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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI HÍVEK!

TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!

Húsvét a keresztény világ
legfontosabb és legnagyobb
ünnepe. Ezen a napon Jézus
feltámadásáról emlékezünk
meg. A feltámadás hite
keresztény vallásunk alapját,
lényegét jelenti.
A zsidó vallásban a Húsvét az egyiptomi
rabságból való szabadulás ünnepe. Ezt a
kovásztalan kenyér ünnepének is nevezik,
mivel az Egyiptomból való szabaduláskor nem
volt idő a kenyér megkelesztésére. Ekkor
vízből és lisztből gyúrt, kelesztés nélküli
pászkát ettek.
Eredetileg a két ünnep egybe esett, majd
325-ben, a niceai zsinaton a keresztény
Húsvétot a tavaszi napéjegyenlőséget (március
21.) követő első holdtölte utáni vasárnapra
tették. Mivel ez az időpont évről évre változik,
ezért a Húsvét mozgó ünnep.
Ferenc pápa Fekete Szabolcs Benedek atyát
a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé
nevezte ki. Püspökké szentelése április 18-án,
húsvéthétfőn a 15.00-kor kezdődő szentmise
keretében
lesz
Szombathelyen,
a
Székesegyházban.

Bevezetőként örömmel osztom meg a jó hírt: a
Magyar Falu Program pályázaton településünk az
eddigi legnagyobb, 43 millió forintos támogatást
nyert el utak felújítására! A Béke utca, az Ady utca,
a József Attila utca sportpálya melletti szakasza és a
Kossuth utcai bekötőút is megújulhat!
A 2018-ban végzett lakossági kérdőíves felmérés
során a válaszadók az utak és járdák felújításának
szükségességét jelölték meg a legfontosabb
célkitűzésnek. Igyekeztünk ennek eleget tenni, de
nagyobb felújításra csak pályázati forrásból van
lehetőségünk.
Az elmúlt években elnyert pályázatok és önerő
segítségével helyreállításra került önkormányzati
tulajdonú útszakaszok: Szabadság utca Falukert
mögötti része, a Petőfi utca temetői szakasza, a
Kossuth
utca
belterületi
része,
valamint
járdafelújítás a Petőfi utca templom felőli oldalán és
a Szabadság utca egy-egy részén.
2021-ben, BM pályázaton közel 20 millió Ft
támogatást nyertünk az Új-hegyi bejárattól
kezdődően a Belső-hegyig vezető járda, a játszótéri
buszváró melletti szakasz és a Szabadság utca
Nyőgér felőli jobb oldala egy részének felújítására.
A munkálatok elkezdődtek, a befejezés várható
határideje június 30.
2022-ben újabb BM pályázatot adtunk be a
Szabadság utca, Ady utca, József Attila utca és a
Kossuth utca járdájának felújítására. Bízunk a
kedvező döntésben!
Szintén pályáztunk a Magyar Falu Programban új
falubusz beszerzésére, de ez a pályázatunk
egyelőre nem járt sikerrel.
Csatornázás ügyében a térségbeli polgármestereknek Sárváron tartott megbeszélésen a
Vasivíz Zrt. szakemberei ismertették a szennyvízelvezetés elkészült koncepcióját. Bejcgyertyános,
Nyőgér, Sótony közös rendszert építene ki, melynek
becsült költsége, tavalyi árakon 2 milliárd Ft.
Bízunk benne, hogy a jövőben lesz lehetőség a
megvalósításra.
A kistelepülési rendezvények támogatására 1
millió Ft összeget kaptunk, amelyet 1 db nagy és 1
db
kisebb
rendezvénysátor
beszerzésére
fordítottunk.
A terveinknek megfelelően a felsőbejci temető
drótkerítésének cseréje megtörtént, az orvosi
rendelő melletti kerítés pótlására az idén kerül sor.

Mindenkit
szeretettel
várunk
a
szentmiséken! A kedves híveknek áldott, békés
Húsvétot kívánok!

Tóth András
plébános

HÚSVÉTI MISEREND 2022.
Nagycsütörtök

Nagypéntek

19.00
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15.00
Nyőgér
19.00
Ikervár

Nagyszombat
16.00
Meggyeskovácsi
17.30
Nyőgér
19.00
Ikervár

Húsvétvasárnap
8.30
Ikervár

Húsvéthétfő
8.30
Ikervár

10.00
Sótony
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Bejcgyertyános

10.00
Nyőgér
11.30
Meggyeskovácsi
15.00
Szombathely
püspökszentelés
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Nyőgér község Magyar Falu pályázatából átadásra
került a felújított központi orvosi rendelő.
A játszótéri eszközök kötelező biztonsági
felülvizsgálata során a balesetveszélyesnek
minősített eszközök eltávolítására sor került. Az
előírt javításokhoz, karbantartáshoz szükséges
anyagok felmérését, beszerzését elkezdtük.
A Teleház udvarán sütőolaj begyűjtő edény
került elhelyezésre, ahol a lakosság ingyenesen
elhelyezheti az elhasznált étolajat, zsiradékot. A
leadott olaj kilója után a Tűzoltó Egyesület 20 Ft
támogatásban részesül.
A közbiztonság növelése érdekében beüzemelésre
került a felújított buszvárónál a
kamerarendszer.
Községünk híreiről ingyenes
mobiltelefonos applikáción is
értesülhetnek. Ajánljuk, hogy
telefonjukra töltsék le az Okos
Önkormányzat alkalmazást és
jelöljék be Bejcgyertyánost!
A település egyik fő nehézsége
a nagy kiterjedésű közterületek karbantartása.
Minden segítő közreműködést szívesen veszünk a
településkép szépítésében!
Az utóbbi két évben a járványhelyzet miatt
megváltozott körülmények között kellett biztosítani
a település működését, elmaradtak a tervezett
programok, kulturális rendezvények. Bízzunk
benne, hogy most már újra visszatérhetünk a régi,
megszokott közösségi élethez! A civil szervezetek,
csoportok vezetőinek bevonásával elkészítettük az
éves közművelődési programtervet, közösen
szervezett rendezvényeinkre szeretettel várjuk a
lakosságot!
A Sárvári Karitász Csoport tevékenységéhez
kapcsolódva Bejcgyertyános Község Önkormányzata is gyűjtést szervezett az Ukrán háború
elől menekülők megsegítésére. Csordultig megtelt a
falubusz adományokkal! A lakossági felajánlásokat
és az Egervölgyi Iskola által gyűjtött adományokat
rendszereztük, dobozoltuk, zsákoltuk, feliratoztuk
és beszállítottuk a Sárvári Karitász Csoportnak,
akik az ukrajnai háború áldozatainak, a Kárpátalján
élő magyarok részére a hozzájutást biztosítják.
Köszönet az önzetlen támogatóknak!
Ezúton is szeretném megköszönni a Képviselőtestület tagjainak, a Hivatal munkatársainak, a
Falugondnoki Szolgálat és a Bejcgyertyánosi
Teleház dolgozóinak, a civil szervezetek és
csoportok vezetőinek és tagjainak és nem
utolsósorban az önkéntes munkát végző lakosoknak
a település érdekében kifejtett tevékenységüket!
Továbbra is vigyázzanak magukra, vigyázzanak
egymásra!
Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kívánok!
Lendvai Veronika polgármester

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
2022. április 3-án országgyűlési képviselők
általános
választására
és
országos
népszavazásra került sor. Bejcgyertyános
községben a választás törvényes rendben
zajlott. Sajnos betegség és a koronavírus
járvány miatt mindkét póttag és tartalék
jegyzőkönyvvezető bevonására is szükség
volt. Az öt tagú, Képviselő-testület által még
2019-ben megválasztott Helyi Választási
Bizottságba 2 főt delegált a Fidesz-KDNP és 2
főt az ellenzéki összefogás.
A választás eredménye:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma
359 fő volt. A szavazókörbe átjelentkezett
választópolgár nem volt. A választáson
megjelent 254 fő (70,75%), nem jelent meg
105 fő (29,25%). A részvétel az országos
megjelenési átlagot (70,21%) kevéssel meghaladó
volt. A szavazási adatok szerint az urnában

lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok
száma 0 db volt, urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma: 254. Érvénytelen,
lebélyegzett szavazólapok száma: 3, Érvényes
szavazólapok száma: 251.
Érvényes egyéni választókerületi szavazatok:
V. Németh Zsolt – Fidesz-KDNP 194 (77,29%)
Bana Tibor – DK-JOBBIK-MOMENTUMMSZP-LMP-PÁRBESZÉD
39 (15,54%)
Németi Csaba – Mi Hazánk
16 (6,37%)
Dávid Dávid – MEMO
2 (0,80%)
Érvényes pártlistás szavazatok:
Fidesz-KDNP
DK-JOBBIK-LMP-MSZPMOMENTUM-PÁRBESZÉD
MI HAZÁNK
MEMO
MKKP
NORMÁLIS PÁRT

201 (79,13%)
32 (12,60%)
16 (6,30%)
3 (1,18%)
2 (0,79%)
0 (0,00%)

A
négy
kérdéses
ún.
gyermekvédelmi
népszavazás
országosan
érvénytelen
lett.
Bejcgyertyános
községben
az
érvénytelen
szavazatok száma 38-40 db volt, az érvényes
szavazatok közül a nem szavazatok aránya 93,46%
és 96,26% között mozgott. Részletes eredmények
elérhetők a www.valasztas.hu honlapról.
Ezúton köszönöm meg a választópolgároknak,
hogy éltek szavazati jogukkal, a Helyi Választási
Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak a
választás lebonyolításában való lelkiismeretes
munkát!
Dr. Lendvai Róbert HVI vezető
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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!

CSAPATÉPÍTŐ PRÓBÁLKOZÁSOK

Év elején néhány gondolatot
szeretnék megosztani az egyesület
idei terveiről. Ebben az évben
szerencsére
még
semmilyen
riasztásunk nem volt. Remélhetőleg így is
marad. Persze ez nem azt jelenti, hogy
tétlenkedtünk.
Januárban vezetőségi gyűlést tartottunk, ahol az
idei
célokat
fogalmaztuk
meg,
és
összeállítottuk
a
2022-es
költségvetési
tervezetet.
Februárban pályázatot adtunk be a Magyar Falu
Program Falusi Civil Alap keretében civil
szervezetek gépjármű beszerzési támogatására.
Még nem történt eredményhirdetés, de bízunk a
pozitív elbírálásban.
Márciusban a templomkertben ültettünk el
néhány növényt.
A napokban adtunk be egy újabb pályázatot az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz eszközökre, szakfelszerelésekre 1 millió
forint értékben. Ez esetben is számítunk a
kiírók támogatására.
Húsvét után 4 fő tanfolyamon fog részt venni,
ahol a tűzoltási alapokat sajátítják el. Teszik ezt
4 héten keresztül szombatjaikat feláldozva
azért, hogy egy esetleges káresemény kapcsán
saját biztonságukat is szem előtt tartva
szakszerűen tudjanak segítséget nyújtani. A
tanfolyam záróvizsgával ér véget.
Május 21-én járási tűzoltóverseny lesz, közben
erre is készülünk, majd egy héttel később
megyei tűzoltónap Bükön. Itt is részt veszünk
kis falunkat képviselve. Ennek kereteiben
tartják a mentőcsoportok megyei versenyét is.
Mi ebben is szerepet vállalunk. Immár hosszú
évek óta a Rába mentőcsoportban 5 fővel
képviseltetjük magunkat.
Továbbra
is
szoros
együttműködésre
törekszünk
a
civil
szervezetekkel,
önkormányzattal és tevékenyen részt veszünk
minden rendezvényen.

Az elmúlt időszak szinte csak a korlátozásokról,
elmaradt
rendezvényekről
szólt,
így
az
énekkarosoknak és a gyerekeknek sem volt sok
lehetősége a közösségi találkozókra. Mivel enni
azért lehetett, ezt kihasználva az év eleji (inkább
igyunk előre az új évre, mint a tavalyira) és a
nőnapi tekézéssel összekötött vacsorát megtartottuk
a Napfény lányokkal. Még decemberben
karaokéztunk is egyet a Farkastanyán, hogy a
hangunkat karbantartsuk egy mozgalmasabb jövő
reményében. A terveink közt egyelőre a helyi
rendezvényeken való részvétel szerepel, hogy a falu
határait túllépjük-e idén, azt majd meglátjuk.
Páran a köztéri dekorációk elkészítésén is
dolgoztunk, ezt a tevékenységet is szeretnénk
folytatni, továbbfejleszteni, de ehhez majd pár
ügyes férfikézre is szükségünk lesz, amihez
keressük a vállalkozó kedvű urakat.
Betyárklubunk újraélesztése is folyamatban van, a
kényszerszünet után nyusziváró délutánra hívtuk a
gyerekeket. Igyekszünk szépítgetni, otthonossá
tenni betyártanyánkat, a régi sulit, és további
programokat szervezni a kicsiknek. Mivel sok az
apróság a faluban, a játszótér is fontos helyszíne
lesz találkozóinknak, amit reméljük hamar sikerül
renoválni. Az önkormányzat vásárolt ide egy ládát,
melybe homokozójátékokat teszünk, hiszen egy
ekkora homokozó nagyszerű lehetőség a játékra.
Ezúton kérjük, ha valakinek van otthon esetleg
feleslegessé vált, de jó állapotú, ilyen jellegű játéka,
ajánlja fel közös használatra. Bízunk benne, hogy
az eszközöket majd szívesen használják a kicsik, s
ha mindenki betartja, hogy mindig visszapakol a
ládába, célszerűen használja a játékokat, s vigyáz
rájuk, akkor sokáig örömüket lelhetik bennük.
Tavaly nőnapkor sütivásárral gyűjtöttünk pénzt a
Betyárklubnak. Idén anyák napja környékén
szeretnénk ezt megismételni, valószínűleg április
30-án, de erről előtte még plakáton értesítjük a
lakosságot.
Kérjük
a
kedves
anyukákat,
nagymamákat, hogy házisütik felajánlásával
támogassák a kezdeményezést, s ezen keresztül a
klubot. Örülnénk, ha minél többen vásárolnának
majd a bolt előtt árult finomságokból.
Végezetül szeretnék mindenkit megkérni a
programok kitalálói, szervezői nevében, hogy
vegyenek minél többen részt a rendezvényeinken,
mozduljunk ki a kényszerből ránk erőltetett
bezártságból, hogy ne menjen kárba a szervezésre
szánt idő és energia. Minél aktívabb a részvétel,
annál nagyobb a lelkesedés a szervezők részéről, s
annál szélesebb lesz a programkínálat is.
Kívánom mindenkinek, hogy a nyuszi hozza el az
igazi szép tavaszt, jó kedvet, sok lehetőséget a
kimozdulásra!

Aki úgy érzi, hogy támogatna minket és még
nem küldte el adóbevallását kérjük, ne
feledkezzen meg rólunk, de minden egyéb
támogatást is szívesen veszünk!
Adószámunk: 18889284-1-18
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a tűzoltó
egyesület!
Pados Balázs
ÖTE elnök

Péntek Enikő
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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOS LAKÓI!
A tavalyi évet a covid járvány befolyásolta. Most a
tavasz beköszöntével enyhült a járvány, de a vírus
most is jelen van.
A Nyugdíjas Klub április 6-án a Kultúrházban
tartotta idei első összejövetelét.
Szomorúan láttam, hogy a tagok közül páran már
egészségügyi gondok miatt nem tudnak közénk
jönni. Az előző években nagyon sokat segítettek a
klub működésében, ezért Ők, mint tiszteletbeli
tagok továbbra is velünk maradnak. Köszönet a
munkájukért!
Örömmel fogadtuk az új tagokat, Ők a járvány
kezdetekor csatlakoztak hozzánk, de sajnos azóta
csak két találkozásra volt lehetőség.
A
falu
programjaiban
részt
veszünk.
Találkozásainkat majd tervszerűen rendezzük.
Havonta egy-egy alkalomra gondoltam. Szeretettel
várunk fiatal nyugdíjasokat!
Közeleg Húsvét ünnepe. Mindenkinek kellemes
ünnepeket, családi találkozásokat, erőt, egészséget
és boldogságot kívánok a Nyugdíjas Klub nevében:
Korcz Imréné Nyugdíjas Klub vezető
KÖNYVTÁRI HÍREK
TISZTELT OLVASÓK!
A Vas Megyei Könyvtár Ellátási Rendszer is
újra indította a kistelepülési programokat.
Különböző könyvtárt és olvasást népszerűsítő
programok szervezésére lesz lehetőség április
végétől novemberig. Terveink között szerepel
ismeretterjesztő, egészségvédelmi előadás,
robotika és kézműves foglalkozás.
Negyedévente új könyvekkel is bővül
könyvtárunk
állománya,
szépirodalmi,
ismeretterjesztő
és
gyermekkönyvek
is
találhatók a polcokon.

A
könyveken
kívül
DVD-k:
kötelező
olvasmányok, mesefilmek, romantikus- és
akciófilmek is kölcsönözhetők.
A könyvtárban lehetőség van folyóiratok (Nők
Lapja, Praktika, Story, Otthon) helyi olvasására
és kölcsönzésére.
Szeretettel várok minden eddigi és leendő
olvasót, érdeklődőt!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Tamics Jánosné
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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!
KEDVES BARÁTAINK, ISMERŐSEINK!
ŐRSÉGVÁLTÁS
Ősszel változás állt be az Együtt Bejcgyertyánosért
Egyesület életében. Pup Zoltánné családi okokra
hivatkozva lemondott elnöki tisztségéről, és én
vállaltam a csapat irányítását. Ezúton is köszönjük
Gabinak a munkáját, s ahogy leköszönésekor ígérte,
azóta is bármikor számíthatunk rá.
Ez a pár hónap, amiben elnökként vettem részt,
nyugalomban, csendesen telt. Túlságosan is. Mint
ismeretes, a vírus a hagyományos Márton napi és az
Adventi szombati rendezvényeket is felülírta.
Bízunk benne, hogy most már nyithatunk egymás és
a falu felé.
Ahogy láthatták, Egyesületünk néhány tagja a
Napfényes csoporttal együttműködve, évszaknak
megfelelően, próbálta színesebbé tenni a falu
központját. Ezúton szeretném megköszönni
azoknak, akik felajánlották a dekorációhoz addig
féltve őrzött kincseiket. Az egyéb szükséges
beszerzések Egyesületünk és az önkormányzat
anyagi támogatásával történtek. Szívesen fogadunk
ötleteket, segítőket a továbbiakban is!
Ennek jegyében a civil szervezetek tagjainak
szervezünk egy csapatépítő programot április
végén. Két héttel később, május 7-én, két év
kihagyás után végre ismét tarthatunk Borversenyt,
Borbált.
Bíztatunk mindenkit, hogy jöjjön, mulasson velünk!
A részletekről a hamarosan kiküldésre kerülő
meghívóból értesülhetnek.
A szemétszedést is szeretnénk ismét összehozni,
hiszen mindenki láthatja, hogy kis falunk határai
bizony nem nyújtanak szép látványt elsősorban az
idegen, átutazó szemetelőknek „köszönhetően”.
Nyáron a Falunap szervezésében szeretnénk
szerepet vállalni, a korábbi évekhez hasonlóan.
Később pedig reméljük nem lesz akadálya a Márton
nap, majd az Adventi szombatok megrendezésének.
Mindezeken kívül a többi civil szervezet és az
önkormányzat rendezvényein is tevékenyen részt
veszünk, ha szükség van rá.
Ezúton szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogy
aki teheti adója 1%-ával segítse tevékenységünket.

Adószámunk: 18891498-1-18
S ami talán még ennél is fontosabb, az az, hogy a
részvételükkel, jelenlétükkel támogassanak minket
rendezvényeinken.
Sulyok István
EGYBE elnök
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