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2015. augusztus 

Beled Város Önkormányzatának hírei 
 

Polgári védelmi gyakorlat Beleden 

Polgári védelmi szervezetek gyakorlatoztak Beleden 2015. június 
27-én (szombaton). Hat település Beled, Dénesfa, Répceszemere, 
Vásárosfalu, Rábakecöl és Edve polgári védelmi szervezetei 
közös gyakorlaton vettek részt a Hanság és a Rábaköz Járási 
Mentőcsoportokkal. 
 

A gyakorlatot 
Major Jenő Beled 
város polgármes-
tere nyitotta meg, 
amelyen a részt-
vevők homokzsá-
kokból „nyúlgá-
tat” építettek, és 
szivattyúzási 
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feladatokat láttak el, valamint berendezték a befogadó helyet a beledi 
művelődési központban. A gyakorlat célja az volt, hogy egy esetleges éles 
helyzetet felkészülve tudjanak elhárítani a részt vevő csapatok. 
 

A gyakorlat zárásaként Báner Attila tűzoltó ezredes a Győr
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszönetét 
fejezte ki Beled város vezetésének a példás együttműködésért, értékelte a 
gyakorlatot, valamint kiemelte azt, hogy mennyire fontos a mai világban az 
önkéntesség, a közért való tenni akarás. 
                                                                                                     Horváth Martin
                                           közbiztonsági referens

Anyakönyvi bejegyzések 
 

Köszöntjük városunk közelmúltban született polgárait!
 

Fazekas Máté (Bödecs Andrea és Fazekas Zsolt gyermeke
Németh Anna (Németh Zsolt és Németh Andrea gyermeke)
Takács Roland (Kovács Orsolya és Takács Péter gyermeke) 
 

Gratulálunk! Sok boldogságot! 
 

Tilinger Réka és Horváth Ádám beledi lakosoknak 
házasságkötésük alkalmából! 
 

Búcsúzunk:  Kóczán Zsolttól         Nyugodjon békében!

Közérdekű közlemények 
 

Szemétdíj befizetés 
 

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy szemétdíj befizetés 
lesz 2015. augusztus 11-12-13-án 8.30-16 óráig 

Házban. 

Beledi ÁMK Könyvtár 
 

Felhívjuk a könyvtárlátogatóinak figyelmét, hogy a könyvtár 
2015. augusztus 6-tól 25-ig szabadság miatt 
                               ZÁRVA tart. 
                        Köszönjük megértésüket! 
                                                                             Kotekné Kalmár Zsuzsanna
                                                                                           könyvtáros
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Beledi ÁMK Művelődési Ház 
 

Pillanatképek a „Kalandnapok várnak Rád!” című rendezvényeink ről. 
További fotókat a BÁMK M űvelődési Ház Facebook oldalán tekinthetik meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           könyvtáros 
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Beledi Egyesített Szociális Központ 
 

A Beledi Egyesített Szociális Központ és a 
Beled Ifjúságáért Egyesület július havi eseményei: 

 

Forma1 
 

2015. július 24-én pénteken az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
lehetőségünk nyílt ellátogatni a Forma1 Magyar Nagydíjának 
időmérő edzésére. Az Erzsébet program keretein belül 60 gyermek 
lett gazdagabb az egész napos élménnyel. 
 

Erzsébet tábor – Balatonberény 
 

2015. július 5-10-ig szintén az Erzsébet program keretein belül idén 
Balatonberénybe utaztunk el 60 gyermekkel. A gyermekek a 
fürdőzésen kívül sok érdekes és hasznos élménnyel lettek 
gazdagabbak. Rengeteg vetélkedőn vettünk részt, ezen kívül volt 
kézműves foglalkozás, reggeli torna, szabadtéri programok, túra, 
csapatverseny, tábori olimpia, színpadi előadás, koncert, táncház 
ének és tánctanulással, ki mit tud, meseíró verseny és tábordal írás, 
és még sok más programmal vártak minket a szervezők. 
 

Afrika Tábor – 2015. július 27-31-ig 
 

Második napközis táborunkat afrikai hangulatban töltöttük el a 
kerékpáros pihenőnél. Sajnos az időjárás ezúttal sem kedvezett, de a 
gyermekek hangulatát nem rontotta el ez sem. 
A hétfői napon óriás kartonállatokat, valamint afrikai képet 
festettünk. A második napon cserépállatkákat – elefántot, zebrát és 
zsiráfot- és szerencsehozó talizmánt készítettünk szalvéta 
technikával. Szerdán elkészültek a „törzs” lakóinak fűszoknyái, 
valamint a délután folyamán egy játékot; lufi-fejet és hozzá ütőt 
alkottunk. Az utolsó előtti napon állatsimogató várta a gyerekeket.  
A gyerekekkel kígyóbűvölő játékot is készítettünk. 
Természetesen a kreatív foglalkozásokon kívül rengeteg játékkal 
készültünk, mint pl. a farkincalopó és a családkereső játék, 
gazellavadászat és állatkereső játék, számháború és sok más. 
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Csütörtökön a gyerekek vízibombával levadászhatták a hétfőn 
elkészített állatokat is. 
Pénteken a hét zárásaként Bükfürdőre látogattunk el a gyerekekkel. 
A táborban csaknem 70 helyi és környékbeli gyermek vett részt. 
 

A táborokról készült fotókat megtekinthetik facebook oldalunkon! 
 

                                                                      Odoricsné Buthi Krisztina 
                                                                              intézményvezető 
 

Régi Beled Baráti Kör 
 

A 15. évét ünneplő Régi Beled Baráti Kör 2015. szeptember 12-én, 
szombaton délelőtt 10 órai kezdettel tartja rendes éves találkozóját. 
A rendezvényre szeretettel várják a régi tagokat és a baráti kör 
munkája iránt érdeklődő beledi és Beledből elszármazott fiatalokat 
is. 

          a Régi Beled Baráti Kör vezetése 
 

Glóbusz-Nap 2015 
 

A Hársfa és Ifjúság utca lakóközössége július 18-án XVII. alkalommal 
rendezte meg a Glóbusz-napot. 
A kánikula ellenére nagyszámú közönség előtt játszották le a csapatok a 
délutáni labdarúgótorna mérkőzéseit. A támogatók jóvoltából felújítottuk a 
labdafogót és a 
kapukat, a gólokat 
pedig új labdákkal 
rúgták a focisták 
az ugyancsak új 
hálóba.  
Ugyancsak nagy 
érdeklődés kísérte 
a veteránjármű 
bemutatót és a 
város több utcáján 
áthaladó 
felvonulást is. 
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A délután során a kisgyermekek ugrálóvárban és játszóházban tölthették el 
az időt. 
A szórakozáshoz finom ételek is dukáltak: lángost, sült kolbászt és 
vadpörköltet fogyaszthattak a résztvevők. 
A délutáni sportrendezvények a következőképpen alakultak: 

Ifjúsági Kupa: 
1. hely: Játszótér   
              csapata 
2. hely: Beled 
     Város csapata 
 

Játszótér Kupa: 
1. hely: Hársfa  
                    utca 
2. hely:    
         Wiedenmann 
3. hely: Provertha 

4. hely: Öregfiúk 
5. hely: Delta 
6. hely: Ifjúság  
                      utca 
Gólkirály: 
     Bödecs Balázs 

XVII. Glóbusz Kupa rangadót az idei évben is a Hársfa utca nyerte az 
Ifjúság utca ellen. 
/Hetesrúgó versenyre 28 fő nevezett, melynek győztese Lukács László lett. 

A Glóbusz-nap a hagyománnyá vált hajnalig tartó utcabállal zárult, a jó 
zenéről Zsiga gondoskodott. 

Ezúton szeretném megköszönni következő támogatóinknak és segítőinknek 
a közreműködést: 
Beled Város Önkormányzatának Civil Alapja, Kis-Rába menti 
Takarékszövetkezet, Nimród Vadásztársaság, Bebes Béla, Goldschmied 
Gyula, Orbán László, Csizmazia Szabolcs, Kotek Tamás, Ács Istvánné, 
Matetits István, Németh János, Bándoli József és családja, Horváth Gábor 
és családja, Kissné Varga Katalin, Balogh Zoltán (Pedro), Németh Ferenc 
(Fati), Lángossütő asszonyok, Horváth Tibor és Horváth Viktória (Ifjúság 
utca), Heiner József, Gyarmati János, Tóth Imre, Nagy Zsolt, Nagy Olivér, 
Gelencsér Dénes, Horváth Gábor (vendéglős), Bedi István (séf) (Fényes 
vendéglő), Horváth Lajos (Rákóczi utca), Horváth József (Hársfa utca) és 
Horváth Zsolt (Kossuth utca). 
       Zsiray Dénes 
          szervező 

Beledi Sportegyesület 
 

VÁLTOZÁSOK  A  BELED SE  CSAPATÁNÁL 
 

Mozgalmas nyári átigazolási időszakot zártunk, új edzővel kezdtük meg a 
felkészülést. Farkas Ferencet Pungor István váltotta a kispadon. Több 
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játékos is távozott a csapatból, akik vagy munkahelyi elfoglaltságra vagy 
pedig számunkra erősnek érezve a megyei első osztályt távoztak a 
csapatból. Megfelelő keretek között próbáltuk megerősíteni a csapatot. 
Nyolc játékost igazoltunk Nagy Dániel (Ausztria), Németh Patrik 
(Ausztria), Gábor Szabolcs (Kenyeri), Varga Dávid (Kenyeri), Vass 
Benjámin (Csénye), Giczi Zoltán (Rábakecöl), Horváth Bálint (Kenyeri), 
Pákai Dominik (Rábakecöl), folytatja nálunk a pályafutását. Az edzések 
mellett heti két három edzőmérkőzéssel hangolódtunk a szezonra ,hogy ne 
csak a pályán kívül, hanem a mérkőzéseken is megfelelő legyen az 
összhang a játékosok között. A cél továbbra is a helyi és környékbeli fiatal 
játékosok beépítése a csapatba. Edzőmérkőzéseinken is meglátszott, hogy 
rengeteg tehetséges játékos kapott lehetőséget. Utánpótlás csapataink is 
megkezdték a felkészülést a bajnokságra, ahová továbbra is várjuk focizni 
szerető fiúk és lányok jelentkezését az U7-es korosztálytól egészen az U16-
ig. Szeretnénk egy igazi családias légkört kialakítani a klubnál, hogy a 
kisgyerekektől a nagyszülőkig bezáróan mindenki örömmel jöjjön ki a 
pályára focizni, vagy éppen szurkolni a csapatainknak.  
Bizakodva várjuk a rajtot, ami kupamérkőzéssel indul augusztus 8-án  
17 órakor. Hegykőn lépünk pályára, rá egy hétre augusztus 16-án indul a 
bajnoki szezon.  
Várjuk támogatóink segítségét és szurkolóink biztatását a mérkőzéseken, 
HAJRÁ BELED ! 
                                                                                        Kovács Béla  
                                                                                     szakosztályvezető 
 

Evangélikus Egyház 
 

• Istentiszteletek vasárnaponként délelőtt 10 és este 19 órakor. 
Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat istentiszteleti alkal-
mainkra. 

• Augusztus 16-án, vasárnap Beledi Evangélikus Egyházközsé-
günkben lelkészválasztó közgyűlést tartunk. A gyülekezet 
vezetősége nevében tisztelettel várjuk egyházközségünk 
szavazati joggal rendelkező tagjait. 

                                             Béres László lelkész mobil: 20 824 87 58 
 

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