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Karácsonyi fények 
 

„Mikor a fenyő illata megérinti szívünket, 

ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk. 

Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, 

és másokért a szokottnál is többet tenni. 

 

A rohanó világban megkoptak a fények, 

halványak a hitek, és halványak a remények. 

         Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 

őszintén szeretni, és bízni a jóban.” 
 

 

Ezzel az idézettel kívánjuk, hogy a karácsony ünnepe 

valamennyiünk számára hozza el a szeretetet és a békét. 

 

Az új év adjon megbékélést, sikert, örömöket. 

 
Becsvölgye Önkormányzat Képviselőtestülete és Körjegyzője 

 
Bicsák Richárd 

Kovács Roland 

Magai Ágota 

Szanati István 

Szenténé dr. Simon Mónika  

Tóth Balázs 

 

 

Becsvölgyei HírekBecsvölgyei Hírek  



2. oldal                  Közélet         Becsvölgyei Hírek  

2. oldal          Közélet                 Becsvölgyei Hírek  

ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ 
 

 

Tájékoztatás a szennyvízberuházás  

jelenlegi helyzetéről – egyéb tudnivalók 

 

Tisztelettel és Szeretettel köszöntök minden kedves Becsvölgyei 

lakost! 

A szennyvízberuházásról való tájékoztatásnak azt a módját válasz-

tottuk, amely minden  érintett lakoshoz eljut és a Becsvölgyei Hí-

rek ilyen. 

Felkértem, két szakembert, hogy közvetlen, szakszerű tájékoztatást kapjanak Önök a tudnivalókról.  

Mielőtt továbbmennénk, nagyon fontosnak tartom leírni, hogy melyik utcában, milyen módon történik a 

szennyvízelvezetés, mert az információkat is annak megfelelően kell értelmezni. 

Kétféle módon történik a szennyvíz elvezetése: gravitált rendszer, nyomott rendszer. 

Gravitált rendszer: Lejtési viszonyoknak megfelelően, saját súlyánál fogva áramlik a szennyvíz a 

végpont felé. 

 Fő u. – Kopácsai u. csomópontig 

 Petőfi u. 

Nyomott rendszer: Külső energia segítségével (szivattyú) a csőhálózatban lévő nyomás juttatja el a 

keletkező szennyvizet a végponthoz. 

 Fő u.- Kopácsai út csomóponton túli Fő u. 

 Kopácsai u. 

 Arany János u., Virágos u. 

 Rózsa u. , Új u. , Dalos u. 

 Kisfaludy u., Zrínyi u. 
 

Látható, hogy többségben nyomott szennyvízelvezetés jellemző, tehát, amikor a házi beemelő aknákról 

szólunk, az vonatkozik ezekre az utcákra, a többire a gravitációs rendszerre nem. 

Kuglics Kálmán az önkormányzat megbízásából a beruházás műszaki ellenőre, aki jelenleg. az 

alábbi tájékoztatást tartotta fontosnak . 
 

Tisztelt Fogyasztó! 
 

Az Önkormányzat Polgármesterének felkérése alapján fordulok Önhöz, és egyben tájékoztatom a telepü-

lésen folyó csatornázási munkákról. Feladatom szerint csak a kivitelezésről adok tájékoztatást, az előz-

mények ismertek Önök előtt. 

A vezetékek építése lassan befejeződik a településen, jelenleg a Kopácsai úton dolgozik a kivitelező 

nagy erőkkel. Ezen szakasz befejezési határideje december 15. napjával lett meghatározva. 
 

A település csatornahálózatának kivitelezése egyébként a jóváhagyott ütemterv szerint halad. Az elké-

szült hálózatok minőségellenőrzése (nyomáspróbák, gravitációs hálózaton víztartási próbák és optikai 

vizsgálatok) a sikeres műszaki átadás feltételei, várhatóan 2011. december 10. napjától folyamatosan 

történik és még ebben az évben befejeződik. 
 

A szennyvíztisztító telep építés is az ütemterv szerint halad, lemaradás tapasztalható a kezelő épület és 

műtárgyak befejező munkáinál, azonban megfelelő szervezéssel ez is befejezhető lesz. A kivitelezőt kel-

lő időben figyelmeztettem a lemaradásra, illetve a munkák gyorsítására. Nem hallgatható el az a körül-

mény, hogy gond jelentkezik a szennyvíztisztító és átemelők elektromos energia ellátásának kiépítése 

területén. Ezt a feladatot az E-on Áramszolgáltató NyRt-nek kell elvégezni, akik a befejezést 

2012.március végére ígérték. A település Vezetője és a kivitelező Felelős Műszaki Vezetője intenzív tár-

gyalásokat folytat annak érdekébe, hogy a létesítmények a tervezett időpontban – 2012.01.31. – próba-

üzemre kész állapotban legyenek. 

Tartalomból: 
 

Ünnepi Köszöntő 

Önkormányzati Tudósító 

- Szennyvízberuházás—tájékoztatás 

- Falukarácsony 

Szegi Suli hírei 

Idősek Klubja hírei 

Szilveszter 

Osztálytalálkozó  

Fogathajtó 
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Lakossági rákötések: 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a házi csatornák (telken belüli rész), a kiépített csatlakozási ponttól (tisztító-

ellenőrző akna gravitációs vezetéknél, illetve házi beemelő akna nyomott rendszerű vezetéknél) meg-

építése a tulajdonos feladata, saját költségén.  

A házi csatornára tervet nem kell készíttetni, de a kivitelezésnek szakszerűnek kell lenni. Szükség ese-

tén szakvállalkozó bevonását javasoljuk. A házi beemelő szivattyúk elektromos árammal való megtáp-

lálása szintén a tulajdonos feladata, ennek kiépítését jogosultsággal rendelkező szakemberrel javasoljuk 

elvégeztetni 

 

A csatornahálózatba csak a kommunális szennyvíz vezethető be, a meglévő gyűjtő medencék funkció-

jának egyidejű felhagyásával. Egyéb, az ingatlanon keletkező pl. állattartásból származó szennyvíz 

vagy talaj-, csapadékvíz, vegyi-, robbanásveszélyes anyag, hulladék, szemét a szennyvízcsatornába 

nem vezethető! 

 

A megépítendő házi csatornaszakasznak zárt csőhálózatnak kell lenni, szükség esetén fordító-tisztító 

aknákkal. A gravitációs házi csatorna minimális átmérője 110 mm, a minimális lejtése 1% (1m hosszan 

1 cm lejtés).  

 

Ajánlott átmérő 125 mm, ebben az esetben az ajánlott lejtés 1-3% között. 

A csatorna rákötési bejelentés nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban lesz, itt lehet átvenni, 

amikor ez aktuálissá válik. 

/A Zalavíz Zrt. felé ebben a formában kell bejelenteni az igényt./ 

 

Az ingatlanokon keletkező szennyvizet csak és kizárólag a házi csatorna átvétele, illetve a fogyasz-

tói szerződés módosítása után lehet a közcsatornába vezetni.  

 

A megengedettnél korábbi csatornahasználat szabálysértésnek minősül, mivel az a jelenleg még 

folyó munkákat gátolja, illetve a szennyvíz, befogadó hiányában a talajt szennyezi. 

 

A tényleges rákötés kiépítési lehetőség megkezdéséről, illetve a Zalavíz Zrt-vel való szerződéskötés 

lehetséges idejéről az Önkormányzat szórólapon minden érintett leendő fogyasztót tájékoztat. 

 

Kelt: 2011-12-06 

Kuglics Kálmán MÉRNÖK, Műszaki ellenőr 

 

 

A továbbiakban Delacasse László a Zalavíz Zrt. Szennyvízágazatának Osztályvezetője ad tájé-

koztatást, mint a rendszer üzemeltetője. 

 

A szennyvízcsatorna rendeltetésszerű használatára 

A közhiedelmekkel ellentétben a szennyvízcsatornába nem engedhető bele minden, ami a WC-n, a víz-

nyelőn és az aknafedlapon keresztül bele lehet ereszteni. A szennyvízelvezetőbe bocsátható anyagok 

mennyiségét, minőségét jogszabályok szabályozzák. 

A jogszabályok alapján a szennyvizeket két fő csoportra osztjuk: 

 háztartási szennyvíz, 

 ipari szennyvíz. 
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Háztartási szennyvíz fogalma alatt azt a szennyvizet értjük, ami az emberi tartózkodás céljára szolgáló 

területről, emberi anyagcsere, háztartási tevékenység stb. során kerül a hálózatba. 

Ipari szennyvíz alatt értünk minden olyan szennyvizet, mely ipari, kereskedelmi tevékenységet folytató 

ingatlanból származik. 

A 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet kimondja, hogy a szennyvízelvezető rendszerbe tilos olyan 

szennyvizet bevezetni, mely: 

 a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét veszélyezteti, 

 a szennyvízelvezető, tisztító műveket rongálja (tégla, kavics, betontörmelék, homok stb.), 

 a szennyvízelvezető rendszerben dugulást okoz (rongy, pelenka, felmosófej /ún. mop/ stb.), 

 a szennyvíztisztító telep nehezen, illetve egyáltalán nem képes lebontani (mérgek, nehézfé-

mek, olaj, festék stb.). 

Azok az anyagok melyeket a szennyvíztisztító telep nehezen, illetve nem képes lebontani, közvetlenül 

visszajutnak a természetbe, ezért különös figyelmet érdemelnek. A háztartási és az ipari szennyvizek 

többsége ilyen anyagokat nem tartalmaz. Az ipari szennyvizek rendszeres vizsgálata hivatott megelőz-

ni a természet károsítását. A nehezen bontható anyagok listáját, ezen anyagok koncentrációját a 

204/2001.(X.26.) Kormányrendelet tartalmazza. 

Fontos még kiemelni, hogy elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba (a Zalavíz Zrt. üzemeltetési te-

rületén kizárólag ilyen található) nem szabad csapadékvizet juttatni. A nagyobb esőzések esetén elő-

forduló szennyvízkiöntéseket – mivel a szennyvízcsatorna és a szennyvízátemelők természetesen nem 

ilyen vízmennyiségre lettek tervezve –a szabálytalan csapadékrákötések okozzák! 

Kérjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a szennyvízcsatornát rendeltetésének megfelelően használ-

ják, hiszen a biztonságos és folyamatos üzemeltetés közös érdekünk! ZALAVÍZ ZRT. 

 

A következő megállapodás azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, ahol nyomott rendszerű a 

szennyvízelvezetés. /a felsorolásnak megfelelően az érintett utcák / 

 

Megállapodás 
 

 

Amely létrejött egyrészről az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 

8.) A továbbiakban Zalavíz Zrt., másrészről…………………………………………………… a 

………………………..település ……………………………… út/utca ………………….hsz/hrsz. in-

gatlan tulajdonosa között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

1. A Zalavíz Zrt. a hivatalos üzembe helyezés napjától üzemeltetésre átveszi a fenti ingatla-

non megépített HBA szennyvíz átemelőt. Az üzemeltető feladata az átemelő karbantartá-

sa és meghibásodás esetén a hiba elhárítása a vonatkozó szabályok szerint. 

2. Az ingatlan tulajdonosa a biztonságos üzemeltetéshez a következőket vállalja: 

a. Folyamatosan, 24 órán keresztül biztosítja a Zalavíz ZRt. dolgozói és az esetleges 

munkagépek részére az ingatlan területére, az átemelőig való akadálytalan beju-

tást. 

b. Az átemelő meghibásodását, az észlelést követően haladéktalanul bejelenti a 

Zalavíz ZRt-nek. 

c. A mellékletben átadott szennyvízcsatorna használatra vonatkozó szabályokat 

megismeri, azokat maradéktalanul betartja. 



d. Az átemelő környezetében olyan átalakítást nem végez, mely az átemelőben vagy annak 

működésében kárt okozhat. 

e. Az átemelővel kapcsolatban semmilyen tevékenységet nem végezhet sem Ő, sem har-

madik személy, tudomásul veszi, hogy az elektromos áram és gépészeti elemek miatt 

veszélyes. 

f. Az átemelő által fogyasztott villamos energia díjára nem tart igényt, azt fogyasztó fizeti. 

g. Tudomásul veszi, hogy a szennyvíz átemelő a beruházó „Becsvölgyei Beruházó 

Viziközmű Társulat” Becsvölgye község szennyvízkezelésének  fejlesztése” tulajdona. 

3. .A 2. pontban vállalt feltételeket nem teljesítése miatt keletkező károkért minden felelősség 

az ingatlan tulajdonosát terheli. A szolgáltatónak esetlegesen okozott kárt köteles Zalavíz. 

ZRt-nek megtéríteni. A Társulásnak, mint az átemelő tulajdonosának okozott kárt szintén kö-

teles megtéríteni. 

4. Az ingatlan tulajdonosa aláírásával igazolja, hogy a kivitelező jelen megállapodás tartalmát 

megismertette vele, a mellékletet átvette, továbbá hogy a megállapodás hátoldalán található 

vázrajz megfelel a valóságnak. 

5. Jelen megállapodás a „Közüzemi szerződést” nem helyettesíti. 

6. A megállapodás nem szabályozott vitás kérdésekben a ptk. megfelelő rendelkezései az irány-

adók. 

 

Kelt: ……………….. 200 …év … hó … nap……………………………..  

 

          

    Zalavíz Zrt.                    Tulajdonos 

 

 

NYOMTATVÁNYOK! 

Amikor a szennyvíz - rákötés majd megtörténik, az alábbi nyomtatványok szükségesek: 

Nyomott rendszer esetén: Szennyvíz – rákötés bejelentése nyomtatvány - Megállapodás  

Gravitált rendszer: Szennyvíz - rákötés bejelentése nyomtatvány 

 

Átvehető: Polgármesteri Hivatal Becsvölgye Kopácsai u. 53. 

 

HÁLÓZATFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL NYILATKOZTAK 
 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy a szennyvízberuházáshoz a hálózatfejlesztési hozzájárulást 

hányan és milyen módon fizetik.  

2011. december 12-ig ezen adatok tekinthetők hivatalos csatlakozásnak a hozzájárulás  

tekintetében. 

Egyösszegű befizetés:                                   47 ingatlan 

Régi LTP fizetéssel:                                      99 ingatlan 

Új LTP fizetéssel:                                         79 ingatlan 

2011.szeptemberétől 3 év alatti fizetéssel:   11 ingatlan 

 
Összesen:                                                  244 ingatlan  

244 ingatlantulajdonos, akik jelenleg, pénzügyi teljesítéssel a beruházás partnerei. 

 

Önkormányzati ingatlan                               8 

Becsvölgyei Hírek        Közélet                           5. oldal 

Becsvölgyei Hírek         Közélet                   5. oldal 



6. oldal                 Közélet                  Becsvölgyei Hírek  

6. oldal         Közélet                  Becsvölgyei Hírek  

 

Nem kéri 24 ingatlantulajdonos és erről nyilatkozott. Az jellemzi ezen tulajdonosokat, hogy vagy 

nem élnek Becsvölgyén életvitel szerűen, vagy több ingatlan van a tulajdonukba és egy épülttel csatla-

koznak, vagy egyáltalán nincs vezetékes víz az épületben. 
 

Nem nyilatkozott 65 ingatlantulajdonos! 
 

A nem nyilatkozók részére szeptember 19-én küldtem felhívást, hogy milyen módon van lehetőségük a 

csatlakozásra. Továbbá, ha nem csatlakoznak nyilatkozzanak, hogy milyen megoldással élnek a szenny-

víz elhelyezéssel kapcsolatban /egyedi tisztító megépítése, vagy rendszeres szippantás, amelyről igazo-

lás szükséges/ 

Az utóbbival kapcsolatban 2 válasz érkezett. A csatlakozást illetően azonban kb. 15 tulajdonos gondolta 

meg magát és választotta a még elérhetőbb fizetési konstrukciót. 

A levél részlete: „ A Társulat az alakuló ülésen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatos ér-

dekeltségi hozzájárulás mértékét 255.000 Ft-ban állapította meg. Ez az összeg a beruházás végéig nem 

változhat, azt követően azonban igen. Azok az ingatlantulajdonosok, aki a csatlakozásról szóló nyilatko-

zatukat megteszik 2011. december 15.-ig, azokra a következő hozzájárulási konstrukció érvényes. 

A hozzájárulás megfizetése történhet.: 

 A beruházás végéig /2012, július 31./ egy összegben ( 255.000,- Ft/érdekeltségi egység 

 Maximum 3 részletben a beruházás végéig, 3 x 85.000,- Ft/2012. július 31./ 

 3 év alatt havi bontásban /7083,- Ft / 

A fizetés történhet átutalással és személyesen!” 
 

 

Figyelembe véve, hogy az újság a határidő körül /dec. 15./ kerül a lakosok kezébe és előfordul, hogy el-

kerülte a figyelmét valakinek az a tény, hogy minden további fizetési lehetőség rosszabb, illetve nehe-

zebb lesz, ezért december 30-ig szóló nyilatkozat kerül elfogadásra ezen feltételekkel. 

Tehát 3 csatlakozási feltétel jellemző, amelyekből választhat, aki gondolkodik ezen. 

 

1. 2011.december 30-ig a felsorolt lehetőségek egyike - benne a 3 éves havi bontás is. 

2. 2012. január 1.- július 31.-ig 

 - Egyösszegű befizetés ebben az időszakban, vagy 

 - Minimum 3 részletben. 

3. 2012. július 31.-ét követően változhat az érdekeltségi hozzájárulás mértéke, amelyet a   csatlako- 

 zás időpontjában egy összegben kell befizetni. 

 

 

A kivitelezés zajlik jelenleg is, a hálózat és a tisztítómű megépítése. Jól állnak a munkálatok. A határ-

idők tekintetében is biztató a helyzet. 

A kivitelezés befejezése: 2012. július 31. 

A rendszer megépítésének dátuma: 2012. január 30., ezt követi fél éves próbaüzem, így érkezünk el jövő 

év július 31.-ig. 

 

Tisztelt Lakosság!  

 

 Megköszönöm, hogy az eddigi kivitelezési időszakban ilyen türelmet, megértést tanúsítottak a 

munkálatokkal szemben. Tudjuk Mindannyian, hogy a beruházás településünk egészének közös érdeke, 

azonban megköszönöm azoknak a lakosoknak a türelmét külön, akik úgy érzik, hogy aránytalanul több 

kellemetlenséget kellett elviselniük a munka folyamán. 
 

Kérem kérdéseikkel keressenek fel, vagy hívjanak, írjanak:  

Tel.:30/ 520-3046 

E-mail:becsvolgye @freemail.hu 
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NYERTES PÁLYÁZATOK    
 

ÓVODA ÉPÜLETÉNEK KOPRSZERŰSÍTÉSE                            
 

Becsvölgye Községi Önkormányzat, partnerségben Kustánszeg Község Önkormányzatával  eredmé-

nyesen pályázott a Belügyminisztérium pályázati felhívására, a kötelező önkormányzati feladatot el-

látó intézmények fejlesztésére.                                                                     

A fejlesztés tartalma: Az Óvoda épületének külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés: benne 

radiátorok és a kazán cseréje. 
 

Fontos célunk valósul meg a beruházással, az energiahatékonyság.                                                         

A beruházás összege:  10.413.750 Ft                                     

A támogatás összege:      8.331.000 Ft                            

Saját forrás:                     2.082.750 Ft                                          

A saját forrás összetétele : Becsvölgye 60%, Kustánszeg 40%   

A munka elvégzésére három árajánlatot kértünk, amelyek közül ifj. Scheiber Béla építési vál-

lalkozó ajánlatát fogadták el a képviselőtestületek.                         

A vállalkozói szerződés aláírásra került A  munkálatok januárban elkezdődnek. 
 

ÚJ VILÁGÍTÁS A FALUHÁZBAN   
 

Eredményes pályázatnak köszönhetően megújul a  Faluház világítása.  Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma   pályázati felhívására nyújtottunk be pályázatot „ könyvtári, közművelődési érdekelt-

ség „ támogatására. Támogatás összege: 1.146.000,- Ft.       
 

Az elnyert támogatást miképpen hasznosul: 

 Faluház mennyezeti csillár világítás csere 

 Egyéb villanyszerelési munkálatok, amely a javításokat szolgálják 

 Színpad mennyezeti világítása 

 Külső homlokzaton oldalfali lámpatestek cseréje 
 

Bízom abban, hogy mindannyiunk megelégedésére történik a csere.  

A munkálatok januárban zajlanak. 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 FALUKARÁCSONY 
 

December 16-án (péntek) Falukarácsonyra 
jöjjünk össze a Faluházba! 

 

1700 órára várunk mindenkit sok szeretettel! 
 

Hozza el a fa alá verseit, dalait, vagy amit szeretne karácsony 

közeledtével, hogy egymásnak átadjunk. 

Nem marad el – a szokásoknak megfelelően – a szaloncukor, 

tea, forralt bor sem!  
 

Várunk  gyermekeket, felnőtteket, ifjakat, időseket! 
 

Csendüljenek fel a karácsonyi dallamok! 
 
 

Az Önkormányzati Tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe Magai Ágota 

                                                                                              polgármester 



8. oldal           Szegi Suli hírei        Becsvölgyei Hírek 

8. oldal           Szegi Suli hírei        Becsvölgyei Hírek 

SZEGI SULI HÍREI  
Felső tagozat  
 

Cimbora klub 
 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára ebben a tanévben is elindította a 

Cimbora klubot. Az 1 éves évfordulóra szervezett Ki mit tud?-on mi is részt vettünk a csonka-

hegyháti hatodikosokkal együtt. 

 Először megismerkedtünk a könyvtárral, a többi versenyzővel, a zsűritagokkal majd a klubbal. Különböző 

kategóriákban mérhettük össze tudásunkat: versmondás, éneklés, tánc. Sorszámot húztunk, és izgatottan vártuk fel-

lépésünk kezdetét. Vivien és Dorina népdalcsokrot énekelt, osztályunk saját tánckoreográfiával lépett fel. A vers-

mondók produkciói után az ének kategóriában lányaink következtek. Nagyon szurkoltunk nekik, 15 ponttal, 1. he-

lyezéssel jutalmazták őket. Végül csapatunk került sorra. Nagyon izgultunk, a bemutatónk azonban jól sikerült. A 

maximális pontszám felmutatása után örömmel ugrottunk egymás nyakába. A könyvtár igazgatója vezetésével esküt 

is tettünk. A szervezők tortával és gyerekpezsgővel kínáltak bennünket. 

 Nagyon tetszett nekünk ez a nap. Reméljük, hogy a következő havi program is ilyen szórakoztató lesz. 

                     Gyenese Dorina – Takács Ádám (6. osztály) 

A közös ünnep 
 Október 21-én, pénteken mi, becsvölgyei, kustánszegi alsósok és felsősök elutaztunk a csonkahegyháti isko-

lába, hogy megünnepeljük a Gárdonyi napot és október 23-t. 

 Miután megérkeztünk és elhelyezkedtünk, megnéztük az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó verses összeál-

lítást a csonkai gyerekektől. Majd előadtuk jelenetünket, és közösen énekeltünk. Ezt követően meghallgattuk, és 

kivetítés segítségével megnéztük Gárdonyi Géza életének főbb állomásait. Három 8. osztályos fiú az Egri csillagok-

ból idézte fel a várostrom előzményeit. Majd megtízóraiztunk, felkészültünk a csapatversenyekre. Különböző fel-

adatokat oldottunk meg: leg-leg-leg, origami, éneklés, idézetek keresése, betűkeresés, tantárgyi totó, rajz készítése. 

Ezután kimentünk az iskola udvarára, ahol sportversenyen vettünk részt. Az eredményhirdetésen megkaptuk jól tel-

jesített feladatunkért jutalmunkat. 

 Élményekkel gazdagodva utaztunk haza.             Takács Ivett (7. osztály) 

 

Az Ady Endre szavalóverseny iskolai fordulóját a csonkahegyháti iskolásokkal együtt tartottuk október 26-án. Az 

5-6. osztályos korosztályban Márovics Cintia, Vugrinecz Réka (6. osztály) versenyeztek. A zsűri döntése alapján 

a városi versenyre Vugrinecz Réka jutott tovább. 

Összeállította: Berke Andrea 

Alsó tagozat 
 

Látogatás a Falumúzeumba 

 A harmadik és a negyedik osztályos tanulók együtt indultak el autóbusszal Zalaegerszegre. A Falumúzeumba 

sok érdekes dolgot láthattunk, természetesen az állatsimogatás volt a legkedveltebb. Megtudhattuk, hogy a Vízima-

lom volt legelső épület a múzeum területén. Láthattuk, hogyan készül a zsuppfedél a ház tetejére. Döniz és a Patrik 

kipróbálhatták az udvarlópadot. A látogatás része volt az agyagozás, mindenki készített magának egy kis emléket. 

                                                                                                        Németh Gábor, Tóth Patrik 

 Köszönjük a papírgyűjtésben való aktív részvételét a falu minden segítőjének. Az alsó tagozaton a konténer-

be tömérdek papír gyűlt össze, így nem csak a környezettudatos magatartásra hívtuk fel a figyelmet, hanem 

egy kis apró pénzt kapunk érte. Köszönjük szépen! 
 

 Korponai Máté 2. osztályos tanuló ügyes mesélésével újra szép eredményt ért el, mert 3. helyezett lett a 

Libavarázs című versenyen. 
 

 Október végén, Gárdonyi napokon vettünk részt Csonkahegyháton, ahol tanulmányi versenyek, sorversenyek 
vártak ránk. 

 

Rajzverseny helyezettje lett:                      Kruczler Panna 2. osztályos tanuló 

Helyesíróverseny a negyedikeseknél:     1. helyezett: Pais Fanni 4. o. tanuló  

Helyesíróverseny a harmadikasoknál:     2. helyezett: Király Stefánia 3. o. tanuló 

     3. helyezett: Egyed Zsanett 3. o. tanuló 

Szépíró verseny a harmadik osztályosoknál:     1. helyezett: Király Stefánia 3. o tanuló 

    2. helyezett: Bácsik Bianka 3. o tanuló 

      3. helyezett: Takács Amarilla 3.o tanuló 
                                                                                                                     

   Kati tanító néni 



Becsvölgyei Hírek               Közélet                            9.oldal  
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Idősek Klubja hírei 
  

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan novemberben ismét megtartottuk a nyugdíjas találkozót. Műso-

ros, zenés, vacsorás estre vártuk településünk nyugdíjasait. 

 A polgármester asszony köszöntő szavai után László atya és Tóth Győző lelkész úr mondtak ünnepi 

gondolatokat a vendégeknek. Ezután az óvodások és az iskolások műsora következett. Kedves kis versekkel 

és dalokkal örvendeztették meg az unokák a nagymamákat és a nagypapákat. A  Cserta Néptáncegyüttes pe-

dig táncba invitálta a közönséget.  A vacsora után Molnár András zenéje biztosította a jó hangulatot. Voltak 

kik beszélgetés mellett döntöttek, mások pedig táncra perdültek, a zene hallatán. Kellemes hangulatban telt 

az este, reméljük jól érezték magukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

December 22-én 9 órakor az Idősek Klubjában tartjuk karácsonyi ünnepségünket, amelyre min-

denkit szertettel várunk! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk  

minden kedves nyugdíjasnak.  
 

„Karácsony ünnepén az a kívánságom.   

Legyen boldog mindenki ezen a világon. 

Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,  

mint amilyen bent lakik az emberek szívébe.” 
                                              (Pálfalvi Nándor: Karácsony) 

 

 

 

 

Nátrán Ilona 

Idősek Klubja vezető 
 

 

 Karácsonyra 
 

Asztali és temetői sírdíszek ren-

delhetők és  

vásárolhatók  

 
Kocsis Zsuzsanna 

Telefon: 06-30-542-9267 

 

JÓGA (minden szerdán) 18:15 órától 

az Óvodában. 
 

        Minden érdeklődőt szeretettel  

          várunk! 



10.oldal        Szilveszter                       Becsvölgyei Hírek 
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MMEGHÍVÓEGHÍVÓ  
Szilveszter  2011/2012 

 

 Faluház Becsvölgye 
 

 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 

a Becsvölgyei Faluházban tartandó 

     szilveszteri mulatságra! 
 

 

Zene: 

PIRZSÓK LÁSZLÓ 
 

Belépő: 3.000 Ft/fő (vacsora+virsli) 

  2.000 Ft/fő (virsli) 

Vacsora: 2100óra     

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK! 

Érdeklődni: 

Faluház Becsvölgye: 06-30/549-6202 

Baksa Ferencné: 06-30/547-5306 

Kocsis Zsuzsanna: 06-30/542-9267 
Becsvölgyei Nők Társasága 

 
 

 

Fogathajtó 
 

 A 2011-es fogathajtó versenyeken Becsvölgye községet képviselte Pais Béla fogathajtó és Molnár István 
hajtósegédje. 

Több versenyen is részt vettek és eredményesen szerepeltek: Szentkozmadombja, Viszák, Zalalövő, Zalabaksa, 

Szentgyörgyvár, Nagykanizsa. 

Büszkék vagyunk elért eredményeikre, ugyanis ebben az évben (szeptember 25. Nagykanizsa) a legeredménye-
sebb zalai fogathajtónak járó díjban részesültek 

 

20 éves osztálytalálkozó 

 

 2011. július 22-én tartottuk 20 éves általános iskolai osztálytalálkozónkat a zalaegerszegi TÓKA étterem-

ben. 
Ezúton szeretném megköszönni volt tanárainknak Vali néninek, Somogyi Kálmánné tanárnőnek és Vörös Ibolya 

tanárnőnek,  hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel. 

Örülök hogy osztálytársaim közül is sokan részt vettek e jeles évfordulón. 
Felidéztük a diákévek emlékeit, fotók, emlékkönyvek, igazolványok, bizonyítványok, ellenőrzők kerültek elő a 

szekrény mélyéből. 

Remélem jól éreztétek magatok, további sikeres éveket kívánok: 
Paisné Molnár Barbara 

 

 

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 

Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 


