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BECSVÖLGYE NAPJA 2012. AUGUSZTUS 25.
Kedves Becsvölgyeiek!
Az idei évben, augusztus 25.-én, 12. alkalommal kerül
megrendezésre a Becsvölgye Napja településünkön.
Nagyon sok emléket idéznek az elmúlt évek, sok szép ünnepi és szórakoztató percet.
Ezekben az években három alaklommal ünnepeltük a Becsvölgyeiek Találkozóját.
Jelenleg a közelgő idei ünnepnapunkra készülünk, ami lehetőséget
kínál tényleges ünneplésre, szórakozásra, találkozásokra és kikapcsolódásra.

A Becsvölgyei Hírek mellékleteként küldjük minden családnak, helyi érintett közösségnek a nap
programját is bemutató tiszteletteljes meghívásunkat!
Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, partnereivel együtt hívja és várja Önöket,
barátaikkal együtt!
A rendezvény megszervezéséhez adománykérő leveleket küldtünk az önkormányzat részéről azoknak a nagyobb cégeknek, akik szolgáltatnak a településünkön, illetve kapcsolatban áll velünk.
Továbbá adománykérő levelet küldtünk, azoknak, akik már az elmúlt évben is hajlandóságot mutattak a Fogathajtó Verseny támogatására, mely támogatókat az előző lapszámban soroltam fel és kifejezhettem településünk köszönetét.
Ezúton fordulok a lakosság felé, hogy hangot adjak részünkről annak a kérésnek, hogy a lakossági
bármely támogatási módot lehetővé tegyem. Már sokszor tapasztalhattuk, hogy Becsvölgyén az emberek többsége nagyon segítőkész, szeret részt venni a közösség egy láncszemeként a településünk
különféle összefogást megmutató eseményén.
Augusztus 25-én a helyi lakosokon kívül sok vendége lesz településünknek.
A szennyvízberuházás ünnepélyes átadásaként és a fogathajtó verseny megrendezéseként a vendégeink ellátásáról gondoskodnunk kell.
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Ezúton kérem a tisztelt lakosságot, hogy ha lehetősége van arra, hogy bármely módon támogatni tudja a rendezvényt, kérem tegye meg.
Az előző évek tapasztalatai alapján, sorolok néhány lehetőséget, amely az idei évben is aktuális /ital, zöldségféle, gyümölcs, pogácsa, sütemény, tombolatárgy/.
Tevékenyen is mód van segítségre, aki szervezésben, lebonyolításban szívesen tevékenykedne, örömmel fogadjuk.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

TÁJÉKOZTATÁS A SZENNYVÍZDÍJRÓL !
Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, 2012. július 31-én Lakossági Fórumot tartott.
A legfontosabb és aktuális célja a fórumnak a szennyvízberuházás zárásaként a lakosság tájékoztatása és
a szennyvízdíj közlése.
Július 31-én megtörtént a végleges műszaki átadás és kimondásra került, a szükséges mérések birtokában, hogy a próba üzem eredményes volt. A tisztítási technológia megfelelő, további szennyvíz mennyiség még optimálisabbá teszi a laboratóriumi vizsgálatok eredményét.
Július végéig elmondható, hogy 251 ingatlan tekintetében történ olyan nyilatkozat, hogy vállalják a hálózatfejlesztési hozzájárulás megfizetést és az ingatlanuk csatlakozását a közműhöz. Addig a napig 131
bejelentett rákötést tartunk nyilván. /93 nyomott rendszerű, 38 gravitációs/
A lakosságot a helyreállítások és a szennyvízdíj érdekelte legjobban.
A helyreállítások folyamatosan zajlanak. A bejelentett helyreállítási igények, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott, valamint a kivitelezés során keletkezett károk helyreállítási munkálataira az elkövetkező hetekben kerül sor
Tehát érdemes tudni, hogy a műszaki átadás nem a projekt vége, adminisztratív zárásra szeptember 27ig kerül sor.
A kivitelező pedig 13.000.000 Ft mértékben bankgaranciát helyezett el önkormányzatunknál, arra az
esetre, amely jogos teljesítést nem végez el, annak terhére az önkormányzat rendelkezhet vele. Továbbá
a 3 éves garancia életbe lép.
Szennyvízdíj:
Az Országgyűlés a 2011. december 30-i ülésnapon elfogadta a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. Törvényt. A törvény 2011. december 31. napjával megszüntette a települési önkormányzatok
víz- és csatornadíj megállapítási jogkörét. A szolgáltatási díjakat a Miniszter rendeletben fogja megállapítani. A rendelet hatályba lépéséig a törvény 76 §-a átmeneti rendelkezésként tartalmazza a 2012. évben
alkalmazandó díjak megállapításának szabályait.
A Szolgáltató /Zalavíz Zrt./ a törvényi előírások figyelembevételével állapította meg a díjat.
2012. augusztus 1-től a javasolt nettó díjak Becsvölgye település részére az alábbiak:

Nettó fogyasztásarányos díjak: Ft/m3
1. Közműves szennyvízelvezetés, tisztítás
Lakossági szennyvízdíj:
610 Ft / m3 + áfa
Egyéb fogyasztási kategória: 610 Ft/ m3 + áfa
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2. Közműves szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíja
Az alapdíj mértéke a településen alkalmazott 2012. évi ivóvíz alapdíjjal azonos mértékben került meghatározásra. Nagyságát ÁFA nélkül a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint a következő táblázat szemlélteti.
Mérő (d)
13
20
25
30
40
50
80
100
150
200

2012.évi nettó szennyvízalapdíj Ft/hó
425
1.277
2.553
4.178
8.358
16.716
40.860
51.078
59.589
63.845

Az Önök által, hivatalunkban leadott bekötésről szóló nyilatkozatokat átadtuk a szolgáltató részére.
Tisztelettel kérem a lakosokat, hogy, aki még a rákötést nem jelentette be, szíveskedjen pótolni.
Állandó kérdés, hogy meddig kell rákötni?!
A kiépült közmű és tisztító rendszer műszaki átadását követő 90 nap - 2012. október 31.-ig!
Mi történik azt követően, aki nem csatlakozik a kiépült közműhöz?
Újra engedélyeztetésre került a szippantott szennyvíz leürítő hely, ahová szabályosan elhelyezhető a szennyvíz. Tehát szippantatni kell és számlával igazolni, hogy az elfogyasztott ivóvíz, szennyvízként hová került elhelyezésre.
2012. évi díja: 1200 Ft/m3 +áfa /1 forduló = 5m3/
A talajterhelési díj, rendeletben történt bevezetést követően, településünkön 1800 Ft/m3,
amely azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, akik szabályosan nem oldották meg a
szennyvízelhelyezést.
Tisztelt Becsvölgyei Lakosok!
Településünk egy nagy beruházáson lesz túl rövidesen. Méreteit, költségeit tekintve lehetséges,
hogy a következő évekbe hasonló méretet öltő beruházásra nem kerül sor.
Bármennyire nehéz anyagi teher mindannyiunknak, az tény, hogy ennek a fejlesztésnek meg kellett
lennie.
Becsvölgye Község Önkormányzat Képviseletében tisztelettel mondok köszönetet településünk lakosságának, akik nélkül soha nem jöhetett volna létre ez a beruházás, legyen bármekkora Európai Uniós
támogatás hozzá.
Tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki a 2006-2010 ciklusban dolgozó Képviselőtestületnek, hogy
a pályázat sikeréért dolgoztak. A Viziközmű Társulat működését ma is az Ő jelenlétük biztosítja.
Jelenleg működő képviselőtestületnek pedig azért, hogy tovább lendítették, a megvalósításért dolgoztak.
Nekünk, itt élőknek a legfontosabb – másnak senkinek -, hogy élhetőbb környezetünk legyen, továbbá,
ha mérsékelten is, de a településünk Becsvölgye fejlődjön!
Tisztelettel Hívom és Várom Önöket a Szennyvízberuházás ünnepélyes átadására, augusztus 25-én!
Tisztelettel:
Magai Ágota
polgármester
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BOGRÁCSOS ÉTELEK VERSENYE
FELHÍVÁS!
Nagymamák, anyukák, konyhatündér apukák,
baráti társaságok, gyermekek figyelem!
Becsvölgye Napja 2012 program keretében augusztus
25-én 1300 órától bográcsos ételfőző versenyt hirdetünk.
Jelentkezés előre történik.
Fát és bográcshelyet, szükség esetén asztalt és székeket
biztosítunk.

Megújult az Óvoda udvara
A Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány 2012. június 9-én tartotta első Alapítványi bálját, melynek célja az óvodai
udvar új játékokkal való megújítása volt.
A környező települések vállalkozóinak,
becsvölgyei és kustánszegi lakosoknak,
vállalkozóknak, szülőknek, nagyszülőknek, régi óvodásoknak, továbbá a két
fenntartó önkormányzatnak köszönhetően elkészült az új, biztonságos, fából készült házikó, csúszdával, továbbá beszerzésre került egy nagyméretű napernyő a
homokozó árnyékolásáshoz.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon támogatták
Alapítványunkat!
Nyitnikék Kincsesláda Alapítvány
Becsvölgye
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„Ha a táncunkat nézed
a szívünk szavát hallod”

I. Göcseji Hacacáré
Szinte hihetetlen, hogy több mint 6 év telt azóta, hogy Göncz Kati fejéből kipattant az ötlet: jó lenne létrehozni egy felnőtt néptánc csoportot mindazoknak, akik szeretnek táncolni és szívesen részt vennének egy ilyen kezdeményezésben. Az akkor már több éve a gyermekeket néptáncra oktató, (akkor
még) Kiss Istvánt kérte fel, hogy vegye szárnyai alá a kis csapatot. Mindez 2006 februárjában történt, 14
fővel megalakult a Cserta Táncegyüttes. Az első fellépésünk 2006 októberében volt a szüreti fesztiválon
(egyidősek vagyunk a fesztivállal). Emlékszem mindannyian szorongtunk, izgultunk, hogy el ne téveszszünk egy lépést sem. Soha nem felejtjük az akkor kapott tapsot, az igazi szívből jövő örömet, amit kaptunk.
Az évek során a heti rendszerességgel tartott próbákon 7 tájegység táncait sajátítottuk el. Lehetőségünk volt a néptánccsoport kereteiben eljutni többek között a Művészetek Völgyébe Kapolcsra, valamint
közel 50 alkalommal képviselhettük Becsvölgyét a szomszédos települések rendezvényein. Természetesen a saját kis falunk számos ünnepén is
igyekeztünk helytállni.
A Cserta Táncegyüttes tavaly ünnepelte 5. születésnapját, melyet egy gálaműsorral tett emlékezetessé.
Néptáncos fórumra igény van a környéken ezt bizonyította a szép számmal öszszesereglett nézőközönség, akik tavalyi
jubileumi gálaműsorra kíváncsiak voltak,
valamint az évek során kapott elismerő
tapsok és visszajelzések is egy-egy lendületet adtak számunkra a további terveink megvalósításhoz.
A néptánccsoport működésének megkönnyítése érdekében 2011 novemberében megalakítottuk a Cserta Egyesület
Becsvölgye- közhasznú szervezetet.
Az egyesület célja, hogy biztosítsa a működéshez szükséges feltételeket a Cserta Táncegyüttes számára. Egyesületünk olyan kulturális, társadalmi szervezet, amely a népi hagyományok, a népi kultúra ápolása érdekében jött létre. Az egyesület elnöke: Kovács Ilona, alelnöke: Vass Eszter, titkára: Tóthné Nérel Mária.
Az egyesület hagyományteremtő szándékkal szervezte meg 2012. július 21-én az I. Göcseji Hacacárét.
Fesztiválunkkal évről évre szeretnénk a köztudatban tartani, bemutatni a zalai, göcseji népszokásokat,
táncokat, dalokat, illetve egyéb népművészeti tevékenységeket.
Rendezvényünk neve elárulja szándékunkat, hiszen a hacacáré jelentése: zajos mulatság, jókedvű, italos,
táncos szórakozás. Elmondhatjuk, hogy elértük a kitűzött célunkat, mivel rendkívül jókedvű, hangulatos,
színes élményben volt része annak, aki kilátogatott ezen a szombat délutánon a faluházba. A programot
színesítette a helyi iskolásokból álló Kisbokréta néptánccsoport, a Kerka, a Boróka néptáncegyüttesek, a
Válicka citera zenekar, a Zalaszentmihályi nótakör, a Zalai Táncegyüttes Zörömbölők utánpótlás csoportja, valamint a táncukkal mindannyiunkat ámulatba ejtő, szemet kápráztató Kutyakölykök.
Az I. Göcseji Hacacáré megrendezéséhez támogatást kaptunk a Zalai Megyei Közművelődési Intézménytől és a Nemzeti Kulturális Alaptól, Becsvölgye Önkormányzata biztosította számunkra az
infrastrukturát a rendezvény megvalósításához.
Mindannyiunkat jóleső érzéssel töltöttek el az elismerő szavak, mellyel a rendezvény alatt és után méltatták a néptánccsoportunk tevékenységét.
Késő estéig tartó hangulatos, vidám táncházzal zárult a rendezvény.
.
Becsvölgyei Hírek
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Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a népművészeti kirakodóvásárt nem sikerült a tervezett
módon megvalósítani
A hacacáré sikeréhez hozzájárultak önzetlen segítségükkel: Antalné Horváth Zsófia, Baksa Ferencné, Gehérné Dömők Mária, Geráth Júlia, Némethné Pais Éva, Kardos Ádám, Kustán Jenő és Vass
Lászlóné.
A rendezvényt támogatta:
Becsvölgye Község Önkormányzata, Kustánszeg Község Önkormányzata, Dóráné Simon Zsuzsanna,
Pais János (Sün), Horváth Richárd, Császár Ferenc, Geráth Csaba, Berke Gyula, Fülöp Tibor, Kiss Szikvíz, Kovács Pál, Pais Béla, Kullai Pékség és mindazok, akik a kihelyezett becsületkasszába helyezték el
támogatásukat.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket tolmácsolni mindannyiuknak.
Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk a következő hacacáré megrendezésére, továbbá még színesebbé tudjuk tenni a programunkat, hogy az itt élő emberek érdeklődését minél szélesebb körben fel tudjuk kelteni.
Kovács Ilona
Cserta Egyesület Becsvölgye elnöke

SZEGI SULI HÍREI
Alsó tagozat
A IV. Göcsej randevú rajzpályázatán Pais Fanni 4. o., Kruczler Panna 2. o.,
Tóth Patrik 3. o. tanulóink a kiemelkedő munkájukért díjazásban részesültek. Gratulálunk nekik!
Reflex Környezetvédelmi Egyesület által meghirdetett rajzpályázaton Király Stefánia 3. o. tanuló
rajza a szavazatok alapján rákerülhet az újra hasznosított papírból készült órarendre.
Internetes matematika versenyen Király Stefánia, Takács Amarilla, Németh Gábor, Horváth
Krisztián, Egyed Zsanett a 2800 versenyző közül 113-117 helyezést érték el.
- Az idei évben tanulmányi kirándulásra a Balaton felvidékre utaztunk, egy tanuló élménybeszámolója:
A kirándulás
Hétfőn reggel autóbuszra szálltunk és
elindultunk Sümeg felé a várromhoz.
Majd a Veszprémi Állatkert felé vettük
az irányt. Az állatkert bejáratánál sokat
időztünk, mert sokáig tartott megvenni a
belépőket. Először a hüllőházba mentünk, az ott látott kígyók nagyon- nagyok voltak. Aztán kimentünk és furábbnál furább állatokat láttunk. Majd
következtek a nagymacskák, nekem a
legjobban a tigris tetszett.
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Egyenesen a majmok világba értünk, ahol az első a Böbe baba tanodája volt. Eljutottunk a szavanna
részbe is, itt mindenféle sivatagi élőlényt láthattunk, sőt még simogatni és etetni is lehetett őket. Hazafelé megálltunk a Kinizsi várnál, ahol viccelődve kérdeztem a tanító nénit, hogy egy- két törököt nem
találunk-e? Tapolcán a halastónál zárult a napunk.
Németh Gábor
(3. oszt.)
Összeállította: Kati tanító néni
========================================================================
Felső tagozat
Kirándulás
2012. május 31-én mi, felső tagozatosok a Balaton környékére utaztunk.
Először a szigligeti várba látogattunk, ahol íjászkodtunk, gyönyörködtünk a tájban, majd
fagyiztunk. Ezután, nagy örömünkre Balatonfűzfőre mentünk, hogy bobozzunk. Az első menetnél nagyon féltünk, de a végére belejöttünk az irányításba. Ezt követően a veszprémi állatkertet látogattuk
meg, ahol rengeteg állatfajt megcsodálhattunk.
Hazafelé sokat nevettünk, és reméljük, lesz még részünk ilyen remek kirándulásban.
Vugrinecz Réka
(6. oszt.)
Hód túra
Edit néni egyik nap nagy meglepetéssel fogadott minket természetismeret órán: Iklódbördőcén a
„Hód túra” ügyességi vetélkedőt idén is megrendezik. A tanár néni ismertette a verseny felépítését, a
feladattípusokat. Az egész osztály örömmel fogadta a hírt, de sajnos csak 2 csapat indulhatott: három
lány és három fiú lett kiválasztva.
A felkészülés után eljött a várva várt nap. Mindenki nagyon izgult, hiszen versenytársaink közt
voltak középiskolások is. A túra több állomásból állt. Nekem legjobban az az ügyességi feladat tetszett,
amelyben át kellett kelni a Cserta fölött egy kidőlt fatörzsön. A kiránduláson 41 csapat vett részt. Mi,
lányok (Gyenese Dorina, Miklós Vivien, Vugrinecz Réka) az általános iskolás korcsoportból 6. helyezést értünk el, a fiúk (Egyed Martin, Gyenese Bálint, Németh Péter) 10. helyezettek lettek. Oklevéllel és egy hódfarkú cseréppel jutalmazták a lányok teljesítményét.
Sok élménnyel gazdagodtunk. Fantasztikus nap volt ez! Remélem, jövőre is mehetünk, és még
jobb helyezést érhetünk el.
Gyenese Dorina
(6. osztály)
Író-olvasó találkozó
Június 5-én, kedden délelőtt az Ünnepi könyvhét keretében vendégünk volt Nyulász Péter író,
költő. Gyermekeknek írt verseiről, a belőlük készült rajzfilmekből, Helka című regényéből kaptunk
ízelítőt.
Színjátszás
Jűnius 8-án, pénteken csoportunk, a Szegek Színjátszói Zalaszentgróton szerepelt a Szín-Kör
Fesztiválon. A „Mátyás király lustája” című mesejátékot adtuk elő. Produkciónkért emléklapot kaptunk. A felső tagozatos csoportok legjobb fiú szereplője csoportunk tagjaként a csonkahegyháti 4.
osztályos Kovács Kornél lett.
Becsvölgyei Hírek
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A csoport tagjai: Dalocsa Bendegúz, Dávid Szilveszter (5. oszt.), Gyenese Dorina, Márovics Cintia,
Miklós Vivien, Vugrinecz Réka (6. oszt.), Takács Ivett, Tóth Martin (7. oszt.), Berta Kristóf,
Kustán Anna, Srágli Patrik (8. oszt.), Gyenese Krisztián, Kerkai Vivien, Kovács Kornél, Kovács Júlia,
Kovács Martin, Szirkovics Evelin, Takó Zsanett (csonkahegyhátiak)
Köszönöm a tanévben az önkormányzatok támogatását, a falugondnokok segítségét az
utaztatásban!
Berke Andrea
csoportvezető

Ballagás, tanévzáró
8. osztályos diákjaink Suli bulival, szerenáddal és bolond ballagással búcsúztak el diáktársaiktól,
tanáraiktól és a falvak intézményeinek dolgozóitól.
Tanulóink az első helyen megjelölt középiskolákba nyertek felvételt.
gimnázium: 3 tanuló
szakközépiskola: 5 tanuló
szakiskola: 5 tanuló
Előzetes tájékoztató a tankönyvekről, melyek egységesen átvehetők Becsvölgyén az iskolában
augusztus végén. (Pontos időpont majd a falvakban kihelyezett plakátokon!)
Tankönycsomagok ára (igények alapján eltérő lehet):

osztály

tankönyvcsomag ára

2. osztály

9.450 Ft

3. osztály

10.580 Ft

4. osztály

11.940 Ft

5. osztály

15.020 Ft

6. osztály

14.240 Ft

7. osztály

19.945 Ft

8. osztály

18.575 Ft
Összeállította: Berke Andrea

Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja
Szerkesztette: Baksa Ferencné
Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester
8. oldal

Közélet
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