flóra, Foki Anna, Németh Viktória,
Ominger Kata és Velner Hanna
4. B. osztály: Kő Dalma és Tóth Bettina
5. A. osztály: Barabás Laura és Bendekovics Máté
5. B. osztály: Buthi Dániel és Eőry Eszter
6. A. osztály: Göcsei Szabina
8. A. osztály: Horváth Eszter és Módos Eszter
(A gyerekek fotóit a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015.
márciusi számában tekinthetik meg.. Szerk.)
Barabás Istvánné igazgatóhelyettes
5

Beledi ÁMK Óvoda
Február 19-én óvodásaink nagy sikerrel szerepeltek a Téti
Kisfaludy Napokon. Óvodánkat hat kisgyermek képviselte, ének
kategóriában Kővári Kata, aki első helyezést ért el, Goldschmied
Kinga és Kovács Noel versmondás kategóriában indult, ahol
Goldschmied Kinga különdíjat kapott. A rajzpályázatra Sukola
Kincső és Kiss Marcell Csaba közös munkáját és Németh Fanni
Rebeka rajzát neveztük. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Február 24-én a Győri Holle anyó színház előadásában a Kis Mukk
című előadást tekinthették meg az óvodások.
Március 13-án az óvoda dolgozói az óvodásokkal közösen
megemlékezést tartanak az 1848-as emlékműnél.
Nyílt Napokat tartunk az óvodában:
- március 16-án a Margaréta csoportban
- március 17-én a Hóvirág csoportban
- március 18-án a Tulipán csoportban,
amelyre az érdeklődő szülőket szeretettel várjuk!
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető

Beledi ÁMK Művelődési Ház
Munkácsy Krisztus-trilógia
Március harmadikán délután került sor Munkácsy
Mihály Krisztus-trilógiájának harmadik festményének
bemutatására. Novemberben megismerkedhettünk a
Krisztus Pilátus előtt és a
Ecce Homo alkotásokkal.
Most a legnagyobb képet a
Golgotát elemezte nekünk
Dr. Reisinger János irodalomtörténész a téma kiváló ismerője.
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Egészségnap a beledi Művelődési Házban
A kapuvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében
Mammográfiás szűrés és egészségi állapot vizsgálatok lesznek Beleden
2015. március 21-én 9-17 óráig a beledi Művelődési Házban.
MAMMOGRÁFIA (EMLŐSZŰRÉS) - SZEMÉSZETI SZŰRÉS - HASI-ÉS
KISMEDENCEI + PAJZSMIRIGY UH DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLAT –
CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT SAROKCSONTBÓL – ANYAJEGY VAGY
MELANÓMA SZŰRÉS – HALLÁSVIZSGÁLAT – ÉRÁLLAPOTVIZSGÁLAT

A szűréseken csak az előzetesen bejelentkezett személyeket tudják
ellátni!
BEJELENTKEZÉS: Beledi- Beled környéki lakosok a Művelődési Ház
munkatársainál személyesen vagy a 96/257-146-os telefonszámon,
a rábakecöli lakosok Soósné Vass Szilvia orvos asszisztensnél személyesen
vagy 20/947-0540-es telefonszámon.

Játszóház
BABA-MAMA KLUB

Szeretettel várjuk 2015. március
14-én, szombaton 9 órakor
„Tavaszi virágok és dekorációk”, valamint április 2-án,
csütörtökön 10 órakor húsvéti
kreatív foglalkozásainkra a
gyerekeket és szüleiket.

Szeretettel várjuk a
kismamákat és kisgyermekeket
2015. március 10-én és 31-én
(kedden) tartandó
foglalkozásainkra.

Véradók köszöntése Beleden
Szép és megható ünnepségre került sor 2015. február 27-én kora este a
beledi Művelődési Házban. A területi és a helyi Vöröskereszt aktivistái
fehér asztal mellé várták a település legalább 20 alkalommal vért adott
hölgyeit és urait.
A rendezvényen Major Jenő polgármester, aki maga is 30-szoros véradó,
dr. Asztalos Mária a Soproni Vérellátó képviseletében és Takácsné Szakács
Ilona a Vöröskereszt területi vezetője köszöntötte a megjelenteket.
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Kiemel
kedő véradó Szabados Erzsébet 50-szeres véradása, amely a hölgyeknél
nagyon ritka és Forintos Sándor önzetlensége, aki 86-szoros véradónk. A
két kiemelkedő személy mellett, minden véradónak köszönet és hála,
hiszen segítségükkel az orvosok ember életeket mentenek, családokat
tartanak egybe. Az első hívó szóra jönnek.
A véradó ünnepség előtti napon öt beledi véradó jött Veszkénybe, hogy egy
beledi beteg számára sürgősen vért adjon.
Nagyon megható volt, úgy érzem, ezért érdemes a vöröskeresztes munkát
csinálni.
Megköszönjük ünnepségünk támogatását az alábbi magánszemélyeknek és
vállalkozóknak:
Németh Ferencné
Prim László - Pizzéria
Pravda Mária - élelmiszerbolt
Bozi Tibor - élelmiszerbolt
Kürti Szilárd - vendéglő

Gál Péter - műköves
Béres István - autófényező
Illés András - Gumiszervíz
Major Jenőné - virágbolt.

(Az ünnepségen kitüntetést kapott véradók listáját a www.beled.hu honlapon a
2015. márciusi bővített Beledi Hírlevelében olvashatják.)

Takácsné Szakács Ilona területi vezető

Beledi ÁMK Felnőttképzési Centrum
Támogatott képzés - támogatott foglalkoztatás
„Munkaerőpiaci programok a Kapuvár – Beledi Kistérségben” címmel
a Széchenyi 2020 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
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meghirdetett Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő- piaci
Szolgáltató Nonprofit Kft nyertes pályázatának megvalósításában való
részvételre a Beled Város Önkormányzata együttműködési megállapodás
kötött.
A program keretében szeptemberben 120 órás OKJ bérügyintézői képzést
hirdettünk, melynek célja volt a térség munkaerőpiacának fejlesztése, a
helyi foglalkoztatás növelése.
A célcsoport: gyesen, gyeden lévők, tartós munkanélküliek, álláskeresők.
Amit kínáltunk!
Ingyenes OKJ képzés, szakképzettség megszerzése.
Foglalkoztatás, otthonról végezhető munka.
A képzést sikeresen elvégzők közül 12 fő továbbfoglalkoztatása 6+3
hónapig.
(A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015. márciusi
számában olvashatják. Szerk.)
Mórocz Ildikó projektmenedzser

Beledi Egyesített Szociális Központ
Első ifjúsági találkozó a Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beledi
Ifjúságáért Egyesület szervezésében:
2015. február 20-án, pénteken este hét órától csapatépítő tréninget tartottam
a nyolcadik osztályos fiatalok számára, melynek a művelődési központ
adott helyet. Bevallom a programot eredetileg az idősebb – középiskolás
fiatalok számára terveztük, de sajnos a 20-hoz közeliek közül csak 2 fő vett
részt az eseményen. Nagyon örültem, hogy 11 fő megjelent aznap este. A
résztvevők lelkesedése és érdeklődése igazán meglepő volt és jó érzéssel
töltött el. Ezúton szeretném megköszönni nekik aktív részvételüket.
Természetesen szeretnénk, ha az ehhez hasonló találkozások rendszeressé
válnának. A program elsődleges célja a fiatalok összetartozásának
erősítése, egy megbízható, erős, ügyes közösség – ifjúsági klub létrehozása.
Szeretnénk szórakozási lehetőséget biztosítani és megtanítani a fiataloknak,
hogyan töltsék el együtt, hasznosan szabadidejüket.

(A teljes írást a www.beled.hu honlapon a Beledi Hírlevél 2015.
márciusi számában olvashatják. Szerk.)
Horváth Petra
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Evangélikus Egyház
Március 11-én, 18-án, 25-én, szerda esténként 17 órakor böjti esti
istentiszteletet tartunk.
Március 8-án és 22-én, vasárnap 10 órakor családi istentiszteletek
lesznek.
Március 29-én, vasárnap, a nyári időszámítás kezdetétől az esti
istentiszteletek 19 órakor kezdődnek.
NAGYHETI ISTENTISZTELETEK:
Április 1-én, nagyszerdán 19 órakor,
Április 2-án, nagycsütörtökön 19 órakor, úrvacsorai istentisztelettel,
Április 3-án, nagypénteken 10 órakor úrvacsorai istentisztelettel,
délután 15 órakor teológus passió a templomban,
Április 4-én, nagyszombaton este 19 órakor,
Húsvétvasárnap 10 és 19 órakor úrvacsorai istentisztelettel,
Húsvéthétfőn 10 és 19 órakor lesznek istentiszteletek.
Tisztelettel kérjük egyházközségünk tagjait, hogy a felajánlható szja
1 %-át a Tégy a Tehetségekért Alapítványnak és Magyarországi
Evangélikus Egyházunknak felajánlani szíveskedjenek.
Tégy a Tehetségekért Alapítvány adószáma:18534984-1-08
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Felajánláshoz szükséges lap a lelkészi hivatalban kérhető.
Áldott böjti időt mindenkinek !
Béres László lelkész mobil: 20/824-8758

Római Katolikus Egyház
A Nagyböjt elsősorban bűnbánati időszak. Gyónási lehetőség van
a hétköznapi szentmisék (kedd és csütörtök este 18.00) előtt.
Betegek és templomba jönni nem tudók telefonon is felhívhatnak a
06-30/295-8444-es számon, szívesen elmegyek hozzájuk. Nem kell
érte fizetni.
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A húsvéti ünnepek szertartásrendje a beledi templomban a
következő:
április 2. Nagycsütörtök: 17.00 Ünnepi szentmise az
Utolsó Vacsora emlékére
április 3. Nagypéntek:
9. 00 Keresztút
17.00 Szertartás Jézus kereszthalála
emlékére
április 4. Nagyszombat: A Szentsír egész délelőtt látogatható.
Húsvét éjszakája: 20.00 Feltámadási szertartás, szentmise
április 5. Húsvétvasárnap: 8.30 Ünnepi szentmise
április 6. Húsvéthétfő: 8.30 Szentmise
Ünnepi szertartásainkra és a vasárnapi szentmisékre mindenkit
szeretettel várunk!
Havassy Bálint László plébános

Régi Beled Baráti Kör
Kedves Beledi Lakosok!
Dr. Baranyai Lenke új beledi kiadványt készít, amelynek kiadását Beled
Város Önkormányzata is támogatja.
A könyv készítéséhez segítségüket szeretnénk kérni, akinek a birtokában
van olyan fotó, amely az 1944/45-ös beledi eseményekre bármilyen
vonatkozásban (tárgyi, vagy személyi) utal, azt szíveskedjék a beledi
Művelődési Házba Pallag Jánosnénak bevinni. A fotókat beszkennelés
után visszajuttatjuk jogos tulajdonosának.
Köszönjük támogató segítségüket!
Dr. Baranyai Lenke

Delta Testépítő Klub
Beledi Delta Testépítő Klub 2015 február 21-22 én Vésztőn rendezett
RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokságon vett részt.
Junior korcsoportban:
66 kg súlycsoportban: Menyhárt Balázs I. helyezett /magyar bajnok/!
Rakonczai Áron II. helyezett
74 kg súlycsoportban: Horváth Pál IV. helyezett
Felnőtt korosztályban:
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66 kg súlycsoportban: Menyhárt Balázs II. helyezett
Rakonczai Áron III. helyezett
74 kg súlycsoportban: Horváth Pál X. helyezett
83 kg súlycsoportban: Szabó Zoltán III. helyezett
Kuti Tamás VIII. helyezett
93 kg súlycsoportban: Simon Péter I. helyezett /magyar bajnok/ !
Csapat összetettben a II. helyezést értük el !

A fotón balról jobbra áll: Horváth Pál, Kuti Tamás, Menyhárt Balázs,
Szabó Zoltán, Eőry Jenő klubvezető, Rakonczai Áron, Simon Péter, Kovács
Attila edző.
A nagyszerű eredményeket csapat összetettben koronáztuk meg a
kiemelkedő Országos II. helyezéssel:
Köszönettel tartozunk támogatóinknak: Kotek Tamásnak, Galambosi
Imrének, Galambosi Gábornak és Ács Istvánnénak !
Vésztőről hazafele meglátogattuk egykori kiváló versenyzőnk / Kövecses
János / sírhelyét Nyárlőrincen, ahol egy szál virággal megemlékeztünk rá.

Kiadja: Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137).
Szerkesztette: Pallag Jánosné művelődésszervező
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