
Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 2011. Június XIV. évfolyam 2. szám 

Becsvölgyei Hírek  Közélet 1. oldal 

ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 
 

GYERMEKNAPI FALUMAJÁLIS 
 

A Gyermeknapi Falumajálist az idei évben május 28-án tar-
tottuk. Ahogyan azt megszokhattuk már a Becsvölgyei Nők 
Társaságának szervezésben és támogatásával. 
Igyekeztünk gazdag programról gondoskodni, illően a majális hagyományai-
hoz, sok-sok  mozgás, játék, szórakoztató programok, étel, ital. 
Az időjárás átírta a tervezett eseményeket, de némi módosítással minden meg-
valósult. 
Bakancsos Túra tervezett útvonala volt: Faluház- Gyöpi-hegy- Kislengyel -
Vargaszeg –   Pajzsszeg – Faluház. Ehhez képest minden állomás a Faluház-
ban volt és minden feladatot elvégeztek a csapatok. A gyönyörű természeti 
környezet, jó levegő és néhány kilométer sajnos hiányzott. 
7 csapat indult a túrán, akik láthatóan, így is jól érezték magukat. 
 
 
 

I. helyezett: GUMI MACIK csapata                            
    Kocsis Ferencné- Bán Edit – Kerese Attila – Kocsis Ale-
xandra – Kocsis Anikó – Pilise Nóra 
 
II. helyezett: KISKOCKÁK csapata 
   Németh Barbara – Németh Csaba – Hegyi Árpád – Né-
meth Bence – Gyöngyösi Marci – Varga Domonkos 
 
III. helyezett: ERDŐJÁRÓK csapata 
Kocsis Zsuzsanna – Németh József – Kocsis Boglárka – 
Jakab Claudia – Gáspár Cintia – Lapat Roberta 
 
Résztvevő csapatok: 
Koraszülött csapat: Farkas Gyuláné- Miklós Vivien – 
Miklós Alex – Nunkovics Henrietta – Németi Elisabett – Kocsis Bella  

 
    Vidám csapat: Pais Janka – Kruczler Panna – Ge-

rencsér Gábor – Vugrinecz Réka – Horváth Valéria - 
Bordács Bence 
 
 
 
VS 9-10 csapat: Horváth Krisztián – Horváth Tamás – Hor-
váth Krisztofer – Horváth Erik – Horváth Ferenc – Horváth 
Márk – Horváth Márió 
 

COOL túrázók: Táncos Kristóf – Tóth Martin – Kulcsár 
Bálint – Szabó Martin – Németh Gábor – Németh Péter 

Tartalomból: 
 
 

Önkormányzati tudósító: 
 

 Gyermeknapi Falumajális 
 Szennyvízberuházás aktualításai 
 Útak,árkok,vízfolyások tisztítása 
 Angol nyievtanulás helyben 
 Capoeira Marceloval 
 Avar és kerti hulladék égetése 
 Parlagfű -mentesítés és gazos 

területek tisztántartása 
 Ebtartás szabályai 
 

Szegi Suli Hírei 
Háziorvos közleménye 
Meghívó—5 éves a Cserta Tánc-
együttes 
Egyebek 
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Az Utcabajnokság a Falumajális hagyományossá vált eseménye. Biztosan az időjárás is befolyásolhatta , hogy 
csupán két felnőtt és két gyermek csapat versenyezett. 
Gyermek csapatok: 
I. helyezett: FEMAT LÉGIÓ csapata: 
Németh Péter – Németh Gábor – Tóth Martin – Egyed Martin – Kulcsár Bálint – Táncos Kristóf – Kustán Tamás 
– Dávid Raul 
II. helyezett : VS–9-10 
Horváth Krisztián – Horváth Ferenc – Horváth Tamás – Horváth Márió – Horváth Márk – Horváth Erik – Horváth 
Krisztofer 
Eredmény: FEMAT LÉGIÓ- VS 9-10:  7:2 
Gólkirály: Németh Péter 3 góllal! 
Felnőtt csapat: 
I. helyezett: Kopácsai utca: 
Horváth Tamás – Héder Zsolt – Pék Ádám – Nátrán 
Zsolt – Pálfi Tibor – Nagy Róbert – Bence Bálint – 
Gehér Róbert 
II. helyezett: SZANATI TEAM: 
Kiss Zsolt – Nemes László – Lapat Attila – Tóth Balázs 
– Boros Benjamin – Nagy Zoltán 
Eredmény: Kopácsai utca- Szanati Team : 5: 1 
Visszavágó: Kopácsai utca – Szanati Team: 11:3 
Gyermeknapi Kincskereső Kalandorok játékhoz, 
szinte kevés volt a gyermek. 
Azonban a résztvevők nagyon jól érezték magukat, hi-
szen „igazi” kincskeresőknek érezhették magukat. 
I. helyezett: „KÉK VILLÁM” csapata: Tánczos 
Claudia – Miklós Vivien – Németh Péter 
II. helyezett: „PEZSGŐ ALAKULAT” csapat: Tóth 
Martin – Táncos Kristóf 
III. helyezett: „RÓZSASZÍN KÖD” csapat: Luczi 
Kristóf – Farkas Róbert 
Valamennyi résztvevő csapatnak megköszönöm az érdeklődést és gratulálok a nyerteseknek a szervezők nevében. 
A kisgyerekeknek koruknak megfelelő játszóház kínált érdekes játék lehetőségeket a Támasz Alapszolgáltatási 
Intézmény közreműködésével. A csúszdás ugrálót is nagyon várták a gyerekek, ami szerencsére meg is érkezett , 
hiszen az időjárás kegyes volt a délutáni órákban. 
Akik a painball-t várták, a nagy „festékháborút” sajnos ők hiába vártak, mivel a csapadékos idő nem tette lehető-

vé a felállítást. 
Az Off –Road Show a Forte 4x4 Egyesület közreműkö-
désével, látványos szórakozást kínált az érdeklődőknek 
és a résztvevőknek is természetesen. A bemutatón  túl, 
az idei évben látványosabb volt az off - road show. 
Meghatározott pályák vonalán kellett haladniuk a ver-
senyzőknek. Számított az idő és a teljesítmény. Köszön-
jük az egyesületnek, hogy eljöttek hozzánk és az érdek-
lődőknek ezt az élményt kínálták. 
 
A kulturális programunk is gazdag és színes volt, ta-
lán egy kicsit hosszú is, azonban az érdeklődés azt bizo-
nyította, hogy jó volt. 
Köszönet a fellépőknek, hogy ilyen tartalmas szórako-
zást kínáltak tehetségüknek köszönhetően. A helyi cso-
portok pedig külön büszkeségei a településnek: Cserta 

Táncegyüttes, a Gyermek Tánccsoport és a Színjátszók. 
Tábortűz tette hangulatosabbá a majális kora estjét. Farkas István novai vállalkozó biztosította hozzá a fát. 
Az Öreg Fiúk labdarúgó mérkőzése is győzelemmel zárult a Botfaiak ellen.  
A majálisok során hagyományossá vált a kiváló sült kolbász, amelyre most is volt kereslet.  
A napot bál zárta, András adta a talpalávalót. 
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2010. FALUMAJÁLIS – AMIRŐL NEM ÍRTUNK! 
Az előző év majálisáról nem készült összefoglaló a Becsvölgye Hírekben. Most már nem is írunk róla részlete-
sen.  
Egy dolgot mégis szeretnék nyilvánosság elé tárni és köszönetet mondani. 
Nérel Tamás és Bedő Tibor a településnek erre a rendezvényére felajánlottak egy birkát. 
Birkapörkölt készült belőle. 
Tuboly Szabolcs szakács /Tuboly Béla fia/ szakértelemmel készítette el. Segítői voltak: Német Barbara szakács 
tanuló, Kerkai László, Kerkai Lászlóné . 
A személyes köszönet természetesen nem maradt el, azonban az adomány a közösséget érinti. 
Nem az a baj , hogy elmúlt egy év és most kap nyilvánosságot ez a nagyon szép gesztus, az lenne a baj ha telje-
sen elmaradna ez a fajta köszönet. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS AKTUALITÁSAI 
 
Becsvölgye Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi  47. számá-
ban, 2011. április 22.-én, egyszerű Közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé. 
A közbeszerzési eljárás tárgya: 
„ Becsvölgye község szennyvízkezelésének fejlesztése” elnevezésű NYDOP – 4.1.1/A –09-2009-0002 
azonosító számú projekt tervezése és kivitelezése vállalkozói szerződés keretében. 
 
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontása 2011. május 12-én történt meg. 
Jelen voltak: ajánlattevők képviselői, Bíráló Bizottság tagjai, megfigyelőként az eljárásban részt vevő 
személyek. 
A Közbeszerzési Felügyeleti Osztály jelezte, hogy dokumentációs szinten jelen kíván lenni az eljárás-
ban, tehát mindenbe betekintést kér. 
A Bíráló Bizottság feladata megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen-e, illetőleg az ajánlattevőt az el-
járásból ki kell e zárni, majd érvényes és szakmai szempontból is megfelelő ajánlat esetén az ajánlatté-
teli felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására javaslat 
megfogalmazása. 
Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontásakor az alábbiak ismertetésére került sor. 
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Ajánlattevő neve: 

Sade – Magyarország Mélyépítő 
Kft. 

LE-KO Önkormányzati Közszol-
gáltató és Építőipari Kft. 

Székhelye: 1117 Budapest Budafoki u. 72-74. 8960 Lenti Béke u. 40. 

Egyösszegű Ajánlat ár 
/ nettó Ft / 

314.999.213 Ft 273.700.000 Ft 

Vállalt jótállási időszak: 12 hónap + 24 hónap 12 hónap + 24 hónap 

Késedelmi kötbér Ft / nap 500.000 Ft / nap 500.000 Ft / nap 

      
  

/ Közös /Ajánlattevő neve: MA-S 2011 Becsvölgye Konzorci-
um 

HYDROCOMP Mélyépítő Korlá-
tolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: ---- 8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 
1/A 

Ajánlattevő neve: Magyar Aszfalt Kft.   

Székhelye: 1135 Budapest Szegedi u. 35-37.   

Ajánlattevő neve: STRABAG MML Kft.   

Székhelye: 1113 Budapest Daróczi u. 30.   

Egyösszegű ajánlati ár/ nettó Ft / 282.995.662 Ft 302.800.000 Ft 

Vállalt jótállási időszak: 12 hónap+ 36 hónap 12 hónap + 24 hónap 

Késedelmi kötbér / Ft/ nap / 500.000 Ft / nap 500.000 Ft / nap 
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Az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevőknek, melynek végső határideje: 2011. május 
27-e 10.00 óra volt. 
2011. május 27-én 10.00 órától pedig azonnal ülésezett a Bíráló Bizottság, a beérkezett hiánypótlásokat 
követően. A feladat az volt, hogy döntésre előkészítse a Képviselőtestületnek az ajánlatokból való kivi-
telezői kiválasztást. 
 
Tehát a döntésre az előkészítés megtörtént. Az eljárás kifogástalanságára vonatkozóan a Közbeszerzési 
Felügyeleti Osztály, „Szabályossági Tanúsítványt” adott ki részünkre, ezt követően véglegesítheti a 
Képviselőtestület a döntésével azt a vállalkozást, aki a kivitelezést végzi településünkön. 
A Képviselőtestület június 23-án tárgyalja és hozza meg döntéseit a szennyvízberuházásra vonatkozóan. 
Kimondásra kerül a nyertes vállalkozás, amely kihirdetésre kerül. 
A kivitelezővel a közbeszerzési törvény értelmében a minimum 10 napos szerződéskötési tilalom lejártát 
követően aláírjuk a vállalkozói szerződést. 
 
MINDEZEK UTÁN: 
 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT SZERVEZÜNK A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS AKTUALI-
TÁSAIVAL KAPCSOLATBAN. 
 /A pontos dátum ismeretében kerül meghirdetésre a Lakossági Fórum, amelyre tisztelettel várjuk Önö-
ket  ! / 
 
Láthatóan a kivitelezést megelőzően sok sok  törvényi előírásnak kell megfelelni, míg eljutunk oda, 
hogy látható munkálatok legyenek. 
 
Kérdéseikkel kérem keressenek: 30/ 520-3046, becsvolgye@freemail.hu 
 

Becsvölgye Község Önkormányzat képviseltében: Magai Ágota polgármester 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
KÜLTERÜLETI KIÉPÍTETLEN UTAK, ÁRKOK, VÍZFOLYÁSOK TISZTÍTÁSA 
 
Becsvölgye Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. 02.10.-i ülésén határozatban döntött a kül-
területi kiépítetlen utak , árkok , vízfolyások kitisztításáról. 
Célja, hogy ezeken a területeken található faállományt kitermeljük, értékesítsük. 
Az Önök előtt is ismert forráshiány enyhítésre szolgál a bevétel, mindenek felett településüzemeltetési 
költségekre. 
Az önkormányzatot ill. a települést vagyonveszteség nem éri , mivel terület értékesítésről szó sem lehet, 
hiszen az érintett területek nem forgalom képesek. 
Az is igaz, hogy az út funkció sem tud jelenleg helyreállni. A fatömeg pedig, ha nem kerül kitermelésre 
ezeken a területeken, lábon értéktelenedik el, ami pedig ebben a helyzetben nem megengedhető bevétel 
kiesést jelentene. 
16/2003.(VII. ) számú rendeletünk az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
rendelkezik, mindezek figyelembe vételével történt a határozat meghozatala. 
A vagyonrendelet értelmében, az önkormányzat tulajdonában 176 db külterületi kiépítetlen út van, 
amelyből azok a terület együttesek kerülnek kiválasztásra, amelyeken nagyobb tömegű és jobb minősé-
gű fa található. 
Árok 4 db, vízfolyás pedig 66 db található. 
Ez ideig 3 ütem került meghatározásra és a továbbiak előkészítés alatt vannak. 
Jelenleg az első ütem kijelölése történt meg, ahol zajlik a kitermelés. 
Mindezek bejelentés kötelesek a Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága felé, amely meg-
történt. 
Továbbá az önkormányzat bejelentkezett erdőgazdálkodónak is. 
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FIGYELEM!  FONTOS ÉS ÚJSZERŰ! 
 

ANGOL NYELVTANULÁS HELYBEN! 
Időpontja: július 17-től - augusztus 5-ig! 
Helyszín: Faluház 
Kiknek? Kezdőknek és haladóknak 
Korhoz kötött? NEM 
Jelentkezés: Teleházban  
Meddig? július 10-ig  
A nyelvórák időbeosztásáról a jelentkezések ismeretében és az angol tanárral való konzultálást 
követően tájékoztatást adunk. 
Az angol nyelvet Molly Paris oktatja, a  tanulás szervezési feladatait - köztük  az önkéntes angol tanár 
elhelyezését családoknál - Kovács Roland helyi képviselő koordinálja. 
 

Milyen tudnivalók vannak erről a tanítási, tanulási módról 
Angol tanárok az USA-ból/Learning Enterprises Program 2011 
 

Az idei évben is amerikai főiskolás fiatalok érkeznek 20 településre a Learning Enterprises és a Zala-
egerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében, hogy az érdeklődőknek 3 hétig térítés-
mentesen (szállás és ellátás fejében) angol nyelvet oktassanak. A településekre két turnusban érkeznek 
az angol tanárok. Az első turnus 2011. június 26-tól - július 15-ig, a második turnus július 17-től augusz-
tus 5-ig fog tartani. Az alábbi településekre érkeznek amerikai önkéntesek a nyár folyamán: Bagod, Bak, 
Becsvölgye, Bocfölde, Borsfa, Egervár, Karmacs, Kávás, Kiskutas, Magyarszentmiklós, Nagylengyel, 
Nemesbük, Sármellék, Teskánd, Vasvár, Vonyarcvashegy, Zalabér, Zalalövő, Zalaszentgrót és 
Zalatárnok. 
A Learning Enterprises története 
A Learning Enterprises alapítója Tolnay Ádám, romániai magyar diák, aki Amerikában nőtt fel 
és járt egyetemre. Amikor a rendszerváltás után visszautazott Magyarországra, hogy tolmácsként 
dolgozzon, meggyőződött arról, hogy milyen nagy szükség van anyanyelvű angol tanárokra 
(különösen a falvakban). 1992 nyarán meghívta öt egyetemista barátját Magyarországra és meg-
szervezte, hogy különböző falvakban angolt tanítsanak. Így született meg az első Learning 
Enterprises program. 
A Learning Enterprises sokat fejlődött az elmúlt évek folyamán. Mint programvezető, Ádám pró-
bált minél több falut és kisebb várost beszervezni, és egyre több egyetemistát meghívni tanítani. 
Románia és Szlovákia magyarlakta részein is alapított programokat, és baráti kapcsolatokon ke-
resztül a Learning Enterprises több országba eljutott Európán kívül is. Sajnos a munkája miatt a 
kilencvenes évek második felében Ádám már nem tudta vezetni az egész szervezetet, de a volt ta-
nárok átvették és továbbfejlesztették a programot. Ádám most csak tanácsadói szerepet tölt be. 
Ma a Learning Enterprises egy olyan hivatalos, non-profit szervezet, ami huszonöt személyt, főleg 
egyetemistákat alkalmaz.  
 
A Learning Enterprises céljai: 
  

(1) Kommunikációs eszközként tanítani és használni az angol nyelvet 
 

A legtöbb Learning Enterprises tanár faluban, kis városban tanít, ahol kevés az angol tanár és közöttük 
még kevesebb az, aki anyanyelvi szinten és tökéletesen beszéli az angol nyelvet. Tehát a Learning 
Enterprises tanítási módszere a beszédet, kommunikálást hangsúlyozza, hogy minél több tanulónak le-
gyen esélye hétköznapi beszédkörnyezetben használni a nyelvet. A tanulóknak angolul kell szólniuk a 
tanárokhoz, mivel a tanárok legtöbbje csak pár szót tud magyarul. 
 
(2) Kreativitás fejlesztése 
  

A tanárok a korábban elsajátított, külföldi tanítási módszerekkel érkeznek, és azzal a céllal, hogy a tanu-
lók másféle tanítási légkört is tapasztalhassanak. Mivel sokszor mindkét félnek nehéz a hagyományos 
módon kifejeznie magát, a tanároknak és a tanulóknak egyaránt nagy szüksége lehet a kreativitásra. 
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(3) Kulturális háttér és tapasztalatok cseréje 
 

A tanárok nemcsak az angol nyelvet, hanem az országuk kultúráját, hagyományait is hozzák magukkal. 
Szívesen mesélnek saját életükről, és még szívesebben tanulnak az új, befogadó falu/város történetéről, 
hagyományairól. A Learning Enterprises azokba az országokba küldi a tanárokat, ahová maguk a taná-
rok is szeretnének utazni. Így mindkét fél (a tanár és a falu/város, ahol tanít) sokat tanulhat egymásról, 
egymástól. 
 
(4) Az önkéntes szellem terjesztése 
  

Valamennyi tanár önkéntes, szívesen és nagy lelkesedéssel tanítja a nyelvet egész nyáron minden ellen-
szolgáltatás nélkül, mert szeret tanítani, szeretne valamit tenni az angol nyelv terjesztése érdekében. A 
befogadó családok is önkéntes alapon jelentkeznek, és a tanár befogadásával, ellátásával a település 
érdekeit szolgálják.  Mindkét fél kitűnő példát szolgáltat arra, hogy önkéntes alapon milyen komoly 
segítséget lehet nyújtani a közösségnek.     
  

(5) Értelmes, jelentőséggel bíró munkát ad a fiataloknak 
  

A Learning Enterprises programjain keresztül az egyetemisták fontos és jelentős munkát végeznek vi-
lágszerte. 
 

Milyenek a tanárok? 
  

Mindegyik tanár önként jelentkező és ingyen tanít (és utazási költségeit is maga fizeti). Csak olyan ta-
nár vesz részt a programban, aki komolyan hisz a Learning Enterprises céljaiban, filozófiájában. A leg-
több tanár diák, egyetemista (vagy nemrég fejezte be az egyetemet). Van közöttük olyan, aki pedagó-
gusnak vagy angol tanárnak készül, és a legtöbbjüknek van valamennyi tanítási tapasztalata.  De akad 
olyan is, aki korábban nem tanított. A legtöbb tanár amerikai, de vannak közöttük angol, ausztrál, vagy 
más származásúak is. Mindegyik tanár tökéletesen, akcentus nélkül beszéli az angol nyelvet. A tanárok, 
akiket Learning Enterprises választ ki a nyári programra a számos jelentkező közül, tavasszal  tanítási 
tanfolyamon vesznek részt.  A  tanfolyamok a programot megelőzően Budapesten folytatódnak. A ta-
nárok kapnak egy tanítási módszerekkel-, ötletekkel-teli könyvet, de mindegyikük maga állítja össze az 
órákat. Ők szabják meg azt is, hogy mit tanítanak és hogyan, de a hangsúly mindig a beszéden van. 
 

Kedves nyári szünidőt töltő Gyerekek!  Kedves Szülők ! Kedves Fiatalok! Kedves angol nyelv iránt 
érdeklődő Felnőttek, Várunk Benneteket ! 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

CAPOEIRA MARCELO-VAL! 
 

Várunk minden érdeklődőt capoeira edzésre, minden hétfőn  
16.30 -17.30-ig a Faluházba. 
Első alkalom: 07. 04.  
Ára: 800 Ft/alkalom - Gyerekeknek: 400 Ft/alkalom 
 

 /Melyet, mint tudjuk ZUMBA követ 17.30- 18.30.-ig, amely már néhány alkalom óta több érdeklődő-
vel zajlik! Ide is várunk! / 
 

Milyen előnyei vannak, ha capoeirázol? 
A capoeira koordináció, ügyesség és erő. 
A capoeira egységet teremt test és lélek között. 
Pozitív gondolkodást, energiát, életörömöt, felszabadult érzést eredményez. 
Út belső önmagunkhoz. Harc, zene, tánc, harmóniája. 
Harc, zene, tánc és még sokkal több: egy életstílus. 
Minden életkorban el lehet kezdeni. És gyakorolni. 
Az edzéseken kellemes és vidám hangulat uralkodik. 
Rövid idő alatt betekintést nyerhetsz a portugál nyelv és Brazília világába is.  
Látogass el az alábbi oldalakra és győződj meg róla személyesen! 
www.marcelocdo.webs.com 
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Tűzgyújtás szabályai 
 
 
 
 
 
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK NYÍLT TÉRI  

ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

Avart és kerti hulladékot égetni egész évben 
 

minden páros hét SZERDÁN  (hulladékszállítás napján) egész nap, és 
minden héten SZOMBATON délután 17.00 órától 21 óráig lehet. 

 
Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen és - a megjelölt napokon kívül - ünnepnapokon. 
A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. 
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 
 

Aki az avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak 
szerint végzi szabálysértést követ el, és 30.000,-Ft-ig, azaz harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.* 
 
Avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan nö-
vényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).  
 
Az égetést szélcsendes időben, kellően SZÁRAZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK esetén szabad végezni. 
 
Környezetünk megóvása, a levegő tisztasága érdekében kérjük a lakosságot a rendelet szabályai-
nak betartására. 
 
Becsvölgye, 2011. június 1. 
         
*a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2002 (VIII.29.) szá-
mú rendeletének 15. § (7) és 16.§-a alapján. 
 
****************************************************************************************** 
 

Tájékoztatás a parlagfű-mentesítésről 
és a gazos területek tisztántartásáról 

 
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi  
XLVI.       Törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében az ingatlanok tulajdonosai, illetve használói 2010. június 
30. napjáig kötelesek a parlagfű elleni védekezést, az érintett területek gyomtalanításával végrehajtani, és  
ezt követően a parlagfű virágzását folyamatosan megakadályozni. 
 
Amennyiben erre nem kerül sort a fenti időpontig, a község belterületén közérdekű hatósági védekezést kell 
elrendelnem. Ennek költségeit a tulajdonos (használó) köteles megtéríteni. Nem fizetés esetén a közérdekű 
védekezés költségei adók módjára behajthatók, melyről az APEH gondoskodik. Emellett növényvédelmi 
bírság is kiszabásra kerül! 
 
A belterületi ingatlanok állapotát helyszíni bejárás során rendszeresen ellenőrizzük.  
 
A parlagfű, a gyomnövények elleni hatékony védekezés valamennyiünk közös érdeke, melynek elmulasztása ko-
moly szankciókat von maga után, ezért kérjük lakosságot az önkéntes és hatékony védekezés határidőben tör-
ténő elvégzésére! 
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Becsvölgye község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjé-
ről, a település tisztaságáról szóló 11/2002.(VIII.29.) rendeletének 3.§-a értelmében 
 

3. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, ténylegesen hasz-
nálói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, 
gyomtól megtisztítsák. 
(4)Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen 
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. 
(5)Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.  
(6) A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a jár 
      dára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 
 

A rendelet 16. § (2) bekezdése értelmében 
(2) Szabálysértést követ el az, és 30.000,-Ft-ig, azaz harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, 
aki 
az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaz-
tól nem tisztítja meg, 
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanjaik tisztántartásáról a jogszabályokban foglaltaknak meg-
felelően szíveskedjenek gondoskodni. 
 

Becsvölgye, 2011. június 1.  
 

****************************************************************************************** 
 

Tájékoztatás az ebtartási szabályokról 
 
Becsvölgye község Önkormányzatának az ebtartásról szóló 13/2001. (XI.16.) számú rendeletének 2.§-a értelmé-
ben: 
Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles Becsvölgye község jegyzőjének 30 napon belül beje-
lenteni, ha az állat 

a) a három hónapos kort elérte, 
b) elhullott, vagy elveszett, 
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, 
d)   új tulajdonoshoz került. 
 

3.§.-a értelmében: 
(1) Az eb tartó köteles évente egyszer a három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – a felhívásban 

megjelölt helyen és időben – a hatósági állatorvossal beoltatni. 
A kötelező védőoltásért az eb tulajdonos külön jogszabályban megállapított díjat köteles fizetni. 

(2) A veszettség elleni oltás megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
(3) Amennyiben a tulajdonos az ebét nem a Polgármesteri Hivatal által szervezett oltáson oltatja, úgy köteles 

igazolni a hivatalnál az eb oltásának tényét. 
(4) Amennyiben a tulajdonos elmulasztja az eb kötelező oltását, vagy ennek igazolását, és ezt a hivatal által 

meghatározott időpontig nem pótolja, az eb leölését kell elrendelni. 
(5)  Aki veszett, vagy veszettségre gyanús kóbor ebet észlel, köteles azt elsősorban az állatorvosnak, vagy a 

jegyzőnek bejelenteni 
 

4. §-a értelmében: 
(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az állatot pó-

rázon kell vezetni. 
(2) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. 
 

5. §-a értelmében: 
Az ebet a nap minden szakaszában a kiszabadulását, illetve az elszabadulását biztonságosan megakadá-
lyozó módon köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani. 
(1) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl. harapós 

kutya) kell szembetűnően elhelyezni. 
 

Szabálysértést követ el, aki e rendelet előírásait megszegi, és 10 000-30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható. A pénzbírság meg nem fizetése esetén adók módjára kell behajtani. Amennyiben az adók módjára történő 
behajtás nem vezet eredményre a pénzbírságot közérdekű munkára, vagy elzárásra kell átváltoztatni. 
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Becsvölgye településen működik a gyepmesteri szolgálat: 
Gyepmester feladata: 

- az úton gazdátlanul kóborló ebek ebek jegyzői bejelentés alapján történő befogása és gyepmesteri   telepre 
történő szállítása 

- jegyző, rendőri vagy állatorvosi bejelentés alapján a nem megfelelő körülmények között tartott ebek elszál-
lítása 

- családra veszélyes ebek elkábítása az állatorvos megérkezéséig jegyzői bejelentés alapján 
- önkormányzati területen, úton lévő elhullott háziállat és apróvad elszállítása, ártalmatlanítása 
 

A gyepmester a jegyző kérésére szállítja el - a gyepmesteri telep kapacitásától függően általában egy héten belül-  
a településről a kóbor ebeket. 
 

A kóbor állatot befogása esetén a gazdája kiválthatja a költségek megtérítése után. 
 

Becsvölgye, 2011. június 1. 
                                                 Szenténé dr. Simon Mónika 

                                                                                        körjegyző 
****************************************************************************************** 
 

NYÁRRA SZÓLÓ AJÁNLATOK A FALUHÁZBA, ÖSSZEGEZVE ! 
 

 CAPOEIRA EDZÉS 07. 04-től ,minden hétfőn 16.30 -17.30-ig! 
 

 ZUMBA , MINDEN HÉTFŐN: 17.30 - 18.30-ig ! 
 

 ANGOL NYELVTANULÁS: 07. 17. - 08. 05-ig! 
 
 

Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom Szíves figyelmükbe: Magai Ágota 
 polgármester 

 
 

SZEGI SULI HÍREI  
 
Alsó tagozat 
 

Kis iskolánk nagy eredményei: 
 A Tiszán innen –Dunántúl népdaléneklési verseny megyei fordulóján a kis pacsirta han-

gú első osztályos Táncos Klaudia kiemelt arany minősítést kapott. A következő megmérettetésen is 
dicsőséget hozott iskolánkra, mert a ZMPI által meghirdetett Csicsergő népdaléneklő fesztiválról is ki-
emelt arany minősítéssel tért haza. Gratulálunk neki!   

 A „sokat tud az én kezem” mottóval az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnázium megyei 
rajzpályázatán Tóth Patrik második osztályos tanuló a munkagépek megjelenítésével Nívó-díjban 
részesült. 

 Kerese Zsolt 4. osztályos tanuló a Zala megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Segélykiáltás című 
rajzpályázaton különdíjban részesült.  

 Nagy örömünkre szolgált, hogy Horváth Vilmosné, Vali tanító néni a tanévzáró ünnepélyen a Magyar 
Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériumától a 40 éves pedagógus munkájáért PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET kapott, amit a tanévzáró ünnepélyen az iskola igazgatójától vehetett 
át. Gratulálunk neki, ezzel mindannyiunk elé példát állított! 

 Áprilisban a szokásos iskolahét gazdag programjai szórakoztatták a tanulóinkat, vendégeinket: közte 
volt Tölgyfa túra, Nupi foci, Zumba tánc, Egészséges életmód projekt, természetesen nyílt tanítási órák 
és leendő elsősök beiratkozása is. 

 A 2010/2011-es tanévben a Szegi Suli Általános Iskola alsó tagozatán 9 tanuló végzett kitűnő eredmény-
nyel: Kruczler Panna, Király Stefánia, Takács Amarilla, Egyed Zsanett, Pais Fanni, Bános Alexandra, 
Király Bertilla, Horváth Blanka, Olasz Vivien. 

 

NUPI foci Becsvölgyén 
Nagy örömünkre végre hozzánk került a foci mérkőzések sora, így az óvodások és az alsó tagozatosok hazai pá-
lyán rúghatták a labdát. Természetesen igyekeztünk helytállni, és legalább döntetlen mérkőzéseket játszani. Ven-
déglátás is volt Ági néni szavaival élve „tábori konyha”, ami nagyon kapósnak bizonyult. S talán a labdajátékkal 
a nézőket is szórakoztattuk.     

                                                                                                                     A nagy focisták 

Becsvölgyei Hírek                                        Közélet                                                                  9.oldal 

Becsvölgyei Hírek                                              Közélet                                                                 9. oldal 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Zenés torna az alsóban  
 

A mozgás projekt megvalósítása a második osztályosok feladata volt. Mikor megkaptuk a feladatot mindennapos 
zenés tornát vezettünk be a többi osztálynak.”Ez a kis torna” kezdetű dallal hívtuk a társainkat, majd kettesével 
beosztva vezényelhettünk a gyakorlatokat az udvaron. A végén újra énekléssel fejeztük be. A nyílt napon még a 
szülőket is megmozgattuk.  

                                                                                  Egyed Zsanett, Bácsik Bianka, Takács Amarilla 
 
Emlékek a Balatonról: 
 
Nagy élmény volt számomra az iszapdobálás a vízben.                                                 Tóth Szabolcs 
Emlékezetes lesz a Katamaránon való hajózás, amin majdnem 2 órát utaztunk.           Tóth Patrik 
Szokatlan, de érdekes volt az emeletes ágyon aludni.                                                     Németh Gábor  
A Sipos hegyi kilátóról szép volt a kilátás, ahova Dotto vitt fel bennünket.                  Horváth Krisztián 
Örülök, hogy eljuthattam a Balatonra.                                                                            Bácsik Bianka 
Aluljárón való átjutás volt számomra az érdekes dolog.                                                 Szalay Brendon                                         
 
Felhívás: Kérjük a falu lakosait, hogy papír hulladékukat ne dobják el, mert őszre ismét papírgyűjtést 
szervezünk! Köszönjük az eddigi segítséget is! 

Összeállította: Kati tanító néni 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Felső tagozat 
 

A Megyei Pedagógiai Intézet meghirdette az Európai Erdők Hete 2010. pályázatot. A „rajz 10-14 éves kor-
csoport” kategóriában I. helyezést ért el Tanai Nikolett 8. osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Horváthné 
Császár Erzsébet  
Gratulálunk!!! 
 
Sárvíz Kupa 
Március 30-án iskolánk tanulói Zalaszentivánon, a mezei futóversenyen küzdöttek. A rendező település iskolája 
mellett Egervárról, Nagykapornakról, Pókaszepetkről is érkeztek versenyzők. A II. korcsoportban 1. helyezést ért 
el Táncos Kristóf, 2. lett Egyed Martin (5. osztályos tanulók).  
 
Színjátszó Fesztivál 
Április 16-án, szombaton a Szegi Suli színjátszó csoportja Rédicsen szerepelt a XX. Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó Megyei döntőjén. A fesztiválon 25 csoport lépett fel. A „Ludas Matyi” című 
mesejáték feldolgozását adtuk elő. Produkciónkért az eddigi legjobb eredményünkként „ezüst minősítést” kap-
tunk.  
A csoport tagjai: Gyenese Dorina, Márovics Cintia, Miklós Vivien, Vugrinecz Réka (5. oszt.), Bojtos Csa-
ba, Farkas Róbert, Kulcsár Bálint, Nunkovics Henrietta, Takács Ivett, Tóth Martin (6. oszt.), Berta Kris-
tóf, Kocsis Annabella, Kustán Anna (7. oszt.), Gyenese Zsófia, Kocsis Boglárka, Németi Elisabeth, Szabó 
Bianka (8. oszt.) 
Köszönöm a szakkörösök munkáját és a szülők, Takács István, Vugrineczné Pais Zita, a falugondnok, Né-
meth Csaba segítségét az utaztatásban!           
                  Berke Andrea 

          csoportvezető 
 

Rajzverseny 
„Értékeink gyermekszemmel” Zalaegerszegi Kistérség Közkincs Kerekasztala által szervezett rajzkiállításra 
iskolánk tanulói közül neveztek: Gyenese Dorina, Táncos Kristóf (5. oszt.), Farkas Róbert, Horváth Kriszti-
án, Horváth Tamás, Nunkovics Henrietta, Szabó Patrik (6. oszt.), Berta Kristóf, Czimber Patrícia, Geren-
csér Gábor, Gyenese Emese, Kustán Anna, Palkovics Melinda (7. oszt.), Gyenese Zsófia, Tanai Nikolett (8. 
oszt.) 
 
Zrínyi Ilona Matematika Verseny eredményei 
A legsikeresebb tanulók iskolánkból: Gerencsér Gábor, Kulcsár Bálint, Vugrinecz Réka 
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Az iskola legeredményesebb tanulója, Gerencsér Gábor és felkészítő tanára, Horváthné Császár Erzsébet em-
léklapot és könyvjutalmat kapott. 
 

Internetes matematika versenyen az országból és a határon túli magyar lakta területekről évfolyamként 1000-
nél több versenyző vett részt. A mi iskolánkból 11 tanuló versenyzett 8 fordulóban októbertől májusig. Összesen 
80 feladatot kellett megoldaniuk, részeredményeiket folyamatosan figyelemmel kísérhették az interneten. A logi-
kus gondolkodást igénylő feladatokat legnagyobb sikerrel Gyenese Emese (7. oszt.) oldotta meg. Hozzá hasonló-
an jól teljesítettek, az élmezőnyben végeztek, és dicséretben részesültek: Vugrinecz Réka (5. oszt.), Gerencsér 
Gábor (7. oszt.), Takács Ivett, Egyed Martin (6. oszt.), Gyenes Dorina, Miklós Vivien (5. oszt.)    
 

A 2010/2011-es évadban a Hevesi Sándor Színházban a Csány-bérlet keretében 5 alkalommal nézhettünk meg 
előadásokat. Köszönjük a szülőknek, felnőtteknek a gyerekek utaztatását!  
 

A Kisiskolák Diákolimpiája Bakon a Sportcentrumban került megrendezésre 7 iskola részvételével: Bak, 
Bocfölde, Izsák ÁMK Zeg., Söjtör, Tófej, Becsvölgye, Bagod.  

 Csoportelsőként iskolánk csapata játszotta a dön-
tőt Söjtör együttesével. Küzdelmes csatában a rendes 
játékidő eredménye 1:1 lett. Büntető rúgásokkal 3:2-re 
nyertünk, így arany érmet kaptunk, és továbbjutottunk 
a Nagykanizsán megrendezésre kerülő megyei forduló-
ra, ahol sajnos nem értünk el dobogós helyezést.  
 

Csapattagok: Kulcsár Bálint (6. oszt.), Gerencsér 
Gábor, Horváth Valérió, Németh Márk, Németh 
Máté (7. oszt.) Baka Nándor, Kustán Norbert (8. 
oszt.) 
 

Felkészítő tanárok: Dr. Sinkóné Pintér Viktória, 
Szabó Dezső  
 
 

Összeállította: Berke Andrea 

 

 

Háziorvos Közleménye 
 

A rendelés 2011.07.11.-07.22-ig szabadság miatt szünetel.  
Helyettes: dr. Literáti-Nagy Ferenc 

Tel: 06/30/979 2738 
Rendelés: 
Csonkahegyháton  (Tel: 363-008) 
 
Hétfő:        8.30.  -10.30. 
Kedd:        10.00.-12.00. és 14.30-15.30. 
Szerda:       körút 
Csütörtök: 8.30. -10.30. 
Péntek:      8.30. -12.30. 
 

Becsvölgyén: 07.12-én  és 19-én 8-9-ig  
 

Első rendelési nap: 2011.07.25. (hétfő) 
Dr. Hansel Hedvig 

                     háziorvos  
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Meghívó 
 

5 éves a Cserta Táncegyüttes  
A becsvölgyei Cserta Táncegyüttes fennállásának 5. évfordulója alkalmából 

2011. június 26-án (vasárnap) 1700 órai kezdettel 

gálaműsort rendez, melyre sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját! 

A gálaműsor helyszíne: a becsvölgyei Faluház 

Becsvölgye, Kopácsai út 15. 

Kérjük, hogy megjelenésével tisztelje meg rendezvényünket.  

A belépés díjtalan. Amennyiben lehetősége engedi, kérjük, a kihelyezett  

becsületkassza segítségével támogassa Tánccsoportunkat. 
 

Program 
1700 órától fellépnek 

 
Szegi Suli Általános Iskola Néptáncosai 

 
Petrikeresztúri Néptánccsoport 

 
Boróka Táncegyüttes Zalaapátiból 

 
Zörömbölő Táncegyüttes – Zala Táncegyüttes  

utánpótlás csoportja 
 

A házigazda Cserta Táncegyüttes színes repertoárjával 
 

A talpalávalót húzza: 
Kiss Judit és zenekara 

 

A fellépések után táncházzal folytatjuk rendezvényünket, melyhez a zenekart és a  
jókedvet biztosítjuk. 

 

   Sok szeretettel várja Önt és kedves családját! 
    

                          Cserta Táncegyüttes  
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Hogyan halt meg Ollár Emília 
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Nincs az ember homlokára írva 
mikor hal meg, hogyan teszik sírba, 
gyászhírt kapott sok-sok família: 
meghalt szegény Ollár Emília! 
 
Az életét úgy dolgozta végig 
családnak élt majd hetvenöt évig, 
tisztaság és rend volt mindig nála, 
csupa virág terasza, szobája. 
 
Sok munkának mindig van hatása, 
idegesség, magas vérnyomása 
évek múltán jön az eredménye: 
mindenkinek romlik egészsége! 
 
Rendelésre felment januárba’ 
beutalót kért az SZTK-ba, 
címet, számot többet írt egy lapra, 
időpontot kapott ötven napra! 
 
Rendelőben mikor megvizsgálták, 
több osztályon betegnek találták, 
órákat várt, amíg végzett végre, 
kezdődhetett több gyógykezelése. 
 
Először a reuma osztályon, 
elkezdődött végre kora nyáron, 
egyik helyről ment a másik helyre; 
legjobbnak a masszázst értékelte. 
 
Később voltunk magánrendelőben. 
adott napon késő délidőben, 
ott az ember egészen mást látott, 
más hangnemet, udvariasságot. 
 
Amikor az újabb vizsgálatra 
vittem őt a rendelőbe vissza,  
elesett a kocsiból kiszállva, 
nem érezte, hogy ez bajjal járna! 
 
Ekkor kapott injekciót vállba, 
fájdalmait egy kicsit lezárta, 
hatására sokat javult tőle, 
fájdalma szűnt, nem viszketett bőre! 
 
Pár nap múlva új panaszok jöttek, 
a fájdalmak egyre erősödtek, 
felkelni sem tudott már az ágyból, 
kampósbottal járt ki a szobából! 
 
Pár napon át kínlódott az ágyba’, 
jött az orvos, aki megvizsgálta, 
injekció, aztán két nap múlva 
új vizsgálat, de be nem utalta! 
 
Tizenötödikén, szerdán este 
fájdalmai emelkedte egyre, 
lányom hívta a mentőt sietve; 
minden költség ki lesz itt fizetve! 

Oktatóan csak annyit feleltek:  
előbb hívja fel az ügyeletet, 
eldönteni, ki mennyire beteg, 
jogosult az orvosi ügyelet! 
 
Este jött az ügyeletes orvos, 
sofőr hozta, úgy illik a korhoz, 
megvizsgálta ahogyan tanulta, 
bárhogy kértük, de be nem utalta! 
 
Két nap múlva, pénteken dél tájba’ 
a doktornőnk ismét megvizsgálta, 
azt kérdezte, miért van az ágyba? 
hétvégén az asszisztense látta! 
 
Hétfőn reggel, éppen huszadikán, 
-jajgatott csak éjjel és délután- 
korán jöttek, ahogy hívtuk őket,  
látta baj van, hívta a mentőket! 
 
Mentők vitték hétfőn a Kórházba, 
előbb a baleseti osztályra, 
bordatörést találtak csak nála, 
vitték a traumatológiára. 
 
Három nap volt ezen az osztályon, 
megvizsgálták különböző tájon, 
szinte némán nézték szenvedését, 
nem találták csigolyatörését! 
 
Márti nővér az utcánk lakója, 
éppen ezen osztály dolgozója, 
kedden reggel lépett műszakjába, 
átvitette egy másik szobába. 
 
Rejtélyes kór támadta meg testét, 
így érte meg már a szerda estét, 
nehéz légzés, leállt a veséje, 
összeomlott minden keringése! 
 
Telefon jött a Mártinak reggel, 
hogy nagy baj van a Te betegeddel, 
Erzsiért ment be az iskolába, 
mentek tovább gyorsan a Kórházba! 
 
Szerdán lányom a főorvost várta, 
érdeklődni akart éppen nála, 
annyit mondott, nincs ideje mára, 
mert indulnak már az Adriára! 
 
Ha visszajön, minden kérdésére 
hétfőn áll majd rendelkezésére, 
sajnos közben történt egy és más is, 
hétfőn ez már nem volt aktuális! 
 
Csütörtökön a városban voltam, 
értem jöttek, oda, hol dolgoztam, 
hogy beértem, üres volt az ágya; 
felvitték az Intenzív osztályra! 

Hét napig az Intenzív osztályon 
mozdulatlan feküdt csak az ágyon, 
nem válaszolt, néma volt az ajka; 
nem tudtak már segíteni rajta! 
 
Falunkbeli orvos vette kézbe, 
vizsgálatra vitte és kísérte, 
tanúja volt élete végének, 
itt köszönöm meg Huszár Tündének! 
 
Odajártunk lányommal egy hétig, 
szenvedését együtt néztük végig, 
mire eljött szeptembernek vége, 
meghalt szegény, jött a temetése! 
 
A halálhírt reggel hozta lányom, 
címe fel volt írva az osztályon, 
férje hozta el a hír közlésre, 
intézkedtünk már a temetésre. 
 
Sok embert a gyászhír arra késztet, 
hogy megadja a végtisztességet, 
környék népe nem búcsúzott szóval,  
tele volt az utca autóval! 
 
Falu népe is búcsúzott tőle, 
rokon, barát és sok ismerőse 
tisztelői ily módon búcsúzta, 
százhuszonöt szép koszorút hoztak! 
 
Temetésre jöttek a családok, 
falu ennyi népet még nem látott, 
sokan voltak olyan véleményen: 
ennyi nép itt nem volt temetésen! 
 
Temetésen búcsúztak a népek, 
A aszertartás könnyekkel ért véget, 
csak egy csillag hullott le az égen, 
NEKEM CSILLAG VOLT A FELE-
SÉGEM! 
 

Rendeztük a halott temetését, 
megkaptuk a Kórház jelentését, 
négy oldalas, két jelentést küldtek, 
munkájukért ezért megbecsültek! 
 

Boncolását az Intenzív kérte, 
kezelését figyelem kísérte, 
halál okát kezdték el kutatni, 
jó arcot kell ilyenkor mutatni! 
 
Agykamrai genny a halál oka, 
eltörött az ágyéki csigolya, 
ezért nem jár a Kórháznak hála, 
bajt utólag ismerték fel nála! 
 

Mulasztásért mi jár az orvosnak? 
(a főnökök majd tisztára mosnak!) 
nagy ára van annak, ha hibáznak, 
biztos halál, mikor nem vigyáznak! 
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Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 

Szerkesztette: Baksa Ferencné 
Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A Tízparancsolat erkölcsi létünk alapja  
 

"Amikor befejezte Isten Mózessel való beszédét a Sínai-hegyen, átadta neki a bizonyság két tábláját, az 
Isten ujjával írt kőtáblákat." Mózes második könyve 31:18 
 

...pedig Mózest sokan vádolják azzal, hogy ő a törvényadó... 
 

Félre nem érthető, hogy Isten írta a saját ujjával a két kőtáblát, így minden, ami azon található Isten ké-
rése mihozzánk, emberekhez. Nem emberek találták ki, így emberek által el nem törölhető, ami szerepel 
rajta. Örök sorsunk ezen kőtáblák tartalma alapján lesz eldöntve.                                              
10 egyszerű kérés, ami nélkül lehetetlenné válna az élet a Földön. Amikor valami nagy gubanc van az 
életünkben, mindig azért van, mert vagy mi, vagy valaki a környezetünkben megszegte valamelyik tör-
vényt a 10 közül. Emberként önzőek vagyunk. Szeretnénk a kisebb nyomású területek irányába élni az 
életünket - mint a folyadékok és a gázok -, így sokszor érezzük tehernek az elvárásokat. Viszont azon-
nal értjük, hogy miért van szükség a korlátozásokra, amikor valaki ellenünk szegi meg a szabályokat.  
Isten ilyen egyszerű dolgokat kért tőlünk, például, hogy ne öljük meg egymást. Ha nem kérte volna, 
mindenki szabadon legyilkolhatna bárkit, aki neki nem tetszik. Sajnos lassan eljutunk egy olyan világ-
ba, ahol természetesebb a gyilkosság, mint a megbocsátás. De az a reménység, hogy Isten elszámolásra 
hívhatja az emberiséget az Ő törvénye alapján.                                                                     
Van egy ennél is nagyobb reménysége az emberiségnek: még a gyilkosoknak is van lehetőségük tiszta 
lappal indulniuk, ha elfogadják, hogy Jézus minden bűnünkért megfizette a váltságdíjat. Isten törvénye 
érvényben marad mindig. Viszont azok, akik elrontották az életüket, mert nem vették komolyan Isten 
törvényét, azoknak sem kell reménytelennek lenni, mert Jézusnál megkapják az újrakezdés lehetőségét 
Jézus segítségével együtt.                                                                                       Ami pedig a legjobb 
hír: a jók sem azért kapnak örök életet, mert jók voltak és mert egész életükben szerették Isten törvé-
nyét, hanem mert Jézus nekik is kegyelemből adja az üdvösséget. Mindeközben Isten törvénye változ-
hatatlan, mert Ő Maga is az. 

Beküldte: Domján Csaba 
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Mindezeket miért teszem szóvá? 
Ami történt nem tehető jóvá, 
Azért vettem mégis bátorságot, 
Ott is vonják le a tanulságot! 
 
Tisztelet jár mindig az orvosnak, 
Hivatásból önzetlen dolgoznak, 
Munkájukért fizessék meg őket, 
Fékezzék a hálapénz-szedőket! 

Az esetből van még egy tanulság, 
Orvosok kezében a lakosság, 
A bizalmat akkor nyerik vissza, 
Ha megszűnik a nagy várólista! 
 
Volt már eset, nincs semmi kétségem, 
Volt áldozat, mint a feleségem, 
Lesz még ilyen sok családban, házban, 
Ami velünk történt a Kórházban! 
 

Becsvölgye, 2011. március 4. 
 

Simon Dezső 

 

Gyöpi hegyen 666 m2 szőlő, szántó 
művelési ágú ingatlan eladó. 
Érdeklődni: 06-30/554-8038 
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