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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. 
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Önkormányzati Tudósító 

 

 

LEVÉL KARÁCSONYRA  
 
 
 

Az, hogy a levelezés napjainkra elvesztette régi 
varázsát, nagyon is megfelel korunk természetének.  
Először is hiányzik maga a késztetés: általában alig akarunk többet 
mondani a feltétlenül szükségesnél. 
Ezért vásároljuk a sablonszöveggel előre nyomtatott üdvözlőkártyákat. 

Ez bizony sokkal egyszerűbb a saját gondolataink papírra vetésénél. 
Ha pedig feltétlenül őrizni akarjuk a személyesség látszatát, ott van kéznél a telefon, és vele a pár perces 
felszínes csevegés. 
 
Egyszerű karácsonyi meglepetés: LEVÉL KARÁCSONYRA 
 
Magam is ezt a formát választottam. 
Küldöm levelemet minden kedves Becsvölgyei Lakosnak  
 

Kedves Mindnyájatok! 
 

 Karácsonyra készülve, az ünnepre szóló gondolatokkal kereslek fel Benneteket levelemmel. 
Bízom abban, hogy mindnyájan jól vagytok és a közelgő ünnep jó egészségben, örömben köszönt Rátok. 
 
Most még a várakozás időszakában telnek a napok. Sokan félreértik a várakozást, és azt hiszik, hogy a naptári 
évfordulóra várnak. 
Holott arra várakozunk, hogy önmagunk beérjünk és azon a napon újjászülethessünk.  
Ezt előzi meg a várakozási időszak. Mialatt az ember megérleli magában azt, aki még nem de, aki majd 
megszületik. 
Mit gondoltok, vajon tudunk-e újjászületni? Értjük-e, hogy egy lehetőség előtt állunk? 
 
Amikor gyermek voltam, akkor még tudtam mi az, hogy ünnep. Most, hogy felnőtt vagyok, már nem tudom mi 
az, hogy ünnepi szív. 
Felnőtt emberként nehéz megteremteni. Főleg karácsonykor. Leginkább ilyenkor nehezebb. Ekkor van legtöbb 
gond, nyüzsgés, zaklatottság a levegőben és a szívünkben. 
Igazi karácsonyt csak gyermeki tudattal lehet megélni. Egy felnőttnek is csak akkor, ha vissza tudja idézni a 
gyermeki lelkületet. 
 
Emlékeztek, milyen volt gyermekkorotokban? 
Ha kimondom azt, hogy karácsony és ünnepi szív, érzem gyermekkorom örömét és átérzem a mai gyermekek 
izgatott boldogságát. 
 
Gyermekkorom karácsonyai mind, ilyen betlehemi karácsonyok voltak.  
Gyertyák égtek a karácsonyfán, körbeálltuk és énekeltünk. 
Ma is ez a legszebb emlékem a gyermekévekből.  
Bennünket akkor még nem zaklatott fel túlzottan a külvilág, csalóka hívó szavakkal és külsőséges csillogásával.  
A mi közegünk a családunk, a rokonok, utcabéli gyerekek és a szűkebben vett szomszédok voltak. 
 
 

Tartalomból: 
 

Önkormányzati Tudósító: 

 Ünnepi köszöntő 

 Levél Karácsonyra 

 Talajterhelési díj 

 Bemutatkozások 

 Szemétszállítás 
Szegi Suli Hírei 
Szilveszter—Meghívó 
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Életünk során valóban ezt szeretnénk átélni újra és újra. 
Kérdezlek Benneteket, hogy ha egy jó tündér karácsonyi üzenetet kérne tőletek azok számára, aki 
nyitott szívvel fogadjátok, mi lenne az? 
 

Én magam ezt a karácsonyi üzenetet küldöm:  
Legyen egy szép, csendes, jó pillanata mindenkinek önmagában. Próbáljatok meg egy kicsit jobbnak 
lenni másokhoz. 
Lehet, hogy túl nagy kérés lenne azt mondani, hogy jobban szeressétek a Benneteket körül vevőket, 
ezért azt mondom, hogy legyetek egy kicsit jobbak másokhoz. 
 

Elgondolkodtatok e valamikor arról, hogy mitől leszünk boldogok? 
Egy kutatás szerint a boldogság recetúrájában ötven százalék körüli a genetikai örökség aránya. Tíz-
tizenöt százalék a környezet szere, ennyit számít, hogy mennyire kellemes körülöttünk a világ. A 
maradék harminc–negyven százalék viszont tényleg attól függ, hogy: ki-ki, hogyan szervezi a saját 
életét. Az ilyesmit nem lehet patikamérlegen adagolni, de látni kell, felelősek vagyunk azért, hogy 
miként alakítjuk saját életünket. 
Nincs még egy olyan napja az évnek, amelyet, olyan gyakran hoznak össze a boldogsággal, mint a 
karácsony. 
Ez azaz  idő, amikor  nem arra kell gondolni, hogy mi hiányzik, hanem azt kell felmérni, hogy mi az a 
jó ami megvan. 
 
Maradandóbb élményt, nagyobb örömet szerezhet egy köszönetnyilvánítás, mint a drága ajándékok. 
Ki-ki, mondja el, hogy mi az, amit a másikban értékel. 
 
Az emberek ősidők óta tudják mindezt, csak mi feledkeztünk bele annyira az anyagi javakért folytatott 
hajszába, a technológiai fejlődés követésébe mindenáron, csak éppen egymásnak a legfontosabb 
szavakat nem mondjuk ki. 
Mondjuk ki, vagy írjuk le levélben, de késztessük magunkat arra, hogy kifejezzük. 
 
 Mielőtt zárom soraimat, ily módon is szeretném kifejezni köszönetemet az  együttműködésért, 
figyelemért, amivel egész évben segítettétek tevékenységemet, törekvéseimet. 
Ajándék ez a szép gondolat mindnyájatoknak: 
 „ A boldogság egy pillangó. Ha kergetjük, kisiklik a kezünk közül, de, ha csendben leülünk, leszállhat 
ránk” /Hawthorne/ 
 

Boldog Karácsonyt  és Békés Boldog Új Esztendőt kívánok! 
 

Magai Ágota  
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A Talajterhelési díjról szóló rendeletet Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 4/ 
2013.(IV. 29. ) számú rendelete szerint megalkotta . 
A Becsvölgyei Hírekben teljes terjedelemben közzé tesszük. 
Nem vonatkozik mindazokra , akik a közcsatornára rákötöttek. 
A rendelet azon ingatlantulajdonosokat érinti, akik a kiépített közcsatornára nem kötöttek rá. 
Az érintett tulajdonosok év elején egyénileg kapnak értesítését a tennivalókról . a hatályos jogszabály 
és az önkormányzat rendelete értelmében. 
Fontos! 
A díjkötelezettség a közcsatorna üzembe helyezést követő 90 naptól kezdődik. 
Az üzembe helyezés a jogerős üzemeltetési engedély napja. 
2013. március 27. 

 
 

Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete  

a talajterhelési díjról 
 

Becsvölgye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXIX törvény 21/A § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Becsvölgye Község Önkormányzatának 

illetékességi területén hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet 

terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (továbbiakban: kibocsátó). 

 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

2. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, 
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség 
a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 
szenny-vízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő 
objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente 
vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem 
haladja meg 20 %-kal a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett 
alapállapot felmérés keretében mért értéket. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és 
ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. 

Talajterhelési díj mértéke 

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 4. §-ban meghatározott alapja, az 5. §-ban meghatározott egységdíj, 
valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Becsvölgye közigazgatási 
területére: 1,5) határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg. 
 

 



A talajterhelési díj alapja 

4. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vett víz mennyiségével (az április 1-je és szeptember 30-a között fogyasztott vízmennyiség 
10 %-a). 

(2) Mérési lehetőség hiányában egyedi vízbeszerzés esetén átalányként az engedélyben szereplő 
vízmennyiség, annak hiányában 50 liter/fő/nap vízmennyiséget kell figyelembe venni. 

(3) A talajterhelési díj alapját csökkeni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Egységdíj mértéke 

5. § A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 12. § (3) 
bekezdésében meghatározott egységdíj (jelenleg: 1.200.-Ft/m³) 

 

Díjfizetési kötelezettség keletkezése 

6. § Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a 
tárgyévet követő év március 31-ig fizeti meg. 

 

A díjfizetési kötelezettség bevallása 

7. § (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz 
bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. 

(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik, bevallásában az 
adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel. 

(3) A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege 
telephelyenként megállapítható. 

 

Díjfizetési kötelezettség megszűnése 

8. § (1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon: 

 a.) a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt, 
 b.) 2. § (2) bekezdésében foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, 
 c.)  a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja. 

(2) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségének megszűnéséről annak bekövetkezésétől 
számított 30 napon belül bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

A talajterhelési díj megállapítása, megfizetése 

9. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítani, és a díjat a bevallás 
benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie, a rendelet 7. §-ban, valamint a 8. §-ban 
meghatározott határidőig. 

(2) A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak átutalási megbízással, 
pénzforgalmi számlával nem rendelkezőknek belföldi postautalványon kell teljesíteni az 
önkormányzat 11749008-15734350-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára. 

 

Egyes eljárási szabályok 

10. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 

         (2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításához és beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 
végrehajtására e rendelet és a környezetterhelési díjról szóló torvény, az ott nem 
szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Adatszolgáltatás 

11. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén közműves 
ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző vízközmű, szolgáltatót a rendelet 
hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában kibocsátónként a szolgáltatott víz 
mennyisége és a locsolási célú víz tekintetében. 

         (2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított 
közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként 

          (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március 31., 
mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.ű 

          (4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató, a közműre rácsatlakozott kibocsátók 
tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben 
maghatározott tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás 
időpontja közötti időszakra kell vonatkoznia. 

 

Értelmező rendelkezések 

12. § E rendelet alkalmazásában: 

a.) környezethasználó: az a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki/amely a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező 
tevékenységet folytat, és az általa kibocsátott szennyvízmennyiség évente az 500 m³-t nem 
haladja meg. 

b.) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a 
környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetése-
tisztítása és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással 
egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési 
kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi. Technológiai 
elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a 
földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén – a növényzet és a talaj élővilága számára a 
tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben 
történő ártalommentes elhelyezést. 

c.) egyedi zárt szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény, amely a települési 
szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves 
szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A 
szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának külön 
jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó. 

d.) gyedi zárt szennyvíztároló: olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és 
vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a 
szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben 
gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok szerinti további kezelés után 
biztosított. 

e.) Folyékony hulladék szállítására feljogosított közszolgáltató: a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására kizárólagos jogot 
szerzett, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendeletben megjelölt vállalkozás. 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

13. § (1) A kibocsátónak a 2013. évi várható talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről 2013. augusztus 
15-ig kell bejelentést tennie a 2012. évi tényleges kibocsátási adatok alapján, az egy naptári 
évre számított talajterhelési díj 8/12-ed részének megfelelő összegről. 
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    (2) A 2013. évi díjelőleget két egyenlő részletben kell megfizetni, 2013. szeptember 30-ig és 
         2013. december 31-ig. 

 
14. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-én lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Becsvölgye, 2013. április 26. 
 

 Dr. Szemes Róbert        Magai Ágota 
  jegyző         polgármester 

 

Kihirdetve: 2013. április 29. 
 

Dr. Szemes Róbert 
Jegyző 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
1.  melléklet 

A talajterhelési díj mértéke 
 

A talajterhelési díj mértéke: 
TTD = E x A x T 

 
ahol: 

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj, 

E: az egységdíj (Ft/m³) 

A: a díjfizetési alap (m³) 

T: területérzékenységi szorzó mértéke: 1,5 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

Bemutatkozások 
 

 Csak néhány szóval szeretnék bemutatkozni, hiszen jórészt mindenkivel ismerjük már e kis 
községben egymást. Miután középiskola után elkerültem Becsvölgyéről, a gödöllői Szent István 
Egyetemen szereztem meg alapfokú diplomámat környezetgazdálkodási agrármérnök szakon, majd 
ugyanitt vettem részt mesterképzésen, mint vidékfejlesztési agrármérnök. 2013. júliusában kaptam azt 
a megtisztelő feladatot, hogy képviselhessem településünket a Magyarország-Horvátország IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Heritage of the Guardians című projekt 
keretében, mint projektmenedzser  

 

Miről is szól a projekt? 

A program a Zalai Falvakért Egyesület gesztorságával, a Becsvölgye Községi Önkormányzat, 
Csesztreg Község Önkormányzat, lispeszentadorjáni Skanzen Egyesület, valamint a horvátországi 
Domasinec és Podturen települések összefogásával valósul meg. 
 
A pályázat időtartama: 2013. április 1. – 2014. július 31. 
 
A pályázat összege: 80 010 euro, mely 95 %-os támogatottságú, és 5 % az önrész. 

A pályázat keretében megépül egy hagyományos göcseji gyümölcsaszaló a Faluház melletti füves 
területen, valamint felújításra kerül a kislengyeli malom épülete is, ahol egy kemence kialakításával 
elevenedik meg a kenyérsütés mestersége, amit a helyiek és az idelátogatók is kipróbálhatnak. 



 

Az aszaló és a kemence kialakításával úgynevezett Örökség Pontok jönnek létre, ahol ezekhez a 
mesterségekhez szükséges eszközök összegyűjtésével, és kiállításával interaktív múzeum nyílik az 
érdeklődők számára. 
 

E pályázat keretében valósult meg az októberben megrendezett Örökség esemény, ahol a horvát és 
magyar partnereket láttuk vendégül. 
 

Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok községünk fejlődéséhez. 
 

Hári Szabina 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 
Tisztelt Becsvölgyeiek! 
 
 Engedjék meg, hogy néhány gondolatban bemutatkozzam. Vincze Nóra vagyok, tanulmányaimat 
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv- és irodalom szakán 
folytattam, ezzel párhuzamosan színházi asszisztens- modul képzésben vettem részt. 
 
2013. november elején egy olyan öt hónapon át tartó országos közfoglalkoztatási program indult el a 
Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, amely a kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti 
kultúra terjesztése, valamint az értékek megőrzésének szolgálatába állítja ezt a lehetőséget. E program 
keretein belül vehetek részt településünk kulturális értékeinek feltárásában, a közművelődés szélesebb 
körben való kiterjesztésében  
 
A Faluház épületében, annak nyitvatartási idejében állok a lakosok rendelkezésére. 
 
 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt működő Nemzeti Művelődési Intézet, a 
közművelődés egészét áttekintő és annak fejlődését segítő szervezetként dolgozta ki a kulturális 
közfoglalkoztatási programkoncepciót. 
A Kulturális közfoglalkoztatási program túlmutat a kulturális és közművelődési szakma keretein, 
hiszen általa a magyar társadalom egészét érintő kihívásokra – mint a munkaerő kiáramlása, kulturális 
szegénység – születnek a helyi közösségek igényeit szem előtt tartó megoldások. 
 
 A Kulturális közfoglalkoztatási program a helyi közösségek és kultúra megerősítését, valamint 
az értékmegőrzést tűzte ki a  céljául. 
A program által betekintést nyerhetünk a közösségszervező- és közművelődési munkába, részt veszünk 
helyi rendezvények megszervezésében, civil szervezetek életében, a helyi kulturális és közösségi 
értékek feltérképezésében, közösségi koncepciók előkészítésében és más tevékenységekben. 
 
Bízom benne, hogy munkám során számíthatok ötleteikre, javaslataikra, együtt működésükre, ezáltal 
gazdagítva településünk értékeit. 
 

Vincze  Nóra 
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FIGYELEM! 
 

DECEMBER 25-én SZEMÉTSZÁLLÍTÁS! 
 
A szolgáltató kérésének megfelelően kérem, hogy reggel korábban tegyék ki a szemetet, mivel 
előbb érkezik a szemetes autó 
 
Az Önkormányzati tudósítót ajánlom szíves figyelmükbe 

Magai Ágota 
polgármester 

 
 

Szegi Suli Hírei  
 

Alsó tagozat 
 

 A 2013/ 2014-es tanévben az első osztályosok 11-en kezdték meg 
tanulmányaikat a Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskolában 
Csonkahegyháton.  A tanulók Becsvölgyéről, Kustánszegről, Németfaluból, 
Milejszegről, Pálfiszegről, Zalaegerszegről érkeztek. Izgatottan készültek a 
tanévnyitó ünnepélyre, lelkes kíváncsiság csillogott a szemükben.  Életük nagyon fontos állomásához 
értek el, hiszen az óvodáskort felváltotta az iskolás korszak, a játékot a tanulás. Minden gyermek 
életében egyszer történik meg, nagyon fontos, hogy a kezdet örömteli legyen, hiszen ez kihat az egész 
iskolás életükre. Számomra is nagyon szép mindig a szeptember, külön öröm az első osztályosok 
fogadása, bevezetése az iskolai életbe, nagyon gyönyörű feladata ez a pedagógus pályának. Ilyenkor 
mindenki tele van reményekkel: a gyerek, a szülő, a pedagógus egyaránt. A gyerekek tele vannak 
tudásvággyal, a szülő azt reméli, hogy gyermeke könnyen veszi az akadályokat, a pedagógus pedig, 
hogy tehetséges, szorgalmas diákot kap. Reméljük, hogy az életükben és a tanulmányaik során is 
sikeresek lesznek. 
Versenyeredmények: 

 

A Tiszán innen Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny területi fordulóján szóló 
kategóriában Gáspár Cintia 1.o. tanuló és Táncos Klaudia 4. o. tanuló arany minősítést 
kapott. Büszkék vagyunk rájuk! 

 

Mesék, mondák Erdélyből körzeti mesemondó versenyen, Bakon Gáspár Cintia 1. o. tanuló 2. 
helyezett, Pais Janka 3. o. tanuló 2. helyezett, Trömböczky Bíbor Zselyke 4. o. tanuló 3. 
helyezett lett. A meseillusztráció rajzpályázatán Pais Janka 4. o. tanuló 1. helyezést ért el.  
Gratulálunk nekik! 

 

A Te életfád című rajzpályázaton Kruczler Panna 4. o. tanuló első helyezett lett. 
  

 A két iskola közös alsó tagozatos programjaként novemberben Csonkahegyháton az iskola 
szomszédságában egy kisebbfajta állat múzeumot nézhettünk meg. Megcsodálhattuk egy Dél- 
Európában élő nappali vadállatot, a dámszarvast, valamint ízelítőt láthattunk Afrikában élő állatok 
preparátumaiból és hazánk állatvilágából. 

Kati tanító néni 
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Becsvölgyei Hírek— a Becsvölgye Önkormányzat és a Teleház lapja 
Szerkesztette: Baksa Ferencné 

Kiadásért felelős: Magai Ágota polgármester 
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M E G H Í V Ó 
 

SZILVESZTER             
2013/2014 

 

Faluház Becsvölgye 
 

Szeretettel meghívunk minden kedves 

érdeklődőt a Becsvölgyei Faluházban 
tartandó 

szilveszteri mulatságra! 
 

Zene: 

ÉDER GÁBOR 
 
 

Belépő: 3.500 Ft/fő (vacsora, virsli) 
 2.000 Ft/fő (virsli) 

 

Vacsora: 2100 óra 
 

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK 
 

Érdeklődni: 
 
 

Faluház Becsvölgye: 06/92/563-008 
           06/30/549-6202 
 

                          Baksa Ferencné:      06/30/547-5306        
 

A rendezők kérésére ital behozatala nem lehetséges, kivétel az éjféli 

pezsgő! 
 


