2016. június
Anyakönyvi bejegyzések
Köszöntjük városunk közelmúltban született
polgárait!

Szabó Dávid (Németh Beatrix és Szabó Attila kisfia)
Búcsúzunk…

Lipi András

Németh István Lajos

Szép Endre

Nyugodjanak békében!

Beledi Általános Iskola
Év végi események időpontja:
A Beledi Általános Iskola 8. osztályosainak ballagása:
2016. június 18. (szombat) 16:30 órakor lesz a tornacsarnokban.
Tanévzáró ünnepély: 2016. június 24. (péntek) 18 óra,
tornacsarnok.
Erzsébet tábor: 2016. július 17-22. Zánka.
2016. július 11-től vendégül látjuk az Erdélyből érkező ákosfalvi
iskolásokat.
Elsősegély verseny
Egy pénteki napon elsősegély versenyre mentünk Kapuvárra. Öten
versenyeztünk: Pallag Richárd, Budai Dániel, Kovács Dávid, Jakab
Levente, Molnár Panna.
A verseny a kapuvári Rábaközi Művelődési Ház előterében zajlott.
Három állomást kellett végigjárnunk, és közben egy totót kellett
megoldanunk, amit majdnem maximális pontra sikerült kitöltenünk.
Az állomásokon is elég jól teljesítettünk, és így kiérdemeltük az első
helyezést. A jutalmunk többek között az, hogy bejutottunk a megyei
versenyre Győrbe, amelyen sajnos nem tudtunk részt venni, mivel
azon a napon osztálykiránduláson voltunk a Bakonyban. Köszönjük a
felkészítést Erika néninek, Niki néninek és a kíséretet Gerti néninek.
Molnár Panna 8. B
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XXIV. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny megyei forduló
Április 15-én iskolánk tanulói közül ketten vettünk részt a XXIV. Kaán
Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei
fordulóján Győrben.
A verseny egy győri, belvárosi iskolában zajlott, ahol szívélyes
fogadtatásban, vendéglátásban volt részünk.
Az összesen 26 ötödik és hatodik évfolyamos diák mérte össze tudását.
A feladatlapok kitöltésére összesen 70 perc állt rendelkezésünkre. A
kérdések többek között Kaán Károly munkásságához, a TermészetBÚVÁR
magazin kijelölt cikkeihez, valamint a Hortobágyi és Duna-Dráva Nemzeti
Parkokhoz kapcsolódtak.
Amíg a versenybizottság a feladatlapokat javította, nekünk versenyzőknek
igazi kikapcsolódást nyújtott a terepgyakorlat. Egy erdész kalauzolt
bennünket a közeli parkba, aki által megismerhettük azokat a parkban
látható fajokat, amelyek az erdőkben is előfordulnak, de sok információt
megtudhattunk életmódjukról, virágaikról, terméseikről.
Ezt követően került sor az eredményhirdetésre, minden versenyző és
felkészítő tanár emléklapot kapott. A verseny kicsit nehéz volt, de az
eredményünk jó lett.
Foki Anna és Velner Hanna 5.A osztályos tanulók
Labdarúgás: III. korcsoport (2003-2004-ben születettek)
Megyei elődöntő, Sopron: Beled II. helyezés (továbbjutás a megyei
négyes döntőbe)
Megyei döntő, Sopron: Beled II. helyezés (csak az ETO fociakadé-miától
kaptunk ki)
A csapat tagjai: Antal Bálint, Bendekovics Máté, Csuka Péter, Dobos
Dominik, Horváth Dániel, Kovács Benedek, Kovács Szabolcs, Kürti
Kornél, Marton Máté, Nagy Máté, Orbán Balázs, Pákay Gyula, Rácz Attila,
Rácz Benjamin és Vörös Márk.
Atlétika körzeti döntő, Kapuvár:
60 m síkfutás:Pákay Gyula II. hely
4x100 m váltófutás: Beled II. hely

súlylökés:Budai Dániel III. hely
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Atlétika megyei döntő Mosonmagyaróvár
Egyéni verseny:

60 m síkfutás: Pákay Gyula 5. hely
100 m síkfutás: Kürti Regina 2. hely (13:07)
600 m síkfutás: Eőry Eszter 5. hely

4x100-as váltófutás (lány):
5. hely:
Horváth Dávid
4. hely:
Németh Regina
Kovács Benedek
Lukács Gergő
Horváth Martina
Horváth Vivien
Pákay Gyula
Kürti Regina
4x100-as váltófutás (fiú):
Felkészítő tanárok: Török Jeanette, Takács Sándor

Beledi ÁMK Óvoda
Május 21-én egész napos Családi nappal egybekötött gyermeknapot
tartottunk az óvoda udvarán.
A programunk színes kínálatában szerepeltek sport és játékos vetélkedők,
versenyek, tetoválás, ugrálóvár, stb. A szülőkkel közösen készítettük el a
gulyáslevest, amihez a finom pogácsákat a szülők és nagyszülők sütötték.
A remek hangulatot a répcelaki Rest együttes fokozta igényes koncertjével.
Gyermeknapi zsákbamacskát, plüssállatokat, léggömböket vihettek haza a
gyerekek nagy örömmel a jól sikerült Családi napon.
Családi nap sikeréért köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak:
Ambrózia pékség –Illés Tamás
Németh Barbara
Ács István
Tompos Szilárd
Bödecsné Jakab Beáta
Srágli Zsuzsanna
Kovács Ottó
Szülői Közösség
Mesterházi Attiláné
Vexliné Takács Eszter
Köszönjük Molnár Gábornak, hogy az ugrálóvárat ingyenesen biztosította
a gyerekek számára!
Megköszönjük Major Jenő polgármester úrnak a segítségét és az
önkormányzat fizikai dolgozóinak, hogy a programjainkhoz biztosították a
szükséges eszközöket.
Megköszönjük Az Egészséges Óvodás Gyermekekért Alapítvány
gyermeknapi ajándékát a futóbiciliket és a sátrakat.
Május 23-án Holle Anyó színház előadását tekinthették meg a gyerekek.
Május 25-én gyermeknapi fagyizásra mentünk a Szupinger cukrászdába.
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Május 27-én búcsúztak az óvodától a nagycsoportosok. Itt szeretnénk
megköszönni az Illés 3 BT-nek, óvodánk virágosításához nyújtott
támogatásukat.
Május 30-án rábakecöli Soós Imre Művelődési Központban Bende Ildikó
műsorán vettek részt a nagycsoportosok.
Június 1-én az óvodások a helyes közlekedési szabályokról nézhettek
meg vetített előadást, nagycsoportosok ezután kerékpárral a Kerékpáros
pihenőhöz mentek és ott ügyességi feladatokat végeztek a kerékpárjukkal.
Megköszönöm Varga András rendőr főhadnagy segítségét
Június 17-én Nevelés nélküli munkanap miatt az óvoda zárva lesz ezen a
napon.
Gerencsérné Németh Erika intézményvezető

Beledi ÁMK Művelődési Ház

Kalandnapok várnak Rád!
A Művelődési Ház az alábbi nyári programokat kínálja az általános
iskolás gyerekek számára:
Július 5. „RÁBAKÖZI KEREKEZŐ I.” – kerékpártúra (MihályiKisfalud-Beled)
Látnivalók: Piknik a Kisfaludi Vadaskertben, a települések
látnivalói.
Részvételi díj: 300,- Ft (min. 10 fő jelentkezése szükséges)
Július 11. 9- 15 óráig „FABRIKÁLÓ” – kézműves nap
Részvételi díj: 300,- Ft/fő (min. 10 fő jelentkezése
szükséges)
Helye: Művelődési Ház (Vásártér u. 2/1.)
Július 13. 9 – 15 óráig: „KINYITJUK A MESELÁDÁT” –
Kalandozás a mesék birodalmában (meseolvasás,
dramatizálás, díszlet és jelmezkészítés, előadás)
Részvételi díj nincs (min. 10 fő jelentkezése szükséges)
Helye: Művelődési Ház (Vásártér u. 2/1.)
Július 26. „RÁBAKÖZI KEREKEZŐ II.” – kerékpártúra Vas
megye határán (Beled-Rábakecöl-Kenyeri-Csönge-PápocKenyeri–Beled)
Látnivalók: (Weöres Sándor emlékház, a települések
nevezetességei, stb.)
Részvételi díj: 500,- Ft (min. 10 fő jelentkezése
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Augusztus 9. „KALANDRA FEL!” – Bevesszük az Őrséget!
Ő
(Őrségi
Patakparti Alpaka Farm, Pankasz, Őriszentpéter, Szalafő,
ő, stb.)
Részvételi díj: 4.000,- Ft /fő (15 fő
ő jelentkezése
esetén, utazás iskolabusszal)
Jelentkezési határidő a programokra:: június 26-ig
ig Pallag Jánosnénál.
A Fabrikáló és a Meseláda idején ebéd igényelhető a napközi konyhán!

nyílik

amatőr alkotók és gyűjtők anyagából 2016. június 8--án, szerdán
17 órakor a beledi Művelődési Házban,, amelyre szeretettel várjuk
várj
az érdeklődőket.
A kiállítás megtekinthető: június 8 - 16-ig
ig munkanapon 8-17 óráig
Az illusztráció Molnár Zoltán munkája

Beledi ÁMK Könyvtár
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Beledi Egyesített Szociális Központ
ÚJRA NYÁR VELETEK!
Idén is Napközis Táborok a Beledi Egyesített Szociális Központ
és a Beled Ifjúságáért Egyesület szervezésében.
Táborok időpontjai:
Június 27-július 1-ig
Július 18-22
22 között
Táboraink témái: Kalóz és Indián tábor
Jelentkezni lehet a jól megszokott módokon:
Személyesen a Beledi Egyesített
esített Szociális Központban
Telefonon: 96/ 594 – 013 –as
as telefonszámon
Gyertek minél többen!

Idén is jó buli lesz!

Forma 1
A Beledi Egyesített Szociális Központ és
a Beled Ifjúságáért Egyesületidén is
biztosítani kívánja a gyermekek számára a Forma 1
szabadedzésének megtekintését.
Életkor: 9.-18. év között
Útiköltségára: 3.000 Ft – Ebédet és uzsonnát a helyszínen biztosítanak!
Időpontja:2016. július 22.
A programon való részvétel nyertes pályázat esetén valósulhat meg.
Jelentkezni lehet (a szabad férőhelyek
helyek számának erejéig):
erejéig
a Beledi Egyesített Szociális Központban – 9343 Beled, Vörösmarty u. 1 és
a 96/ 594 – 013 –as telefonszámon
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BENTLAKÁSOS NYÁRI TÁBOR
A Beledi Egyesített Szociális Központ és a Beled Ifjúságáért Egyesület
bentlakásos nyári tábort szervez a 9-16 éves korosztály számára.
A tábor várható időtartama: 2016. július 31 – augusztus 5. között
Tervezett helyszíne: Balaton ill. a Bakony
Várható költsége: 25.000 Ft
Jelentkezni lehet:
személyesen a Beledi Egyesített Szociális Központban(9343 Beled,
Vörösmarty u. 1.) és a96/ 594 – 013 –as telefonszámon
Jelentkezés határideje: 2016. június 17. (péntek)

Evangélikus Egyház
Május hónapban eltemettük Németh István Lajost, aki 55 éves ko-rában
hunyt el. Az elhunytról a június 5-én, 10 órakor kezdődő istentiszteleten
emlékezünk meg.
Május 28-án konfirmációi vizsga volt gyülekezetünkben. Május 29-én,
vasárnap 8 fiatal részesült konfirmációban és vett részt először az Úr szent
vacsorájában. Sok jubiláló konfirmandus is jelen volt az istentiszteleten
hálát adva konfirmációjukért.
Júniusi események:
Június 3-tól minden pénteken 18 órai kezdettel ifjúsági órát indítunk,
melyre szeretettel hívjuk az idei konfirmandusokat, illetve a gyülekezet
fiataljait, korábbi konfirmandusokat. Ezeken az ifjúsági alkalmakon
kötetlen formában, sok énekkel, beszélgetéssel, játékkal szeretnénk megélni
a keresztyén ifjúsági közösséget Jézus Krisztus igéje körül. Kérjük a
családokat, biztassák a fiatalokat az "ifi"-n való részvételre!
Június 4-én, szombaton 16:30-kor tartjuk a Hősök megemlékezését
Vásárosfaluban, a római katolikus templom előtt.
Június 19-én, vasárnap 10 órai kezdettel tanévzáró istentiszteletet
tartunk a Beledi Evangélikus Templomban.
Június 20-tól 30-ig Répcelakon angol, napközis gyermektábort szervez a
gyülekezet, melyre szeretettel látják a beledi gyerekeket is. A tábor vezetői
között amerikai vendégek szolgálnak.
Jelentkezni a répcelaki, vagy a beledi lelkészi hivatalban lehet.
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A nyári időszakra Istenünk gazdag áldását kívánjuk a beledi
családoknak!
Erős vár a mi Istenünk!
Gyülekezetünk eseményeit figyelemmel kísérheti Facebook oldalunkon
is:www.facebook.com/beledievangelikus
Blatnitzky János Dániel lelkész

Római Katolikus Egyház
Dr. Veres András személyében új megyéspüspököt nevezett ki a
Szentatya a Győri Egyházmegye élére. Beiktatása júliusban lesz.
Június 17-én lesz a Győri Bazilikában a papszentelés, valamint a
diakónus szentelés. Két-két jelölt van.
Év végi hálaadást 19-én tartunk a vasárnapi szentmise keretében.
Hittanos tábor

Hittanosaink számára június 20-23-ig napközi jellegű alkalmakat
szeretnénk. Erre az alsósok mellett felsősök is csatlakozhatnak.
Testvérek is.
Beledben június 9-én, este ½ 7 tájt tartunk rövid egyeztetést a
szülőkkel. A pontosabb tudnivalókat az érdeklődők, számára még
közöljük.
Előzetes napi terv: Találkozás az adott helyszínen. Reggel ¾ 9 óra.
Búcsúzás du. 4 óra. - Az átjutást közösen kell megszervezzük.
Hétfő: Vásárosfalu
Szerda: Mihályi
Kedd: Kisfalud
Csütörtök: Beled
Küldj Urunk munkásokat aratásodba. Segítsd azokat, akik már
előkészülnek.
Hallja meg sok ifjú, s leány hívásodat. A szolgálatba álltaknak adj
erőt, hogy akaratod szerint tudjanak helytállni küldetésükben.
Smudla Tamás plébános.

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