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KARÁCSONY

BEJCGYERTYÁNOS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZSÉG

JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
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INGYENES

KARÁCSONYI MISEREND 2020.
December 24.
csütörtök
6.30 Nyőgér

December 26.
szombat
8.30 Ikervár
10.00 Nyőgér
11.30 Meggyeskovácsi

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902
KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI HÍVEK!

Juhász Gyula verse szépen kifejezi
karácsonyi
készületünk
lényegét.
Karácsony ünnepén megemlékezünk arról,
hogy Isten Fia megtestesült. Jézus Krisztus
megszületett Betlehemben, mintegy kétezer
évvel ezelőtt. Emberré lett értünk,
emberekért. Eljött közénk szeretetből.
Eljövetelének célja a mi megváltásunk,
megmentésünk volt.
Igaz, hogy idén a járvány sok
szempontból megnehezíti az életünket.
Lehet, hogy ebben az évben a karácsonyunk
más lesz, mint amilyen szokott lenni. Mégis
felhívja a figyelmünket arra, hogy legyünk
minél jobb emberek. Isten szeretetére
őszinte
szeretettel
válaszoljunk!
Sugározzunk szeretetet embertársaink iránt
még a nehéz időkben is!

LAPJA

December 25.
péntek
8.30 Ikervár
10.00 Sótony
11.15 Bejcgyertyános
December 27.
vasárnap
8.30 Ikervár
10.00 Sótony
11.15 Bejcgyertyános
15.00 Meggyeskovácsi

A késő esti szentmisék megtartására idén
nem kerül sor. December 27-én, vasárnap
Szent Család ünnepe lesz. A szentmise
keretében megáldom a családokat.
A miserendet – a hirdetésekkel együtt –
meg szoktam osztani a Facebookon a
plébánia oldalán és az én saját oldalamon is.
A plébánia hirdetéseit ott is nyomon tudjuk
követni.
A templomban lecserélték az elektromos
hálózatot. Ezt a munkát önerőből fizetjük.
Templomunk előtt a három kivágott fa
helyett öt fát ültettünk. Köszönöm az
önkéntes tűzoltók munkáját, akik elültették
a plébánia által vásárolt fákat!
Tóth András plébános
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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!
A COVID-19 járvány első és második
hulláma miatt rendkívüli évünk volt.
Elmaradtak a szokásos rendezvényeink,
sem falunapot, sem idősek napját, sem
adventi programot nem lehetett szervezni. A
közösségi
összetartozás
érzése,
az
egymással való kapcsolattartás hiánya
próbára tesz mindannyiunkat, különösen a
mi falunkban, ahol mindig aktív közösségi
élet zajlott. Mindenkinek meg kell érteni,
hogy a rendezvények nélküli időszak, a
távolságtartás
nemcsak
egyéni,
de
közösségi érdek is.
A második hullám idején önkormányzatunk
már nem kap adatokat a karanténba
kerültekről, így arra kérünk minden érintettet,
hogyha segítségre van szüksége, nem tudja
magát ellátni, jelezze nekünk!
Az önkormányzat gazdaságilag is nehezebb
helyzetbe került, hiszen elvonásra került a
teljes gépjárműadó, és a jövő évben az
iparűzési adó is megfeleződik. Új adókat
nem lehet bevezetni és a szolgáltatási
díjakat sem lehet emelni. Mindez azt jelenti,
hogy az eddigieknél is takarékosabb
gazdálkodás
szükséges,
a
tervezett
fejlesztések elhalasztódnak.
A veszélyhelyzet idején a képviselő-testületi
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
Nem ülésezhet a testület és nem lehetett az
év végén szokásos közmeghallgatást sem
megtartani.
Közmeghallgatás
fontosabb ügyeiről:

hiányában

falunk

- Örömteli hír, hogy Bejcgyertyános, Nyőgér
és Sótony nyőgéri orvosi rendelőjének
felújítására a gesztor Nyőgér 30 millió Ft-ot
nyert, így sok évnyi sikertelen próbálkozás
után jövőre megújulhat a központi orvosi
rendelő.
- A Kultúrház fűtéskorszerűsítésére beadott
Magyar Falu Pályázatunk nem nyert.
- Szociális tűzifa pályázaton 24 erdei m3
tűzifát nyertünk, melynek kiosztása a két
ünnep
között
történik
a
pályázati
feltételeknek megfelelő 12 rászorulónak.
- A szociális keretből a tanévkezdéshez
beiskolázási segélyt adtunk, illetve év
végéhez közeledve támogatást biztosítottunk
az idős lakosoknak, a kisgyermekes
családoknak.
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- Az önkormányzati útjaink karbantartására
idén a korábbi évekhez képest többet
költöttünk, remélhetőleg megoldódott a
temetői
szakasz
évek
óta
fennálló
vízelvezetési problémája.
- Saját erőből újítottuk meg a buszvárókat.
Elsőként az épületek beázását kellett
megakadályozni. Köszönjük Bolla Zoltán és
Szijártó Szilárd bádogos munkáját! A külső
és belső festési munkákat Kálmán Árpád
végezte.
A
központi
buszmegállóba
időkapcsolós lámpa került, mely 5 percig
világít a kapcsoló megnyomásától számítva.
Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon a
buszvárók állapotára, ne dohányozzon az
épületben, s a szemetet a kihelyezett
gyűjtőbe rakja!
- 3 db bicikli formájú kerékpártároló készült a
bolt elé a COOP támogatásával, melyet
Horváth Árpád alpolgármester és Lendvai
Róbert jegyző helyezett ki. A temetőnél
Mindenszentek előtt felállításra került a
hirdetőtábla.
- Bejczi Lajosné szépkorút köszöntöttem és
átadtam
részére
Magyarország
Kormányának emléklapját 90. születésnapja
alkalmából.
- A felsőoktatási tanulók Bursa Hungarica
pályázatára
1
pályázat
érkezett.
A
tanulmányokat 10 hónapon keresztül havi
4.000,- Ft-tal támogatjuk.
- Idén házhozmenő lomtalanítás történt, 4,3
tonna lom került elszállításra. A lakosonkénti
10 kg-os ingyenes keretet a lehető legjobban
sikerült kihasználni, így az önkormányzatnak
mindössze 813 Ft-ot kellett fizetnie.
- A Kormány által jövőre biztosítandó 3 millió
Ft-os lakásfelújítási támogatás kapcsán
felhívom a figyelmet, hogy külső felújítás,
tetőcsere, nyílászárócsere, hőszigetelés,
kerítés építés stb. esetén szükséges
előzetesen a településkép védelmi rendelet
szerinti bejelentés.
- Képviselőkkel Karácsony előtt minden idős,
egyedülálló polgárunknak ajándékcsomagot
juttatunk el.
Köszönjük mindazoknak, akik bármilyen
módon
együttműködtek,
támogatták,
segítették
településünk
működését,
fejlesztését!
BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNOK!

Lendvai Veronika
polgármester
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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!

KEDVES OLVASÓK!

Éveink száma ismét eggyel gyarapodott, ezért az
elmúlt időszakról dióhéjban néhány gondolat.
Januárban megtartottuk a vezetőségi gyűlésünket,
ahol az idei célokat fogalmaztuk meg, és
összeállítottuk a 2020-as költségvetés tervezetet.
Ezt követte még szintén januárban egy
katasztrófavédelmi ellenőrzés. Itt dokumentumokat,
eszközök,
védőfelszerelések
meglétét,
karbantartását, rendet stb. ellenőrizték. Szerencsére
nem tártak fel semmi hibát. Februárban tartottuk az
éves közgyűlést. A beszámolók és kötelező
feladatok elvégzése után kötetlen beszélgetéssel
zártuk az estét.
Március végén pályázatot nyújtottunk be 700.000 Ft
értékben eszköz és védőruha beszerzésre. A
pályázat sikeres volt, november közepén átvettük
eszközeinket. A felajánlott 1%-ból gyakorló ruhát,
pólót, sapkát vásároltunk. Köszönjük, hogy
megtisztelnek minket a felajánlásokkal!
Tavasztól, amikor igazán kezdődtek volna a
programjaink, a kormány veszélyhelyzetet hirdetett.
A Covid vírus miatt szinte minden közösségi
rendezvényünk, megmozdulásunk elmaradt. Nem
volt tűzoltóverseny, mentőcsoport gyakorlat,
semmi, ami közeli kontaktust igényelt volna.
Közösségi munkánk a szerház, játszótér és
templomra korlátozódott. Itt kell megemlítenem,
hogy a játszóteret újra homokoztuk, betartva az
akkor már előírt védőtávolságot. Lapáttal,
gereblyével és talicskával dolgoztunk, ami
minimum 1,5 m távolságtartást biztosított. Ez
valakinek nem tetszett, bejelentést tett. Köszönjük,
hogy figyelt ránk, de nem ilyen jellegű támogatásra
van szükségünk. Szeptemberben plébános úrtól
kaptunk felkérést a tuják kivágására, amit aztán
októberben újak ültetésével pótoltunk. November
utolsó hetében adventre készültünk. Sajnos a
megszokott közös gyertyagyújtásra idén nem volt
lehetőség, de a világítást és az adventi koszorút
összeállítottuk. Vasárnap a templomi karácsonyfák
felöltöztetésében segédkezett a csapat.

A Napfény Dal- és Tánccsoport és a
Bejci Betyárok házatájáról ismét nem tudok
sok új hírrel szolgálni, én is csak az
elmaradt programokat tudnám felsorolni,
de azt meg minek. Most már csak
bizakodni tudunk, mint mindenki más, hogy
ha előbb nem, tavasszal vége lesz ennek a
rémálomnak,
és
folytathatjuk
a
mindennapokat úgy, mint azelőtt. Vagyis
talán nem is úgy, hanem kicsit máshogy.
Jó lenne kicsit többet összejönni,
szórakozni, beszélgetni, játszani, mozogni.
Ha másra nem is, arra jó ez a
programokban passzív időszak, hogy
ötleteket gyűjtsünk, tervezgessünk. Ezúton
bíztatok mindenkit, ha van valami
használható ötlete, látott, hallott, vagy
kigondolt valami jó programot, és úgy érzi,
kivitelezhető lenne a mi közösségünkben,
keressen meg minket: képviselőket, civil
szervezet vezetőket, tagokat, hátha együtt
összehozunk valami újat, valami jót,
valamit, ami másokat is kimozdít ebből a
bezárkózottságból. Addig pedig, amíg
kinyílik újra a világ, mindenki ünnepeljen
csendesen,
de
boldogan,
lehetőleg
szerettei körében.

Idén két tűzesethez vonultunk. Februárban az Újhegyben kapott lángra némi gaz és avar, majd
áprilisban egy melléképület sarka gyulladt ki.
Szerencsére senki nem sérült meg. Mindkét esetben
a hivatásos tűzoltókkal közösen tevékenykedtünk.
Novemberben mentőkkel és rendőrökkel közösen
egy bezárt lakásba kellett bejutni. Szintén
novemberben
egy
sérült
tető
javításán
segédkeztünk.
Kívánok minden kedves bejcgyertyánosi lakosnak
jó egészséget, békés, boldog Karácsonyt,
sikerekben gazdag új esztendőt!
Pados Balázs
ÖTE elnök

Péntek Enikő
KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK,
EGYESÜLETÜNK TAGJAI!
Sajnos ahogy a falu, úgy az egyesület életében
is csendes, rendezvényeinktől mentes évünk
volt! Vigyázzunk egymásra a továbbiakban is
és reméljük, hogy a jövő év zajosabb és
mozgalmasabb lehet!
„Ahogy a vándor, aki céljához ért, hátratekint,
hogy végignézze az utat, amelyet, habár
arcának verejtékével megtett, nekünk is úgy
illik, hogy az év végén még egyszer
visszanézzünk az óévbe.
Némely nap bár eső és vihar nehezítette meg
utunkat, egy év se volt olyan rossz, hogy ne
hozott volna egy kevés napsugarat is.”
Áldott, Békés Ünnepet és Egészségben Gazdag
Új Esztendőt Kívánok!
Pup Zoltánné EGYBE elnök
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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!

Lassan véget ér a 2020-as esztendő. Bizakodva
és terveket szőve kezdtük meg az évet, mely
beírta magát a történelembe.
Szép kezdet után március közepén minden
leállt, megjelent a vírus. Kijárási tilalom,
idősek sávja, kötelező maszkviselés. A
tavasszal még bíztam, hogy ez csak ideiglenes,
de sajnos tévedtem. A Covid-19 az ősszel még
erősebb támadásba lendült, és a végét nem
látni. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a
szabályokat! Mi a Nyugdíjas Klub tagjai
közben telefonon érdeklődünk egymás felől. A
találkozásokat
kerüljük,
mert
mi
a
legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozunk.
Karácsony a szeretet ünnepe, de most csak
távolról szeressük családtagjainkat. Egyszer
vége lesz a fertőzésnek és újra élhetjük régi
életünket, ami most nagyon hiányzik.
Áldott karácsonyt és vírus nélküli boldog
újévet kívánok!
Korcz Imréné Klubvezető
EDÉNYAZONOSÍTÓ MATRICÁK
Községünkben az STKH Kft. látja
el a kommunális és szelektív
hulladékgyűjtési feladatokat. Az
NHKV Zrt. 2020. IV. negyedévi
számla
mellékleteként,
2021.
január
hónapban
küldi
ki
az
edényazonosító matricákat. A matrica
kommunális hulladékgyűjtő edényzetre
való kiragasztásával igazolható, hogy a
2021. évben az adott ingatlan jogosult az
adott
űrméretű
és
darabszámú
edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére. Az edényazonosító matricát az
ellenőrzést követően a kukaedényre jól
látható helyre szíveskedjenek felragasztani!
Az STKH Kft. munkatársai a teljes
szolgáltatási
területén
megkezdik
a
matricák ütemezett ellenőrzését. A kukát
úgy kell kihelyezni gyűjtésre, hogy a
matricás oldala az úttest felé nézzen.
Ügyfélszolgálati elérhetőség:
9600 Sárvár, Szatmár utca 45. Elérhetőség: 06/94/200-240
Személyes ügyfélfogadási idő: kedd 10:00-17:00
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő, kedd, szerda 8:00-14:00,
csütörtök 10:00-17:00. Elérhetőség: 06/94/200-240

Közvilágítási hibabejelentő ingyenes szám:
06-80-533-533

2020. DECEMBER
TISZTELT GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
2020. évi gépjárműadó teljes
összegét a Járvány
Elleni Védekezési
Alapba utaltuk át.
A
gépjárműadóval
kapcsolatos
adóztatási
feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) veszi át. A változás a tulajdonosokat,
üzembentartókat nem érinti, plusz teendőjük nem
lesz, de annyi változás van, hogy az első részletet
március 15-e helyett április 15-ig kell befizetni. A
NAV az év elején minden érintettnek határozatot
küld a fizetendő adóról. A változások nem
befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.
A 2020. december 31-én fennálló adómentességet
és
szüneteltetést
az
önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekkel
és kérdésekkel továbbra is az önkormányzati
adóhatósághoz, azaz hivatalomhoz lehet fordulni.
Elmondható, hogy községünkben - nyilván egy-két
kivételtől eltekintve - kifejezetten jó az adózási
morál.
Saját
adószámlájának
egyenlegéről
ügyfélkapus regisztrációval itt tájékozódhat:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Ezúton köszönöm meg, hogy tisztességesen fizették
a gépjárműadót, hozzájárulva ezzel a közfeladatok
ellátáshoz!
Békés Karácsonyt kívánva:
Dr. Lendvai Róbert jegyző
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján
vasárnap és ünnepnap kivételével a kerti hulladék
égetése arra alkalmas időjárási körülmények között
megengedett. Ezt a rendeletet év végével hatályon
kívül kellett volna helyezni, de a megváltozott
szabályok szerint a veszélyhelyzet megszűnéséig
(vagyis jelen állás szerint február 8-ig) a rendelet
hatályban marad. Az STKH a jövő évben a
szelektív
gyűjtéshez
hasonlóan
havonta
gondoskodni fog a zöldhulladék elszállításáról,
emellett - az égetés helyett - a korábban kiosztott
komposztálóládák használata is javasolt.
Dr. Lendvai Róbert jegyző
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db.
www.bejcgyertyanos.hu

