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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI KÖZÖSSÉG!
Először is szeretném megköszönni az időközi
polgármesteri választáson kapott bizalmat! Ahogy a
választás előtt ígértem, azon leszek, hogy a már meglévő
értékeket megőrizzük és lehetőség szerint a település
további fejlődését erre alapozzuk. A Képviselő-testület
tagjaival kialakított korrekt munkakapcsolat, összefogás,
valamint a civil szervezetek és a lakosság támogatásának
köszönhetően az eltelt négy hónap főbb teljesítményeiről
szeretnék számot adni.
Bejcgyertyános Község Önkormányzata a település
infrastrukturális fejlesztése érdekében az alábbi pályázatok
benyújtásáról döntött:
A bejcgyertyánosi orvosi rendelő külső felújítása és a
nyőgéri orvosi rendelő és óvoda felújítása
Belterületi csapadékvíz-elvezetés kiépítése Ady utca, Szabadság utca
Útfelújítás - Szabadság és Kossuth u.
Járdafelújítás - Petőfi utca
Kultúrház belső felújítása
Helyi értéktár kialakítása
Törekedtünk rá, hogy javítsuk, szépítsük a faluképet a
régi elkorhadt virágládák lecserélésével, virágosítással.
Sajnos ebben az évben nem kedvez az időjárás a
közterületek fűnyírását illetően. Annak ellenére sem
tudjuk utolérni magunkat, hogy két alkalommal az
Önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
és
az
Együtt
Bejcgyertyánosért Egyesület tagjai közül többen is
önkéntes munka keretében besegítettek. Az elhanyagolt
ingatlanok is lehangoló látványt nyújtanak. Szóbeli és
írásbeli felszólítások ellenére is sok a gazos udvar, pedig a
kiszabható büntetés magas. Nem célunk a büntetés, de
nem biztos, hogy elkerülhető ennek kiszabása és
behajtása, ha rendezett településen szeretnénk élni.
A mindennapi munkám során sok, olykor váratlan öröm
is ért, melyet önkénteseinknek köszönhetek. Többek
között az útszéli keresztek meglepetésszerű felújítása, a
Teleház esőbeálló tartóoszlopainak cseréje, az orvosi
rendelő falának önkéntes munkában való megerősítése, a
faluközpont rendbetétele, a borverseny, a májusfa
kitáncolás, a színházi előadások, a nyári szezonnyitó party
megszervezése, a gércei megyei értéktár napon és a szajki
főzőversenyen való részvétel, a falunap szervezése.
Örömet szereztek mindazok is, akik egy-egy virágot
helyeztek a közterületi vázákba, vagy éppen az utat
próbálták javítgatni.
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Hosszasan tudnám sorolni a tetteket és a neveket, akik a
közösség látható vagy éppen láthatatlan segítői. A
megbecsülés jeléül Falunapon szeretném Őket nevesíteni
és munkájukat ezzel is megköszönni. A faluért tették.
Ezért vagyunk mi itt Bejcgyertyánosban közösség, nem
pedig lakosság. Szintén elismerés illeti azokat, akik a
különböző megmérettetéseken vettek részt, helyezéseket
értek el, kitűntek munkájukkal, teljesítményükkel. A
Falunapon „Eredményeink” tablón megtekinthetők
lesznek.
Tájékoztatásul még néhány témát érintenék röviden.
A szélesebb sávú internetelérés technikai kivitelezése
megkezdődött. Falunapon a Teleházban kipróbálható lesz
a jelenleginél sokkal gyorsabb net.
Dr. Hettmann Károly háziorvos tartós távolléte
alatt a helyettesítést dr. Mózer Gyöngyi háziorvos
látta el. Köszönet odaadó, lelkiismeretes, kiváló
szakmai munkájáért, kitartásáért! A továbbiakban
a háziorvosi teendőket dr. Fehér Áron háziorvos
végzi, akiről szakmailag és emberileg is csak jó
véleményt hallottunk.
A védőnői álláshelyre nem volt jelentkező.
Szakálné Ihász Éva egy évig helyettesített. Köszönet illeti
lelkiismeretes munkáját. Augusztustól Seuczné Horváth
Réka hosszúperesztegi védőnő végzi a védőnői
helyettesítést.
Beiskolázási támogatás augusztus 22-től igényelhető az
önkormányzatnál. A kérelemhez szükséges lesz a család
jövedelemének igazolása és az iskolalátogatási igazolás.
Egy évtizede, egy szlovéniai út kapcsán véletlenül
átutaztunk a Lendva mellett található Gaberje településen,
amely (Zala)Gyertyános falu. Már akkor felmerült, hogy
jó lenne felvenni az ott élőkkel a kapcsolatot. 2015. év
végén aztán meghívás érkezett a Gyertyános nevű
települések éves találkozójára. (Szlovéniában több
Gyertyános falu is van.) A rendezvényen Bejcgyertyános
képviselőiből, civil szervezetek vezetőiből álló delegáció is
részt vett. Idei falunapunkon pedig Zalagyertyános
képviselőit fogadjuk sok szeretettel.
A Képviselő-testület nevében megköszönöm mindazok
munkáját, akik az elmúlt időszakban bármilyen módon
hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez! A 21. falunapon
jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánva:
Lendvai Veronika polgármester
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„HA VÉGRE ITT A NYÁR ÉS MELEG AZ IDŐ…”

KEDVES OLVASÓK!

Kedves Bejcgyertyánosi Olvasók! A nyár kellős közepén miről
is lehet írni, mint a pihenésről. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
pihenés isteni törvény, melynek huzamosabb időn át való tudatos
megszegése nem marad következmények nélkül, mind a testet, mind
a lelket illetően. Hogy is olvassuk a mózesi törvényben? „Gondolj a
szombatra, és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden
munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te Istenednek
szombatja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned.” (Kiv
20,8-10)
Krisztus feltámadása után a szombat helyett a „hét első napja”, a
vasárnap lett a pihenőnap a keresztények számára. A keresztény
ember munkaszünettel és a szentmisén való részvétellel szenteli
meg az Úr napját.
Sajnos egy olyan korban élünk, mely nem kedvez a heti
pihenőnapnak, sem az éves szabadságnak. A vasárnap már
elveszítette a mai ember számára az isteni szándékot. Számos bolt,
üzlet, gyár és üzem is „üzemel” vasárnap. Ennek természetesen az
alkalmazottak sem örülnek, de mit tehetnek ebben a lelketlen és
csupán a hasznot kereső rendszerben. Féltjük az állásunkat.
Észre sem vettük és megloptak bennünket. Ellopták a heti
ünnepet, kikapcsolódást, testi-, lelki-, és szellemi regenerációt
jelentő vasárnapunkat. Meggyőződésem, hogy a vasárnapi
szentmisén résztvevők számának drasztikus visszaesése (Európajelenség), abból az élményéből is következik az embereknek, hogy
nem ünnepnek, pusztán egy munkaszüneti napnak érzik a
vasárnapot, azok a szerencsések, akiknek nem kell ezen a napon
dolgozni.
Nekünk, papoknak a vasárnap a legszorosabb, a legfárasztóbb.
Éppen ezért jómagam is igyekszem minden héten egy napot
kiszorítani, amikor elvonulok, s felfrissítem magam. Ilyenkor több
energiával kerülök vissza a munkámhoz.
A heti és az évi pihenés a szabadság, nem az elmaradt munkák
bepótlásának ideje. Az éves szabadságot is meg kell tervezni, ha
céltalan, még fárasztóbb lehet, mint a munkahelyen eltöltött idő. Aki
csak teheti, utazzon el évente legalább egyszer.
A pihenés huzamosabb megszegésének megvan a testi és lelki
kára. A testi is hamar jelentkezik, fáradtság, ingerlékenység,
alvászavar, hamar kijövünk a sodrunkból stb. Súlyosabb esetben
már a szívünk is megérzi, és idő előtt felmondja a szolgálatot.
A lelki károk közül említeném az Istennel való kapcsolat
megszűnését vagy elvékonyodását. Azt látom számos esetben a
kedves híveimnél, hogy sajnos valakinek meg kell halnia a
családból vagy rokonságból, hogy eljusson az Isten házába, a
templomba, a gyászmisére.
Kedves Olvasó! A templom az élő Isten háza. A feltámadt
Krisztus ereje és szeretete tölti be. Az Egyház, melynek a
kereszteléssel tagjai lettünk és a bérmálásban mi is igent mondtunk
rá, azt kéri tőlünk, hogy vasárnaponként tegyük le egy órára a
munkaeszközeinket,
gondjainkat,
bajainkat,
pecabotunkat,
kedvteléseinket és jöjjünk össze az Isten házában, hogy itt
feltöltődjünk. Aki ezt megteszi, annak Jézus megtapasztalható
dolgot ígért: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terhét
cipelitek, és én megkönnyítem nektek.”
Haller László
plébános

Ez az év jubileumi a pingpongot kedvelők körében, hiszen immár
ötödik alkalommal rendezzük meg a dr. Wächter Walter retro
pingpong emlékversenyt, amely már második évtől felkerült a
megye legrangosabb amatőr versenyei közé, ezzel is öregbítve
Bejcgyertyános hírnevét. A helyszín ezúttal is a volt Trika csarnok Takács Andrásnak köszönhetően.
A verseny július 30-án, szombaton 9:00 órakor indul, nevezni a
helyszínen, a kezdést megelőzően tudnak az érdeklődők.
A mérkőzés egy időben öt asztalnál folyik amatőr, nyílt és páros
kategóriában. A legjobb helyezést elérők kupa, érem, ill. oklevél
díjazásban részesülnek.
A nevezőket minden évben bográcsgulyással vendégeljük meg a
Farkastanyán, ez idén sem lesz másképp 
Szeretettel várunk mindenkit, aki játékosként, vagy érdeklődőként
megtiszteli rendezvényünket. Jöjjenek, nézzük együtt a versenyzők
sportszerű játékát, az amatőrök lelkes küzdelmét, a profi játékosok
lenyűgöző technikáját, legyünk tanúi sikereiknek!
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A falunapi műsorokhoz jó szórakozást, és aktív részvételt kíván a
tűzoltó egyesület!

Hagyomány, hogy július utolsó szombatja és vasárnapja a
falu közösségi ünnepe. A község vezetői a civil
szervezetekkel közösen szervezik a falunapot. Mi a
Nyugdíjas Klub tagjai is részt veszünk a programban. 2016ban ünnepelte a klub megalakulásának 15. évfordulóját. Az
évek gyorsan repülnek, főleg a nyugdíjba vonulás után. De
félre a búval most, legyünk vidámak, örüljünk az életnek és
egymásnak! Szeretettel várunk mindenkit és tegyük széppé,
emlékezetessé ezt a találkozást.
Jó szórakozást és vidám kikapcsolódást kívánunk
mindenkinek ebben a rohanó és megosztott világban.
A Nyugdíjas Klub nevében: Korcz Imréné klubvezető

Horváth Tibor
BGYIK
KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!
Falunap közeledtével néhány gondolatot szeretnék megosztani
Önökkel, Veletek.
Idén a faluban még nem történt tűzeset. A falu határában, Egervölgy
felé egy alkalommal vonultunk egy égő szalmabálához. A sárvári
hivatásos tűzoltók kiérkezéséig sikerült önállóan eloltanunk.
Lassan ugyan, de végre elkészült a Tűzoltószerház felújításának első
üteme, a második ütemben a nyitott színt önállóan fogjuk felépíteni.
Június közepén Pintér Richárd százados, sárvári tűzoltóparancsnok
látogatást, ellenőrzést tartott egyesületünknél. Az ellenőrzés során
mindent rendben talált, erről jegyzőkönyv is készült. A hivatalos
szemlén túl, elismerését fejezte ki a szépen felújított szerház, a
parkosított, rendezett környezet miatt. Támogatásáról biztosította
egyesületünket, ami manapság megbecsülendő. Részünkről ígéretet
tettünk, hogy a katasztrófavédelem által szervezett rendezvényeken,
megmozdulásokon részt veszünk.
Káldon, július 22-én tartották a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
135 éves jubileumát. Egyesületünktől 3 főt hívtak. Mi természetesen
eleget tettünk kérésüknek. Az ünnepség során zászlójukra
emlékszalagot kötöttünk.
Egyesületünk képviselte magát az önkormányzat szervezésében a
Szlovén Gyertyános településen tett látogatáson. A rendezvény jó
hangulatban, barátságokat kötve zajlott.
Idén két pályázatot nyújtottunk be, mindkettő sikeres volt, átadás az
utolsó negyedévben várható.
Távlati terveink közt szerepel ősszel egy kirándulás, ami most már
hagyományosnak tekinthető. Idén Villány és környéke a tervezett út
célja.
Az idei évben a képviselő-testület több alkalommal kért fel
bennünket
közösségi
munkára.
Kaszálás,
régi
óvoda
balesetveszélyes játékainak szétszerelése, orvosi rendelő alapjának
megerősítése. Az önkormányzat az egyik fő támogatónk,
természetesen a jövőben is részt veszünk a közösségi munkákban,
hiszen azt a falu lakóinak érdekében tesszük.

Pados Balázs ÖTE elnök
Lapzárta után érkezett a szomorú hír, hogy életének 74.
évében elhunyt SZABÓ ISTVÁN, aki 1994-2005 között
Bejcgyertyános község polgármestere volt. Tevékenységéről
következő számunkban emlékezünk meg. Nyugodjék békében!
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