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ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÓ

Önkormányzati tudósító:

Visszapillantó
TISZTELT LAKOSSÁG!
Vízdíj
KEDVES OLVASÓK!
Hulladékszállítási díj
Új szolgáltatás
Capoeira Marceloval
Bizonyára már feltűnt, hogy a Becsvölgyei Hírek nem jelenik
Szennyvízberuházás aktualitásai meg havi rendszerességgel.
Információ, mondanivaló mindig lenne, azonban lehetőségünk nincs
Szegi Suli Hírei
Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány
Falumajális 2012.
Meghívó—Énekkari találkozó

arra, hogy havonta megjelentessük a jól ismert újságunkat.
Évi minimum 4-6 megjelenésre azonban nagyon fogunk törekedni.
Településünk honlapja lesz a legfőbb információs csatorna május
elejétől.
A honlapon például olvasható lesz, az elmúlt évek archivált Becsvölgyei Hírek példányszámai is, /www.becsvolgye.hu/ természetesen
sok más tartalommal együtt.

VISSZAPILLANTÓ !
2011-ben történt, de a tudósítás elmaradt, feltétlenül hiánypótlásra van szükség!
2011. augusztus 27-én ünnepeltük Becsvölgye Napját, és ezen a napon került megrendezésre a
Munkalovak II. Fogathajtó Versenye.
Elmondhatjuk, hogy sikeres és szép volt. Az előző évhez viszonyítva már a szervezés is egyszerűbb volt.
A program meghívójának a hátoldalán feltüntettük mindazokat a támogatókat, akik a rendezvény előtt támogatást adtak át, kizárólag a Fogathajtó Verseny lebonyolításának költségeihez, illetve a csikótombolához.
A támogatók teljes körét azonban , most közlöm, hiszen a megjelent felsorolás még nem volt teljes.
Támogatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BE-NE BT. Bedő Tibor - Nérel Tamás
Bodó János Kustánszeg
Pais Bt. Pais János
CNC ZALA Kft. Szanati István
Pais Béla vállalkozó
Negamó Fa Kft. – TIMIVÓ
Rózsás Gyula vállalkozó
Technoszer Kft. Gellénháza
Magai Ágota – Gelencsér Pál

Támogatás összege:
Becsvölgyei Hírek

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ifj. Scheiber Béla Nagylengyel
Füle Tibor Petrikeresztúr
Kiss Tibor vállalkozó
Bedő Zsolt vállalkozó Barlahida
Farkas István vállalkozó Nova
Mátyás Gyula vállalkozó Csatár
Kerkai Ferenc Petrikeresztúr
Szép István Petrikeresztúr
Bán Jánosné vállalkozó
Geráth Csaba vállalkozó

124.000 Ft
Közélet
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2. oldal
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Csikótombola felajánlások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Molnár András 2 db ajándékkosár
Miszori József Dobronhegy –2 fő részére vacsora
TÓ-KA Étterem – Molnár Zoltán 2 fő részére vacsora
Fülöp Tibor vállalkozó- ajándékkosár
Lakatos János –Vargaszeg – kerámia
Császár Ferenc- pálinka
Simon Gézáné - lekvár
Horváth Ottó Zalabaksa - csontfaragással készült nyakláncok
Szanati István –italok
Kovács László Csaba /Kokó/ Becsvölgye Petőfi u. – kerámia

A Fogathajtó Verseny résztvevőinek vendéglátásához hozzájárult:
1.
2.
3.
4.

Kiss Lajos
Kiss Lajosné
Nunkovics László
Császár Ferenc

A Fogathajtó Verseny hölgy tagjainak virágcsokrot készített:
Kocsis Zsuzsanna
A versenypálya díszítéséhez dísznövényeket adott:
Szalai József kertész Nova
Sok jó szándék, sok adakozó ember jóvoltából egy sikeres rendezvény résztvevői lehettünk.
Az adományozók megszólításában a szervezésben a helyi fogathajtók jártak az élen, ezért az Ő szervező
munkájukat külön köszönet illeti.
A Becsvölgye Napja 2011 rendezvény támogatója volt Dóra János.
50.000 Ft támogatást adott át Becsvölgye Községi Önkormányzat részére a nap kiadásainak céljára.
Hála és köszönet azért, hogy, mint egykori becsvölgyei rajtunk tartja a szemét és figyelmét.
Köszönet ezért a figyelemért és figyelmességért.
„Munka és ünnep nélkül,
gond –oldó játék nélkül,
nagy kerek ég s föld nélkül
életünk törmelék.”
/ részlet /
/Keresztury Dezső: Énekeljünk című versét, 2000. augusztus 26-án, a Faluház átadása alkalmával elmondta Molnár Árpád előadóművész./
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2012. ÉV RENDEZVÉNYNAPTÁRA
Falumajális
Becsvölgye Napja 2012
Göcsej Szüreti Fesztivál Kiállítás és Vásár
Évbúcsúztató- Újévköszöntő Szilveszteri Bál

ÁPRILIS 29.
AUGUSZTUS 25.
OKTÓBER 6.
DECEMBER 31.

Tájékoztatás!
Becsvölgyeiek IV. Találkozója dátum szerint 2012.-ben következne, Becsvölgye Napján .
Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete döntése értelmében, a jövőben 5 évenkénti
rendszerességgel kerül megrendezésre a Találkozó, az eddigi 3 évenként gyakorisággal szemben.
Tehát a Becsvölgyeiek IV. Találkozója: 2014. augusztusában lesz!
A Becsvölgye Napja 2012. augusztus 25-én egyik eseménye lesz, az elkészült közműberuházás
ünnepélyes átadása!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2012-ES KÖZMŰDÍJAKRÓL TÁJÉKOZTATÁS
IVÓVÍZDÍJ:
A 2012. évi vízdíj megállapításáról, 2011. 12. 14-i ülésen
Zrt .előterjesztése értelmében a Képviselőtestület.

tárgyalt és döntést hozott a Zalavíz

Fogyasztásfüggő ivóvízdíj mértéke: 309 Ft/m3 + áfa
A 2011. évi vízdíj /297 Ft/m3+áfa/, az ismert 2012. évre vonatkozó fogyasztói árindex változásával,
azaz az infláció mértékével 4,2 %-al növekszik
Ivóvíz Alapdíj: A vízóra átmérő függő alapdíj 2012-ben nem változik.
Mérő
átmérő
mm

Alapdíj mértéke nettó
Ft/hó

13

415 + áfa

20

1246 + áfa

25

2490 + áfa

30

4074 + áfa

Lakossági fogyasztó esetében jellemzően 13 mm –ről van szó.
A mérő átmérő mérete 13-200 mm-ig terjed, amelyet nem soroltam fel.
A díjemelés mértéke (fogyasztásfüggő és alapdíj együtt) a várható infláció alatt marad, tekintettel
arra, hogy csak a fogyasztásfüggő díj változik az infláció mértékével, az alapdíj változatlan marad. Ennek a célja az volt, hogy a kis fogyasztású fogyasztókat ne terheljük az alapdíj növelésével.
Az Országgyűlés 2011. december 30. napján fogadta el a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011.évi
CCIX. Törvényt, mely szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és
tisztítás díját a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a víziközmű – szolgáltatásért
felelős miniszter (vidékfejlesztési miniszter) rendeletben állapítja meg.
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A rendelet hatálybalépéséig a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy a szolgáltató a 2011. december 31-én
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-al megemelt díjat alkalmazhat.
Esetünkben nem történik változás, mivel ilyen mértékű növekedés történt.
Mindezek értelmében 2011. december 31. 23.00 órától a települési önkormányzatok víziközműszolgáltatás (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításra vonatkozó hatásköre megszűnt.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ:
A hulladékgazdálkodásért fizetendő közszolgáltatási díjak 2012-ben:
A lakossági hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés együttes díja:
I.
A 75/2011.(XII.). számú határozat értelmében a fenti díjszabás lenne érvényben, amelyről 2011.
12.14. ülésen született döntés.
Edényzet mérete

Díj: Ft/
alakalom/db
+ áfa
50 liter
268
110-120 liter 425
846
240 liter
Azonban módosításra került sor és a díjak megegyeznek ezáltal a 2011-ben fizetet díjakkal.
Indoka: Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló
2000.évi XLIII. Törvényben foglaltak értelmében módosítás vált szükségessé.
II.
Tehát a 2012. évi díj azonos a 2011 évi díjjal, amely a számlázás alapja!
Edényzet mérete
50 liter
110-120 liter
240 liter

Díj: Ft/ alkalom/db+áfa
237
375
747

50 literes edény használatára jogosultak az 1 fős háztartások, vagy 2 fős nyugdíjas háztartások.
Az önkormányzat költsége a szelektív hulladékszállítás, temető és közterületi konténerek díja.
Tisztelt Lakosság!
Amíg Önöknek fogalmaztam a tájékoztatót, újabb változásról érkezett levél! A Parlament 2012. 04. 02.
elfogadta a hulladékkezelési közszolgáltatási díjakra megállapított díjstop feloldását, mely 2012. 04. 07én lépett hatályba.( 2012.XXVII-törvény)
Az új rendelkezéseket 2012. április 15-től fizetendő közszolgálati díjak tekintetében kell alkalmazni.
A fent leírtak értelmében tehát:
2012. január 1 - 2012. április 15. közötti időszakban a 2011. évi díjtételek vannak érvényben, (II.)
2012. április 15-től az előterjesztésünkben szereplő 2012. évi díjtételek kerülnek alkalmazásra. (I.)
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FIGYELEM ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
Tisztelt lakosok!
A Zala-Depo Kft. az Önkormányzattal együttműködve 2012. évben bevezeti a településen a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést az alábbiak szerint:

1. Házhoz menő műanyaghulladék gyűjtés sárga zsákban
A gyűjtés kéthavonta történik, minden páratlan hónap első keddjén azaz:

május 1.
július 3.
szeptember 4.
november 6.
A zsákokat a szállítási napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni. A zsákokban a következő csomagolóanyagok helyezhetők el:
- PET (ásványvizes, üdítős, ecetes, citromleves) palackok
- Élelmiszer (mustár, majonéz, ketchup stb.) tárolására használt műanyag flakonok
kimosott állapotban.
- Tejtermékek (joghurt, kefir, tejföl, stb.) tárolására használt műanyag poharak
kimosott állapotban és az alumínium zárófedél eltávolítása után.
- Élelmiszer tárolására használt műanyag kannák kimosott állapotban.
- Műanyag zacskók, fóliák, tiszta anyagmentes állapotban (A celofán fóliát nem tudjuk
hasznosítani)
- Italos kartondobozok anyagmentes állapotban.
- Samponos, öblítős, mosó- mosogatószeres, tusfürdős flakonok kimosott állapotban.
Jelentősen megnő a zsák befogadóképessége, ha a flakonok és dobozok összepréselve kerülnek gyűjtésre! A nem préselt flakonokat kérjük, hogy mindenképpen kupak nélkül helyezzék a zsákba!

2. Házhoz menő papírhulladék gyűjtés kék zsákban
A gyűjtés kéthavonta történik, minden páros hónap első keddjén, azaz:

június 5.
augusztus 7.
október 2.
december 4.
A zsákokat a szállítási napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni. A zsákokban a következő csomagolóanyagok helyezhetők el:
- karton- és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta állapotban, újságok, szórólapok, irodai
papírok.
A szennyezés mindkét esetben megakadályozhatja a hulladékhasznosítást.
A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat a szolgáltató nem szállítja el.
A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni a papír és műanyag gyűjtésre.
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Az ünnepnapokat vastagon jelöltük, az ilyen napra eső szállítást a napján elvégzi a szolgáltató.
A színes zsákokat a gyűjtéshez a szolgáltató biztosítja, melyeket az Önkormányzat részére adja át, az
Önkormányzat pedig gondoskodik a kiosztásukról.

A szelektív gyűjtési szolgáltatás bevezetése nem okoz költségnövekedést a lakossági
díjakban!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS AKTUALITÁSAI
2012. 01. 31-én értesítést küldtem minden ingatlantulajdonos részére, hogy a tervezettnek megfelelően
2012. 01. 31-re megépült a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító mű.
2012. 01.31-én eredményesen megtörtént a részműszaki átadás, az érintett hatóságok jóváhagyásával és
kezdődhet a fél éves próbaüzem, amely 2012. július 31-ig tart.
A kivitelezés tényleges befejezése a sikeres próbaüzem és a hiánypótlásokat, helyreállításokat követően
2012. 07. 31-e lesz.
Tájékoztattam Önöket arról, hogy a szennyvízhálózat és a tisztító alkalmas a szennyvizet fogadni.
Február 1-től a rákötéseket el lehetett kezdeni!
A feladatok menetét újra, megerősítésként közzé teszem:
1. „Szennyvíz-rákötési bejelentés” megnevezésű nyomtatványon kell bejelentést tenni a Polgármesteri Hivatalban.
/Szükséges a Zalavíz Zrt–nél már meglévő partnerkódja!/
2. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, ahol nyomott rendszeren történik a szennyvízelvezetés, a Polgármesteri Hivatalban vehetik át az elektromos kapcsoló szekrényt.
3. A rákötés elvégzése!
4. A nyomott rendszeren történő szennyvízelvezetésű ingatlantulajdonosok megállapodást kötnek a
Zalavíz Zrt–vel, amelyben átveszi üzemeltetésre az adott ingatlanon a HBA szennyvíz átemelőt.
/próbaüzem végén/
Megjegyzés:
Ahol gravitált rendszer működik az 1. és 3. pont a feladat!
Ahol nyomott rendszer működik az 1.2.3.4. pont a feladat!
A rákötések folyamatosan zajlanak, ezzel együtt a korrekciók is, amelyik ingatlanon szükséges.
Folyamatosan megtörténnek az adott időtartamban a helyreállítások is.
ÉSZREVÉTELEK!
Feltételezzük, hogy a gravitációs rendszeren már többen rákötöttek a hálózatra, azonban nem jelentették be, amelyet szíveskedjenek pótolni.
Több ízben jelezte a kivitelező, hogy felmerül a gyanú, hogy a rendszerre szippantandó
szennyvíz kerül, amelyet a házi beemelő aknára engednek.
Kuglics Kálmán műszaki ellenőr leírta, hogy ez miért TILOS, és az erről szóló leiratot azoknak adtuk
át, akik a Hivatalba bejelentették rákötési szándékukat. Nagyon fontos, hogy mindenki megismerje azt
a tényt, hogy miért ne tegye.
Az alábbi kérdést tettük fel ebben a témában és itt olvasható a válasz!
1./ Kérdés: Szabad-e a házi beemelő aknára - HBA - rákötni a folyékony hulladék (szippantandó
szennyvíz gyűjtő akna) tárolót? /A pöcegödörből rávezethető e a rendszerre a szennyvíz?/
Válasz: NEM!!!
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Indoka: általában ezek a szennyvíz gyűjtők nem zárt kivitelűek, azaz nem vízzáró aknák. Ennek következtében a talajvíz is beszivárog az aknába amit aztán a házi beemelő szivattyú elnyom a hálózatba, végül pedig a szennyvíztisztító telepre kerül, ahol ezt is tisztítani kell.
A fenti megoldás hátrányos egyrészt
- annak a tulajdonosnak aki így jár el, hiszen lényegesen többet üzemel az átemelő szivattyú a szükségesnél, ami indokolatlanul növeli a lakóingatlan villamos áram fogyasztását, azaz növekszik a
villany számla, másrészről:
-

nem indokolható módon növekszik a szennyvíztisztító telep üzemeltetési költsége a fölösleges
talajvíz rávezetés miatt, ami végül is növeli a fizetendő szennyvízelvezetési és tisztítási díjat, amit
a lakosság fizet

-

csak tájékoztatásul ismertetem az érintettekkel, hogy a beépített üzemirányító és ellenőrző rendszer méri az egyes átemelőkről érkező szennyvíz mennyiség pillanatnyi és óránként összegezett
értékét, ez alapján kiszűrhető, hogy melyik átemelő rendszeren mikor, mennyi szennyvíz érkezik a
telepre. Megállapítható lesz, hogy vannak-e csapadékvíz rákötések illetve házi gyűjtő rákötések.
Amennyiben ilyen üzemi adatok keletkeznek az üzemeltető köteles felderíteni a szabálytalan fogyasztókat, a település Jegyzője pedig szabálysértési eljárás keretében érvényt szerezni a hatályos
környezetvédelmi törvény előírásai betartásának (kötelezés és bírságolás alkalmazásával).

Kelt: 2012.02.08.
Kuglics Kálmán
Mérnök, Műszaki Ellenőr
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Kedves Becsvölgyeiek!
Nagyon fontos, hogy a rákötések száma fokozatosan növekedjen, hiszen a próbaüzem ideje alatt
így lesznek értékelhető mérések!
Áprilisban két fontos eseményre hívom meg Önöket!
1. ÁPRILIS 23. 10.00 ÓRA SZENNYVÍZTELEP !
Tisztelettel meghívom, április 23.-án ,10.00 órára a szennyvíztisztító telephez, ahol lehetőség
lesz a technológia megismerésére. Látható, követhető lesz a tisztítás folyamata a gyakorlatban.
Az elméleti tudnivalókat Kuglics Kálmán műszaki ellenőr mondja el. Az iskolánk felső tagozatos diákjai lesznek az első számú érdeklődők, akikhez csatlakozhat minden érdeklődő!
Legyen köztük Ön is.
2. ÁPRILIS 23. 18.30 ÓRA LAKOSSÁGI FÓRUM FALUHÁZ!
Aktuális témák:
A szennyvízhálózat- és tisztító próbaüzeme
A rákötések menete, annak szükségessége
A fórumon jelen lesz a LE-KO Kft.(kivitelező), Kuglics Kálmán műszaki ellenőr, Zalavíz Zrt., Control
Zala Kft.
Bízom abban, hogy a Lakossági Fórum lehetőségével sokan élnek és kérdéseikre korrekt választ kapnak.
Köszönöm eddigi együttműködését és kérem, hogy a 23-i alkalmakat használja ki!
Továbbá kérem, hogy mielőbbi rákötéssel segítse elő a próbaüzem sikerességét.
Tisztelettel:
Magai Ágota polgármester
Becsvölgyei Hírek
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SZEGI SULI HÍREI
Alsó tagozat:
Vidám farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet:
Az iskolai farsang
Pénteken megkezdődött iskolánk farsangi műsora a Faluházban. Először az elsősök vonultak föl, őket
a denevérek és a boszorkányok követték. Utána a mi osztályunk következett, katonának öltöztünk be.
A negyedikesek cowboyok voltak, majd a felsősök következtek. Ezek után tombola és zsákbamacska
vásárlásra is volt lehetőség. Nagyon sokféle sütemény volt, az üdítőt a végzősök árulták, közben zene
szólt. Sokat készültünk, próbáltunk a farsangra. Szerintem jól sikerült és jól éreztük magunkat.
Nagyon sok versenyre, pályázatra készülnek tanulóink az iskolából, íme néhány az elmúlt pár hónapban, akikre büszkék lehetünk:
Zalalövőn megrendezett Óvd a környezetedet című rajzversenyre iskolánkból több tanuló készített pályamunkát, amelyből Pais Fanni 4. osztályos tanuló igényes rajzát kiemelték és jutalomban részesítették.
A ”kis pacsirtánk” Táncos Klaudia 2. osztályos tanuló újra elkápráztatta a közönséget és a zsűrit
is a Gyenesdiáson megrendezett Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési versenyen, ahol kiemelt
arany minősítést kapott.
X. Sárvíz Kupa mezei futóversenyen Gyenese Dániel 3. osztályos tanuló az első korcsoportban
2. helyezett lett. Csapatversenyben az iskolánk csapata hozhatta el a vándorserleget.
A Kis Vakond Matematika Tanodájának országos levelezős matematika versenyén a 3. osztályból Takács Amarilla, Király Stefánia, Egyed Zsanett 2. helyezést ért el.
Március 15-ei műsor lelkes huszárjai:

Összeállította:
Kati tanító néni
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Felső tagozat
Cimbora klub
Február 13-án, hétfőn a csonkahegyháti hatodikosokkal együtt a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Gyermekkönyvtárába látogattunk.
Az író-olvasó találkozón Turbuly Lilla volt a vendég, aki Gyenes Imre könyvtáros kérdéseire válaszolt. Mi is tehettünk fel kérdéseket életével és műveivel kapcsolatban egyaránt. Mindannyian olvastuk „Kosársuli” című regényét, amit a nagykapornaki sportiskolában töltött évei ihlettek.
Nekem nagyon tetszett a rendezvény, és örülök, hogy beszélgethettem egy igazi íróval.
Vugrinecz Réka
(6. osztály)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Február 17-én, pénteken elutaztunk Zalaegerszegre, matematikaversenyre.
Az 5-6. osztályosok a Dózsa György Tagiskolában, a 7-8. osztályosok a Petőfi Sándor Tagiskolában oldották meg az elgondolkodtató, nehéz feladatokat. Könnyebb majd egyre nehezebb kérdések állítottak próba elé bennünket.
Remélem, jövőre is versenyezhetek, mert ezzel fejleszthetem tudásomat.
Miklós Vivien
(6. osztály)

A legjobb eredményt Vugrinecz Réka (6. oszt.) és Gerencsér Gábor (8. oszt) érte el.
Farsang
Február 24-én, pénteken tartottuk
az iskolai farsangot.
Minden osztály előadott egy-egy
produkciót. Ahogy minden évben, most
is az elsősök léptek fel először, a nyolcadikosok pedig utolsóként. Mindegyik
osztály előadása érdekes volt. Nekem a
harmadik osztályosok bemutatója tetszett a legjobban: katonák egy csipetnyi
humorral. Mi, hatodikosok a tehetségkutató
versenyek
paródiájaként
„Tehetségtelenkutatót” állítottunk színpadra. Énekes, táncos műsorszámainkkal
nagy közönségsikert arattunk. A táncot
tombolahúzás követte. Kezdetben kevés
szerencsém volt, majd az egyik fődíj tortát én nyertem.
Nagyon jól éreztem magam. Remélem, más is hasonló élményekkel ment haza.
Táncos Kristóf
(6. osztály)

Német nyelvi internetes országismereti verseny
A Ganz-Munkácsy középiskola felső tagozatos diákoknak hirdetett angol és német nyelvű versenyt.
Mi is beneveztünk csapatunkkal. Németországgal, Ausztriával, Svájccal és ünnepeikkel kapcsolatos ismeretekről kellett számot adnunk. Sokat készültünk, hogy jó eredményt érjünk el. Voltak nehéz és
könnyű feladatok; Rita néni segítségével vagy internetes kereséssel oldottuk meg. A verseny 3 fordulóból állt. Keményen dolgoztunk minden héten. Osztályunk két csapata: a die Besten 7. helyezést, a
Coole Mädls 4. helyezést ért el.
Takács Ádám
(6. osztály)

20 csapat versenyében a mi iskolánk csapatai 3. 4. 5. 6. 7. 9. helyezést értek el.
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Képzőművészet
A salomvári általános iskola által kiírt „Varázskezek” rajzpályázatra Gazdag Erzsi: Mesebolt című
verseskönyvéhez kellett illusztrációt készíteni. Horváth Blanka, Kerese Zsolt, Király Bertilla (5.
oszt.); Gyenese Dorina, Márovics Cintia, Vugrinecz Réka (6. oszt.) emléklapot kaptak.
„Az újragondolt papír” pályázatot Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye diákjai számára írták ki.
A papírgyártás környezeti következményeiről, az újrahasznosított papírról, a takarékoskodásról bármit
lehetett rajzolni. Táncos Kristóf (6. oszt.) 3 nagyméretű pályaművet készített. A pályázaton részt vett
Dalocsa Máté Bendegúz (5. oszt.) és Horváth Tamás (7. oszt.) is.

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Március 7-én, szerdán, Becsvölgyén rendeztük meg az iskolai fordulót, melyen csonkahegyháti gyerekek is részt
vettek. A tanulók osztályonként más-más feladatlapot írtak: 60 pont érhető el a feladatok megoldásából, 40 pont
pedig tollbamondásból. A legalább 85 pontot elért dolgozatok küldhetők tovább a megyei versenyre.
A versenyzők közül hatodik osztályosaink Egyed Martin és Gyenese Dorina 92 pontot, Miklós Vivien 93 pontot, Vugrinecz Réka 95 pontot ért el.

Március 15-i ünnepély
Az iskolában 14-én, szerdán tartottuk a megemlékezést. A műsort tanulóink bemutatták másnap a becsvölgyei
megemlékezésen is.
Fáklyás felvonulás
Március 14-én este Kustánszeg apraja-nagyja tiszteletét tette Barcza Boldizsár honvédőrnagy sírjánál.
Az óvodások és az iskolások versekkel és katonadalokkal készültek a megemlékezésre. Török Virág ünnepi beszéde után a falu és az intézmény képviselői koszorúkat helyeztek el a sírnál.
Hangulatos és meghitt volt ez az este.
Czender Evelin – Gyenese Dorina
(6. oszt.)

„Zúgjatok harangok”
Március 15-én a becsvölgyei faluházban ünnepélyt tartottak.
A 3. osztályosok egy jelenetet adtak elő a múltbeli eseményekről. Az alsósok fellépése után mi, becsvölgyei felső tagozatosok szerepeltünk. Verses-énekes összeállítást adtunk elő, melyben népdalokat énekeltem.
Meglepetésünkre a meghívott vendégek néhány soros idézetekkel készültek.
Az ünnepséget katonadalok közös éneklésével zártuk.
Miklós Vivien
(6. oszt.)

Kenguru Matematikaverseny
Március 19-én, hétfőn többen is megoldottuk a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny feladatait.
Összesen 30 feladatot kaptunk, melyek megoldására 75 percet adtak. Délelőtt 10 órakor kezdtük el a lap
kitöltését. Negyed 12-kor adtuk be a kódlapot, amelyen a megoldásokat jelöltük be. A versenyzők jutalma emléklap, kirakó illetve naptár.
Minden résztvevő nagy izgalommal várja a versenyen elért eredményét.
Egyed Martin
(6. oszt.)

Színház
Március 21-én, szerdán este a Hevesi Sándor Színházba látogattunk.
Egy nagyon vicces előadást nézhettünk meg, amin hihetetlenül sokat nevettünk. Egy 1953-as alkotóházba
csöppentünk, ahol mindenki másnak adta ki magát, mint aki valójában volt.
Vidáman telt az este, alig várom a következő színdarabot.
Vugrinecz Réka
(6. osztály)

Szavalóverseny

Március 21-én, szerdán délután a becsvölgyei és a csonkahegyháti hatodikosok a József Attila Szavalóverseny iskolai fordulóján vettek részt Becsvölgyén.
A háromtagú zsűri és a közönség nagy tetszéssel hallgatta „József Attila: Homály borult az erdőre” című
versét, amit kötelezőként szavaltak a versenyzők. Majd a szabadon választott versek következtek. A produkciókat
nagy taps kísérte. Izgalommal vártuk a zsűri döntését. A területi fordulóra Miklós Vivien, Vugrinecz Réka és
Gyenese Krisztián (Csonkahegyhát) jutott tovább. Szépen szerepeltek, és emléklapot kaptak: Gyenese Dorina,
Márovics Cintia; Kovács Júlia, Szabó Viktória (Csonkahegyhát).
Márovics Cintia (6.oszt.)
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Alapítványi bál
A hagyomá-nyokhoz híven idén is alapítványi bált rendezett az iskolánk március 24-én a becsvölgyei faluházban.
Mi, nyolcadikosok nagyon vártuk már, hiszen mi nyitottuk meg a bált bécsi keringőnkkel.
Sokat gyakoroltunk, próbáltunk, hogy minél jobban
sikerüljön a produkciónk. Köszönjük Erzsi néninek
a felkészítést! Utánunk következett a „SzegettVedett” társaság, mely a környező falvak fiatal néptáncosaiból állt. Örülök, hogy ennek a társaságnak
én is tagja lehettem. Műsorunk hatalmas sikert aratott a nézők körében. A bálba sok vendég érkezett,
akik a finom vacsora után hajnalig táncolhattak.
Sajnálom, hogy jövőre már csak vendég lehetek a bálban, vagy ki tudja?
Kustán Anna
(8. oszt.)

Köszönjük a felajánlott támogatásokat!
Összeállította: Berke Andrea
Fotók: Oroszné Erdei Rita

Kedves Szülők, Nagyszülők, Fiatalok és Gyerekek!
Lelkes becsvölgyei és kustánszegi szülőknek és nevelőknek köszönhetően 2011. december 23. óta él és működik
a Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány.
Alapítványunk fő célkitűzései:
Az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése
A tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak,
játékok beszerzése
A gyermekek mozgásigényének minél jobb kielégítése, ehhez szobai és udvari
mozgást fejlesztő játékok bővítése
A kézműves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézműves
programok megvalósítása
Az intézményhez kapcsolódó programok támogatása, pályázatok lebonyolításánakelősegítése
Alapítványunk céljaiból ezek csupán kiragadott elemek, a részletes leírást az alapítványi alapító okiratban bárki
megtekintheti az óvodában vagy az alábbi személyek bármelyikétől tájékozódhat.
A kuratórium elnöke:
Vörösné Ámon Gabriella
A kuratórium titkára:
Szabó Józsefné

A kuratórium tagjai:
Pulgerné Dávid Izabella
Varga Andrea
Kovács Szabina
Király Ágnes
Adrovicz Viktória

Béres Bernadett
Horváth Anita
Segesdi Rita
Németh Zsófia

Alapítók: Geráth Györgyné, Pulger Istvánné, Gerdán Lászlóné, Gerdán Zsófia
Az idei évben még nem tudjuk fogadni a SZJA 1%-át, de ha valaki szeretné támogatni az Alapítványt és
megtisztel minket bizalmával, azt a következő bankszámlaszámlára való befizetéssel, illetve az óvodában
teheti meg.
Bankszámlaszám: 75500117-11033475 - Zalavölgye Takarékszövetkezet
Adószám: 18275636-1-20
Idén június 9-én rendezzük az óvoda első ALAPÍTVÁNYI BÁLját, a részletekről később tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Bízunk benne, hogy jövőbeni munkánk eredményes lesz, ezáltal öregbítvén óvodánk hírnevét és reméljük, hogy a későbbiekben Önt is támogatóink körében tisztelhetjük!
Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány
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FALUMAJÁLIS 2012. ÁPRILIS 29.
Helye: Sportpálya –Faluház
Becsvölgyén, hagyományainknak megfelelően 1995 óta megrendezzük a FALUMAJÁLIS rendezvényünket.
A majálisról, mint az év első tavaszi eseményéről, elsősorban a mozgás, szórakozás, finom ételek-italok, ismerősökkel való találkozások jutnak eszünkbe.
A nap egyik eseménye lesz a Kispályás Labdarúgó Bajnokság, amelyre a környező településekről hívunk csapatokat az ismerkedés és a barátság jegyében.
A Bajnokság tétje: MAJÁLIS 2012. KUPA elnyerése.

Tisztelettel és Szeretettel hívjuk és várjuk Becsvölgye település csapatát.
Jelentkezési határidő: 04.25-ig
Érkezés: 08.30 óra
Mérkőzések kezdete: 09.00 óra
A Falumajális másik szabadidős eseménye a „NAGYTŐFA” -TÚRA, mely délelőtt 10 órától indul.
Az útvonal Becsvölgyén belül egy rész:
Faluház - ÖNO – Sólik - Vörösszegi hegy – Nagytőfa - vissza Faluház
A túrára 5 fős csapatok jelentkezését várjuk, benne 1 fő felnőtt jelenléte szükséges.
Nevezni a Teleházban előtte, de a helyszínen is lehet.
Mindkét programra a hívott , keresett személy: Baksa Ferencné
Elérhetőségek:06-30/547-5306; 06-92/563-008
e-mail: becsvolgye.th@gylcomp.hu
A falumajális részletes programjáról hamarosan tájékoztatjuk Önöket!
Becsvölgyei Nők Társasága

MEGHÍVÓ
2012. május 13-án vasárnap délután 3 órai kezdettel a becsvölgyei református templomban kerül megrendezésre az Őrségi Református Egyházmegye gyülekezeteinek az
énekkari találkozója.
Erre az énekkari találkozóra szeretettel hívok minden érdeklődőt.
Tisztelettel:
Tóth Győző
református lelkész
Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja
Szerkesztette: Baksa Ferencné
Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester
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