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ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 
 

Becsvölgye Község Önkormányzat gazdasági helyzete 
2011. évi költségvetés 

 
Március 3-val elfogadott költségvetéssel rendelkezik 
önkormányzatunk! 
Elfogadott költségvetéssel rendelkezik a Szegi Suli Általános Iskola 
és Nyitnikék Óvoda! 
 
Több fordulóban került tárgyalásra úgy a közös fenntartású közoktatási 
intézményünk, mint az önkormányzatunk gazdálkodását meghatározó 
költségvetési tárgyalás. 

Becsvölgye Község Önkormányzat költségvetése foglalja magába a közoktatási intézményünk gazdálkodást 
is. 
A nemrég felállt új Képviselőtestületeket nagyon nehéz próba elé állította az amúgy sem egyszerű költségve-
tési logika, hát még, ha jelentős forráshiányt kell kezelni. 
A költségvetés hiánya magas, amely teljes egészében a működési kiadásoknál jelentkezik. 
Ennek oka a központi források drasztikus csökkenése, a saját bevételek korlátozottsága. 
Önkormányzatunk állami támogatása évről–évre csökken, ami elsősorban az oktatási normatíváknál éleződik 
ki. 
Képviselőtestületünk a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, elfogadta a 2011. évi gazdálkodás 
konszolidálására irányuló, – A költségvetés hiányának kezelési tervét. 
A hiány kezelésére tervezett intézkedések –nem újak a nap alatt ,- de a tényleges életbeléptetésük határozott 
szándék. 
 

Bevételek növelése - Kiadások csökkentése - Pótlólagos források feltárása. 
 

A nevezett célok érdekében intézkedéseket neveztünk meg, amelyek hatálybalépést követően mindenki szá-
mára ismerhetők lesznek. 
Több pontban olyan jellegű bevételnövelő, vagy kiadáscsökkentő intézkedésről van szó, amely előkészülete-
it kell elindítani rövid távon, amelyekből a későbbiek során lehet megtakarítás. 
Egyik legfontosabb tétele az energia felhasználás felülvizsgálata - olcsóbb energia felhasználás irányába kell 
elindulnunk. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a jelentős forráshiány egy részét mindenképpen saját magunknak kell előte-
remteni. 
A meghozott intézkedésekkel előkészítjük az elkövetkező évek működőképességét, ami helyi szinten meg-
oldható és az adott év „túlélő” költségvetését egyensúlyba hozzuk. 
 

A legmeghatározóbb intézkedések egyike: 
Képviselőtestületünk eltökélt szándéka a saját bevétel növelése, amely az állami feladatok ellátása után 
járó állami támogatások alacsony szintje miatt szükségszerű. 
Önkormányzatunk rendelkezik jogszabálynak megfelelő módon elkészített vagyon rendelettel. 
16/2003.(VII.03.) számú rendelet szól, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. 
A vagyonleltárunk érelemében a forgalomképtelen törzsvagyon részei a külterületi kiépítetlen utak /176 db/, 
árkok és vízfolyások /70 db/. 

Tartalomból: 
 
 

Önkormányzati tudósító: 
 

 2011. évi költségvetés 
 Iskola 
 Vízdíj 
 Szemétszállítási díj 
 Gyűjtősziget 
 Sszennyvízberuházás 
 

Szegi Suli Hírei 
Farsang 
Egyebek 
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A Képviselőtestület rendelkezett ezek közül néhány területen fakitermelésről, mivel jelenleg a legtöbb 
kiépítetlen külterületi út az elmúlt évtizedekben fás területté vált. 
Becsvölgye Község Önkormányzat bejelentkezett erdőgazdálkodónak, ennek megfelelően tevékenyke-
dik és értékesítésbe fog. 
Az önkormányzati vagyon nem sérül, vagyon felélés nem történik. Többek között tűzifa értékestésbe 
fogunk, amely intézkedés szükségszerű volt, ezért az év során kitartással és következetesen dolgozunk 
rajta. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ISKOLA – ISKOLA – ISKOLA  ! 
 

Tisztelt Becsvölgyei Hírek olvasói, helyi lakosok apraja és nagyja! 
 
Szándékosan nem azt a címet adtam írásomnak, hogy a „Faluszája Rovat”,- melyre volt már példa,- mert 
az oktatáshoz-neveléshez méltatlan ez a megnevezés. 
Azonban én is „faluszájából” tudtam meg, hogy nem lesz iskola, bezár az iskola. 
Márpedig ha ez a „biztos forrásból” tudom automatizmus beindul, ez senkinek sem jó, főleg ha a gyere-
kek terjesztik a felnőttek által hallottakat a  környezetükben . 
Nem alaptalan gondolni, mindenfajta lehetséges változásra, hiszen mindenhonnan a pénztelenségről az 
adósságról, csődről hallunk ma a legtöbbet. 
 

Azonban kérem, hogy fogadják el jelen reakciómat arra, ami valamennyiünket foglalkoztat és 
nem lehet róla felelőtlenül beszélni, mert az iskolánk, óvodánk településünk felnövekvő nemzedé-
két érinti. 
Az tény, hogy az idei évben jelentős forrás hiányzik a közoktatás finanszírozásból, amelyek az 
alábbi okokra vezethetők vissza. 
Két alap problémát, illetve helyzetet nevezek meg : 

 Csökkenő gyermek létszám, ami alapja a finanszírozásnak. 
Gyakran halljuk, hogy országosan is, de településünket érintően is csökken a születések száma, egyre 
kevesebb gyermek lesz az óvodában, iskolában. Azok a gyermekek is nagyon hiányoznak a tanulói lét-
számból, akik itt élnek, de nem itt tanulnak. 
A tanulók számának csökkenésével járó forráskiesést igyekeztük kezelni a  „magyar nyelven folyó ki-
sebbségi oktatás” bevezetésével. Az óvodában pedig a csökkenő létszám miatt, helyet adtunk az egysé-
ges óvoda-bölcsőde konstrukciónak, növelve a családok felé a szolgáltatások körét. 

 Nem egy helyen működik az 1-8. osztály. 
Nekünk, akik itt élünk nem újdonság, hiszen 1974. szeptembere óta működik ebben a formában az okta-
tás, de láthatóan megoldásra vár a finanszírozhatóság szempontjainak figyelembe vételével ez a helyzet. 
 
Jelenleg az a feladata a két fenntartó önkormányzatnak és magának az intézménynek, hogy a forráshiány 
teremtette helyzetet uralni tudjuk . 
Majd el kell indítanunk a felkészülést és a tárgyalási folyamatot, hogy egyszer rövid távon megfeleljünk 
a jobb finanszírozhatóság feltételeinek. Ahhoz, hogy hosszabb távon döntések szülessenek több informá-
cióra van szükségünk a lehetséges „változásokat” illetően. 
 
Ennek értelmében Kustánszeg és Becsvölgye Önkormányzatok Képviselőtestületei együttes határozat-
ban szándéknyilatkozatot fejeztek ki a közoktatási intézményünket illetően, amelyet egységesen elfoga-
dott minden képviselő. 
 
Ennek értelmében, szándékában áll az önkormányzatoknak, helyben a közoktatási feladatokat 
ellátni továbbra is, oly módon, hogy a finanszírozhatóság minél magasabb szinten teljesüljön. 
 
Jelenleg ennyiben szerettem volna tájékoztatni az érintetteket, településünk lakosait, annak a felelősség-
nek a tudatában, hogy egy településnek az iskola nem elsősorban gazdasági kérdés, hanem szellemi, ér- 
zelmi és alapvetően közösségi. 
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2011. ÉVI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS DÍJA ! 
 
A Zalavíz Zrt. két díjjavaslatot készített elő, annak érdekében, hogy az önkormányzat a közművagyon 
állapotára való tekintettel a megfelelő változatot fogadhassa el. 
 
Képviselőtestületünk azt a változatot fogadta el, amely azonos a 2010. évi szinttel, ami annyit jelent 
hogy fogyasztásfüggő díjban lévő üzemeltetési költségek és a használatdíj is változatlan 
 

A díj mértéke: 297 Ft/m3+ áfa. 
 
A vízmérő átmérőjétől függő alapdíj sem változik 2011-ben. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ 2011-BEN ! 
 
A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-vel 2003. április 1-én kötött közszolgál-
tatási szerződés az aktuális éves díj változással módosul. 
 

A lakossági hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés együttes díja: 
110-120 liter:      375 Ft / alkalom/ db+ áfa 
240 liter:       747 Ft / alkalom/db  + áfa 
Kedvezményre jogosult háztartások:   237 Ft / alkalom/ db +áfa 
/Kedvezményre jogosultság:  1fő vagy 2 fős nyugdíjas háztartások/ 
 
Felhívom a figyelmüket, hogy : 
LIM-LOM AKCIÓ EZ ÉVBEN: ÁPRILIS 6-ÁN ! 
 
A számlázás gyakorlata úgy történt, hogy félévente küldte a csekket a szolgáltató. 
Az előző évben jelezte már a Képviselőtestület, hogy a fizetés negyedéves ütemekben legyen. 
2010-ben a szolgáltató nem változtatott a gyakorlatán. 
2011-ben a fizetés ütemezése: 

 01.01.- 06.30 - féléves számlázás 
 07.01.- 09.30.- negyedéves számlázás 
 10.01.- 12.31. - negyedéves számlázás 

 
Ezt követően pedig negyedéves számlázás és fizetés lesz jellemző. 
A gyűjtősziget üzemeltetési díját az önkormányzat fizeti. 179.320 Ft + áfa  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
FIGYELEM GYŰJTŐSZIGET! 
 
Láthatóan a legtöbb szelektíven összegyűjtött hulladék a műanyag. Egyrészt jó hír, hogy egyre több a 
szelektíven elhelyezett műanyag, másrészt pedig szomorú, ha azt a tároló edény körül látjuk szétszórva. 
Néhány jó tanács, illetve nevezzük szabálynak: 
 

 Tiszta és összelapított műanyag flakonokat szabad elhelyezni az edényzetbe. 
 A gyűjtő edény hátsó oldalán is található bedobásra alkalmas nyílás. 
 Ha tele van a tároló edény jobb, ha nem hagyjuk mellette a zsákot, ha mégis, akkor  

     szorosan a  összekötve. 
 Nem való ebbe pl. a 3-5 l-es öblítős flakon, műanyag vödör, ha erre csak a helyszínen jön 

rá, akkor se hagyja ott. 
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SZENNYVÍZBERUHÁZÁS – JELENLEG HOL TARATUNK 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
A szennyvízberuházás projekt előrehaladásáról az alábbi tájékoztatást adom. 
Két szálon halad a munkafolyamat: 

-  a tényleges beruházással kapcsolatos feladatok 
-  a Viziközmű Társulat feladatai 

 
1. A tényleges beruházással kapcsolatos feladatok terén folyamatos az előrehaladás, bár nagyon 
lassú. 2011. januárjába lépett életbe az a jogszabály, hogy a leendő kivitelezők közötti versenyeztetésre 
kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívást, a  kiírás előtt, a  projektünk Támogatójának minőségellenőrzési 
eljárás keretén belül ellenőrizni, engedélyezni kell a tovább haladást. 
Jelenleg a közbeszerzési kiírásunk ebben a minőségellenőrzésben vesz részt. 
 
2. A Viziközmű Társulat, amelyet a saját forrásunk koncentrálására kellett létrehoznunk, elkezdheti 
végre a hivatott tevékenységét. 
Január végén jegyezte be a Zala Megyei Bíróság  a Becsvölgyei Beruházó Víziközmű  
Társulatot. 
Ezt követően nyitottunk bankszámlaszámot az OTP Bank Nyrt -nél. 
Jelenleg kerülnek kiküldésre azok a levelek, amelyek a lakosságot tájékoztatják a tennivalójukról, min-
denkit annak megfelelően, ahogyan viszonyul az érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről. 
Már megkapták a tájékoztató levelet azok az ingatlantulajdonosok, akik új LTP szerződéseket kötöttek. 
Várhatják a tájékoztató levelet: 

-  akik már takarékoskodnak a korábban megkötött LTP szerződések értelmében 
-  akik, nyilatkoztak, hogy egy összegben kívánják a befizetést teljesíteni 
-  akik, semmilyen módon nem jeleztek semmit a beruházás lakosra eső érdekeltségi hozzá-

járulásának teljesítéséről. 
 
Esetleges kérdéseikkel kapcsolatosan elérhetőségem: 30/520-3046 , becsvolgye@freemail.hu 
 
Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe: 

Magai Ágota  
polgármester 

 
 
 

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK! 
 
 Településünkön az alábbi egyesületek és alapítvány működnek, melyek javára személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át felajánlhatják. 
 
        Adószáma: 
Becsvölgye Jövőjéért Egyesület     19280042-1-20 
Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány Becsvölgye 18952311-1-20 
Becsvölgye Sportegyesület      19956459-1-20 
 

Felajánlásukat előre is köszönjük! 
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SZEGI SULI HÍREI  

 
Felső tagozat 
 
Az első félév január 14-én ért véget. Tanulóink bizonyítványukat 19-én kapták meg. 
Elsősorban a 8. osztályosok várták türelmetlenül, hiszen eredményeik meghatározzák 
továbbtanulási lehetőségeiket. A felvételizők 22-én, szombaton írták meg magyarból és matematikából a 
központi írásbeli feladatlapokat. A továbbtanulási jelentkezési lapok beadási határideje február 18-a volt. 
 
A Magyar Kultúra Napján a 8. osztályosok segítségével megemlékezést tartottunk a Himnusz születé-
séről. 

 
Február 16-án, szerdán a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulóján a tanulók osztá-
lyonként más-más feladatlapot írtak: 60 pont érhető el a feladatok megoldásából, 40 pont pedig tollba-
mondásból. A legalább 85 pontot elért dolgozatok küldhetők tovább a megyei versenyre.  
Versenyzők: Egyed Martin, Gyenese Dorina, Miklós Vivien, Vugrinecz Réka (5. oszt.); Farkas Ró-
bert, Szabó József Patrik, Takács Ivett, Tóth Martin (6. oszt.); Gerencsér Gábor, Gyenese Emese, 
Kustán Anna (7. oszt.); Szabó Bianka, Reterics Attila, Takács Krisztián (8. oszt) 
 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
 Február 18-án, pénteken elutaztunk Zalaegerszegre, matematikaversenyre. 
A mi versenyünket a Dózsa György Tagiskolában tartották. Én nagyon izgultam. Nehéz feladatokat kap-
tunk, de sokat meg tudtunk oldani. Amikor kijöttünk a teremből azt mondta a tanár néni: 
- Most legalább tapasztalhattátok, gyerekek, hogy milyen ez a verseny. Jó szövegértés és gyors gondol-
kodás kell hozzá. 

 A verseny után már nem rágódtunk azon, hogy hányadikak leszünk, hanem csak viccelődtünk.
        Gyenese Dorina (5. osztály) 

 
Versenyzők: Egyed Martin, Miklós Vivien, Vugrinecz Réka (5. oszt.); Kulcsár Bálint, Takács Ivett, 
Tóth Martin (6. oszt.); Gerencsér Gábor (7. oszt.); Reterics Attila (8. oszt) 
 
A Megyei Pedagógiai Intézet meghirdette az Európai Erdők Hete 2010. pályázatot. A „rajz 10-14 
éves korcsoport” kategóriában I. helyezést ért el Tanai Nikolett 8. osztályos tanuló. Felkészítő ta-
nára: Horváthné Császár Erzsébet  
Gratulálunk!!! 
 
Színházlátogatás 
 Januárban ellátogattunk a Hevesi Sándor Színházba a „Primadonnák” című előadásra. A darab 
nagyon tetszett, hiszen sok vicces jelenetet adtak elő. A két főszereplő férfi nőnek adta ki magát. Több-
ször át- és visszaöltöztek. Sokat nevettünk, mindenki jól érezte magát. 
 Ha lesz lehetőséged, te is menj el családoddal vagy barátaiddal együtt. 

Táncos Kristóf (5. osztály) 
 
 Februárban a „Liliomfi” című darabot néztük meg. A két főszereplő (Mariska és Liliomfi) úgy 
szerették egymást, mint Rómeó és Júlia. Az ő történetüket meséli el a mű, ami végül jól végződik. A vi-
dám hangulatról a zenekar gondosodott, a színészek pedig vígan daloltak. 
 Remélem, jövőre is mehetek színházba! 

         Vugrinecz Réka  (5. osztály) 
   
 

        Összeállította: Berke Andrea 
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Alsó tagozat 
  

 A kisgyermekek számára a legkedvesebb ünnepek közé tartozik a Mikulás és a Karácsony. Az 
iskolában is megünnepeltük a szokásos módon és volt egy meglepetés vendégünk is, Lengyák István, 
aki a papírművészet csodái közé kalauzolta el a gyerekeket.  
Így írt két harmadik osztályos tanuló a karácsonyról: 

 

A karácsony 
 A legszebb ünnep a karácsony, Jézus születésének napja. Én már nagyon vártam a karácsonyt. A 
Szenteste délutánját a mamáéknál töltöttünk, mire hazaértünk addigra már ott állt a karácsonyfa és az 
ajándékok alatta.  Izgatottan bontottuk ki a színes csomagokat. Nagyon szép ajándékot kaptunk. Igazán 
szép, szeretetteljes karácsonyunk volt. 

                                                                                                               Pais Fanni 
 

 Én most a karácsonyi élményemről írok. A testvéremmel idén is nagyon vártuk a karácsonyt. A 
fa díszítésében én is segítettem. Mivel jó gyerekek voltunk, ezért sok ajándékot kaptunk. A testvérem-
nek a villanyvonat, nekem a távirányítós helikopter tetszett a legjobban. Le se akartunk feküdni legszí-
vesebben egész este játszottunk volna. Idén nagyon jó volt a karácsonyom.                                                                                                            

 Horváth Csaba 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összeállította: Kati tanító néni 
 
 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ   
   

Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány, a Szegi Suli Általános Iskola Szülői Munkaközössége  
és Tantestülete 

 

ALAPÍTVÁNYI BÁLTALAPÍTVÁNYI BÁLT  
  

rendez, amelyre szeretettel meghívja Önöket. 
 
Időpontja: 2011. április 2. szombat 
Helye:  Faluház Becsvölgye 
Zene:  Negró (Császár Mikiék) 
 

Program: 
 18:00 -19:00  Vendégek fogadása 
 19:00   Köszöntő - Műsor 
 20:00   Vacsora 
 23:00   Tombola 
 

Belépőjegy ára vacsorával: 2.800,- Ft 
Támogatói jegy:   1.000,- Ft 
     2.000,- Ft 
 

Kérjük, hogy tombolatárgy felajánlásával segítse a bál sikerét! 
 

Asztalfoglalás és jegyigénylés a Szegi Suli Általános Iskola Titkárságán : 30/ 846-6347 
 
 

A madarak etetése különösen fontos a téli időszakban. Elesé-
geket raktunk nekik a fákra és az etetőkbe. Megörvendeztet-
tek minket a szépségükkel, gyönyörködhettünk bennük, re-
méljük, majd nyáron elpusztítják a férgeket. Sajnos ez az ele-
ség még a cicának is ízlett, mert megdézsmálta. 
 
                                                                           2. osztály 
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ITT A FARSANG ÁLL A BÁL! 
 

A farsang a vidám mulatságok és a tél búcsúztatásának ideje. Nemcsak a gyermekek, de a felnőt-
tek is szeretnek egy kicsit valaki másnak a bőrébe bújni, jelmezbe megjelenni farsangnak idején.  
A Becsvölgyei Nők Társasága folytatva a hagyományt idén is megrendezte a Macskura Bált. 
Sok macskura látogatott el a Faluházba és együtt búcsúztatták a telet András fergeteges zenéjére. 
 

 
 
 
 
I. helyezett: Maffia Familia  
  
        Horváth Valéria, Antalné Horváth Zsófia, 
Paisné Molnár Barbara, Vass Marietta, Vass Fanni, 
Héder Katalin, Nemes László 
 
 
 
 

 
                                          
                                  

                                       II. helyezett: Hüllő  
                                        Lapat Attila 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
III. helyezett: Becsvölglyei Huszárok 
   Szabóné Bajsz Éva, Horváth Anita, Kustán Jenő 
 
 
 
 
 
 

 

A zsűritagjai voltak: Molnár Istvánné, Dancs Gyula, Németh Csaba, Magai Ágota. 
 
Minden jelmezes jutalomba részesült. 
Jövőre is sok szeretettel várjuk a macskurákat! 
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Vajon létezik-e Isten? 
Elgondolkodtató! 
 
Egy ember elment levágatni a haját, és megigazíttatni a szakállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, 
kellemes beszélgetésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek, különféle területeken. Végül szóba 
került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette: "Én nem hiszem hogy Isten létezik."- Miért 
ilyen biztos ebben? - kérdezte a vendég.  
Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létezhet Isten. Most mondja meg 
őszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők 
gyermekeket? Ha Isten létezne, se szenvedés, se fájdalom nem lenne. El nem tudok képzelni egy szere-
tettel teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk. A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán 
úgy döntött, hogy nem válaszol a fodrász feltevésére, mert nem akart vitába keveredni. Miután a fod-
rász befejezte a dolgát, a vendég fizetett, majd elbúcsúzott tőle és kilépett az utcára. A következő pilla-
natban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. Piszkos-
nak és kulturálatlannak tűnt. A vendég visszafordult, és megint belépett a fodrászüzletbe, ahol megszó-
lította a fodrászát: - Tudja mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon!                                                      
- Hogy mondhat ilyet uram? - kérdezte meglepetten a fodrász. Hiszen itt vagyok én, én fodrász va-
gyok, nem? Éppen most fejeztem be az ön hajának és szakállának rendbetételét.                                 - 
Nem, nem! erősködött a vendég. Fodrászok márpedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem 
lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek az utcán, mint az az ember ott, látja?   
- Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! válaszolt a mester. - Tehetek én arról, hogy az az ember 
nem jön be hozzám? - Hát ez az! - bólintott rá a vendég. Éppen erről van szó! Isten is LÉTEZIK!                                 
Tehet Ő arról, hogy az emberek nem fordulnak Hozzá, hogy nem keresik meg Őt? Ezért van olyan sok 
fájdalom és szenvedés a világon. 

             Beküldte: Domján Csaba 
 
 
 

Mit tehetünk a fájdalommentes ápolt lábért? 
 

Kedves Becsvölgyeiek! 
 
Már 5 éve, hogy kéz és lábápoló lettem és üzletemben fogadom Kedves Vendégeimet. Ez idő alatt sok 
tapasztalatra tettem szert és azt tapasztalom, hogy sokan félszegen, idegenkedve fogadják ezt a szak-
mát, ami intimitása miatt érthető is. 
Ezen szeretnék változtatni, segíteni Önöknek. 
Megismertetni azt, miért fontos, hogy lábunk fájdalommentes, ápolt legyen. 
Ezért szeretettel hívok mindenkit, minden korosztályt, nőt, férfit mert ez mindnyájunkat érint,  

2011. március 24-én 18 órakor egy személyes találkozásra a Faluházba. 
 

Szeretettel várok mindenkit! 
 

Kovács Gyuláné (Horváth Katalin) 
Tel.:92/363-033, 30/340-8881 
E-mail: katipedi@freemail.hu 

  
  

AANDRÁSNDRÁS  BÁLBÁL  
  

Nyitnikék Óvoda Szülői Munkaközössége szeretettel meghívja  
2011. április 16-án tartandó  

András bálra! 
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