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BEJCGYERTYÁNOS

FALUNAP

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI KÖZÖSSÉG!
Bejc és Hegyhátgyertyános község egyesítésének 90.
évfordulóján Falunapra készülünk, szám szerint már a
huszonharmadikra. Az ünneplés előtt viszont az elmúlt
időszak települést érintő eseményeiről, a további
célkitűzésekről és az aktualitásokról szeretnék
tájékoztatást adni:
KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL
Bejcgyertyános közterületeinek nagysága közel 8 hektár! A
legtöbb a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó
települések közül. Fűnyírási feladatokra mindössze 1 fő
közfoglalkoztatottat tudtunk alkalmazni június végéig,
valamint szabadságolás és betegállomány is akadályozta a
közterületek rendbetételét. Ennek következtében ebben
az időszakban a megszokottól elhanyagoltabb képet
mutatott a település. Ez ismert volt a Képviselő-testület
előtt is, s éppen ezért a június 29-én megtartott ülésen
kerestük a közterületeink jobb
rendbetételét biztosító megoldásokat.
Árajánlatkérések után az a döntés
született, hogy júliustól a Lux Aeterna
Kft.-vel végeztetjük a fűnyírást. Azóta
a közterületek nyírására már kétszer is
sor került, remélhetőleg az itt élők, az
elszármazottak, és a látogatók megelégedésére.
A
játszótéren,
a
futballpályán, a felsőbejci településrészen és a lakatlan
ingatlanok előtt önkéntesek is segítették a fűnyírást, a
virágosítást, a falu rendezettebbé tételét. Köszönet az
önzetlen munkájukért!
FALUKERTI BUSZVÁRÓ
Az elvárhatónál hosszabb ideig tartott, de anyagilag a
legkedvezőbb megoldásként, saját kivitelezésben épült
újjá a falukerti buszváró, Horváth Árpád és Nagy József
képviselő munkájának köszönhetően.
TEMETŐ-RAVATALOZÓ
Őszintén sajnálom, hogy jelenleg rossz benyomást kelt a
temető állapota. Pályázati támogatással a ravatalozó teljes
felújítására, majd azt követően a temető parkosítására
lakossági bevonással kerül sor. A szükséges munkálatok
folyamatban vannak, a ravatalozó tetőszerkezetének
felújítása várhatóan még ebben a hónapban befejeződik.
A rossz, beázó palatető helyett új héjazatot kap a
ravatalozó épülete. A felújítás előtt szükségszerű volt a
temetői fenyőfák kivágása. Ez a Képviselő-testület által
hozott, szintén egyhangú döntés nyilván megoszthatta a
lakosságot, de vitathatatlan, hogy szükségszerű volt! Mi
ezt a döntést felvállaltuk, s az egyébként nagy precizitást

2018. JÚLIUS 28.

INGYENES

LAPJA

igénylő munkát balesetmentesen, a síremlékek sérülése
nélkül végrehajtattuk. A levágott lombhulladék ledarálása,
valamint a fenyőrönkök értékesítése folyamatban van. A
tavalyi évben a temető területét bővítettük, társadalmi
munkában a hátsó részt bekerítettük, s így elegendő hely
áll rendelkezésre a parkosításra. A temető felújítása tehát
egy hosszabb folyamat, mely megkezdődött az épület
villamos hálózatának felújításával, folytatódott a
bővítéssel és füvesítéssel, veszélyes fák kivágásával, s most
a ravatalozó tetőzetének megújításával. A tető felújítását
követően külső és belső festésre, járólapozásra kerül sor.
KULTURÁLIS ÉLET
Közel 1 millió forint pályázati támogatással megtörtént a
Kultúrház teljes belső felújítása. A könyvtár, füstös
konyha, teleház, polgármesteri iroda tisztító meszelésére
is sor került.
Az elmúlt fél évben az önkormányzat, a civil szervezetek
és önkéntes segítők közreműködésével a következő
kulturális tevékenységek, programok
zajlottak: ingyenes, alapfokú informatikai
képzések a Bejcgyertyánosi Teleházban Idősek Napja rendezvény - Gyöngyösi
Zsuzsanna,
vasvári
könyvtárvezető
előadása - interjúk, gyűjtőmunka a
település történeti feltárására - Ilon Gábor
régész előadása Sárvár szűkebb térségének
történetéről és ebben Bejcgyertyános
helyzetéről - helyi szőlősgazdák részére szervezett
közösségépítő „Borverseny” lebonyolítása - Hüllő
bemutató/előadás
Bejcgyertyános és Káld közötti kapcsolat az előző
években kialakításra kerülő „Helyi Értéktárak” működése
és a „Hungarikum” pályázatok kapcsán vált szorosabbá.
Káld település Helyi Értéktár Bizottsága szakmai
segítséget nyújtott a Bejcgyertyánosban is megalakult
Helyi Értéktár Bizottság munkájához. Ezt követően
merült fel a Farkaserdő, mint megyei értékre alapozott
közös kulturális program megszervezése „Értékeink a
Farkaserdő térségében” címmel, ahol bemutatkozási
lehetőséget kapott Káld erdélyi testvértelepülése,
Csíkszentimre
és
Bejcgyertyános
szlovéniai
testvértelepülése, Gyertyános is.)
2018.
május
8-án
Bejcgyertyánosban
került
megrendezésre a Digitális Jólét Program (DJP)
keretében a megyei mentortalálkozó, a Vas megyei
kulturális
intézményekben
dolgozó
szakemberek
részvételével. Programrészként szerepelt a település, a
Mintaprojekt, a helyi értékek és termékek bemutatása.
Utóbbi két rendezvény egyike sem jelentett a falu számára
kiadást.
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Kosárfonó műhelyfoglalkozás: 2018. májusától 10
alkalommal, 11 fővel, Pados Zoltán vezetésével kosárfonó
műhelyfoglalkozás
lebonyolítására
került
sor.
Célkitűzésünk volt a helyi hagyományú népi mesterség
felélesztése, megismertetése, a tevékenység alapjainak
elsajátíttatása. A műhelyfoglalkozásokról, az elkészített
tárgyakból a Falunapi rendezvényen kiállítás lesz.
Muravidéki vágta: Szlovéniai testvértelepülésünk
Gyertyános/Gaberje falunapján képviseltük a községet.
A vendégségbe induló 20 fős csoport tagjainak
összeállításánál, ahogyan korábban is, a civil szervezetek
vezetőinek véleménye is döntő volt. Elsődlegesen a
településért önzetlen önkéntes munkát végzőket
igyekszünk a részvétel lehetőségével jutalmazni. A
szombati Falunapunkra mi is vendégül látjuk
testvértelepülésünk küldötteit. Kérem, fogadják őket
szeretettel, erősítsék a már kialakult kapcsolatot!
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK, CÉLKITŰZÉSEK
A településfejlesztés tervezett, átgondolt, a település
költségvetési lehetőségeihez igazodik és szinte mindig a
képviselő-testület egyhangú döntésein alapszik. A
szakértőkön kívül a falu civil szervezeteinek,
csoportjainak vezetői is döntésformálók, mind a tervezést,
mind a megvalósítást illetően. A településfejlesztési
célkitűzéseink megvalósításához elsődleges feladatunk a
forrásteremtés. Mind az önkormányzat, mind az
intézmények és civil szervezetek igyekeznek megragadni
minden lehetőséget az anyagi fedezet előteremtéséhez.
Örömmel adok tájékoztatást, hogy pályázati támogatással
az
alábbi
önkormányzati
fejlesztésekre
nyílik
lehetőségünk: Szabadság utca útburkolatának
felújítása, a Petőfi utca Coop üzlet oldalán lévő járda
felújítása (a másik oldalon lévő járda felújításának
támogatására benyújtott pályázatunk még elbírálás alatt
áll). Kiválasztásra került a belterületi csapadékvízelvezetési pályázat kivitelezője. A beérkezett ajánlatok
közül a Vízéptek Bt. adta a legkedvezőbb árat. A
munkaterület átadását és a lakossági fórumot követően
kezdődhet a kivitelezés.
Nem önkormányzati, de a falut érintő fejlesztés, hogy
Tóth
András
plébános
úr
munkálkodásának
köszönhetően megújul a templom tetőzete és sikeres
pályázat esetén lehetőség lesz az útszéli keresztek
restaurálására. Dr. Fehér Áron és az Első Vasi
Praxisközösség munkatársainak jóvoltából egészségügyi
prevenciós tevékenység és szűrővizsgálatok lesznek. A
Bejcgyertyánosi Teleház eszközfejlesztésre nyert
támogatást.
A Képviselő-testület a 2018-as költségvetésében az alábbi
karbantartásokra, felújításokra különített el saját forrást:
buszvárók rendbetétele és a Petőfi utca temetői parkoló
részén csapadékvíz elvezetéséhez folyóka kialakítása.
Az infrastruktúra fejlesztése mellett a település
közösségfejlesztési tevékenységét is fontos feladatunknak
tartjuk. A helyi társadalmi kohézió megerősítésére,
további
lakossági
bevonásra,
közösségfejlesztési
folyamatok beindítására az EFOP 1.3.1 „Cselekvő
közösségek-aktív közösségi szerepvállalás” projekt
keretében Vas megyében egyedül az Együtt
Bejcgyertyánosért
Egyesület
nyert
mintaprojekt
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megvalósítására támogatást. Ennek keretében a lakosság
véleményének, javaslatainak megismerése céljából
kérdőíves felmérésre került sor a 14 év feletti korosztály
körében. A válaszok kiértékelését követően lakossági
beszélgetésekre, közös cselekvési tervek elkészítésére
készülünk. Kérjük, aki még nem tette, töltse ki a
kérdőívet! Előre is köszönjük a fáradozást, az értékes
javaslatokat igyekszünk szem előtt tartani!
AKTUÁLIS
• Augusztus 21-től igényelhető beiskolázási támogatás.
A kérelemhez kell a család jövedelmének igazolása (max.
171.000 Ft/fő) és az iskolalátogatási igazolás is.
• Régi gond oldódott meg a lomtalanítás elvégzésével.
Reméljük, hogy a jövőben is sikerül megtartani az évi
egyszeri, ingyenes, házhozmenő lomtalanítást. Az
időközben felgyülemlett lomokat a Rábahídvégi
hulladékudvarban lehet elhelyezni.
• A mobiltelefon térerő elégtelensége okán megkerestük a
T-Com szolgáltatót, s elküldtük a térerő javítására
összegyűjtött aláírásokat. Általánosságban a községben
lévő térerő javítására nem kaptunk ígéretet. Egyedi
vizsgálat alapján kérhető az ingatlanra erősítő
felhelyezése.
• Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy a háza előtti
területet tartsa rendben, különös tekintettel az
árkokra, járdákra, a járdákra belógó gallyakra, bokrokra.
A felszólítás ellenére is elhanyagoltan maradó telkekre
bírság kiszabása várható.
• A Házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét
szeretnénk újra biztosítani. A szükséges igényfelmérések
a Háziorvosi Alapellátással együttműködve rövidesen
megkezdődnek.
• Szúnyogírtás: légi kémiai védekezésre kerül sor 2018.
augusztus 1-jén a napnyugtát megelőző 1,5 órában.
(Tartaléknapok: 2018. augusztus 2-3.)
• Lakossági bejelentés érkezett a József Attila utcából
rágcsálók jelenlétére. Kérjük a lakosságot, hogy a
kártevők írtásáról saját területükön gondoskodjanak.
Büszke vagyok az összetartó településünkre, a számos
civil szervezet és csoport aktív működésére, valamint az
önzetlen önkéntes segítők tevékenységére! Köszönettel
veszünk minden további felajánlott segítséget, szívesen
állok rendelkezésre személyes vagy telefonos megbeszélés
keretében a részletek egyeztetésére. A munka mellett
szükség van azonban azokra a közösségi összejövetelekre
is, amelyek a helyi identitást, összefogást erősítik. Az
ünnepi hangulat, a találkozások öröme lendületet ad a
további közös együttműködéshez. Ilyen ünnep a Falunap
is. Évtizedes hagyománya van a településen, a
megszervezését, lebonyolítását számtalan támogató,
önkéntes segítő tette eddig is lehetővé, ahogyan az idén
is. A közös munka, a közös ünneplés hozzásegíti a
települést, hogy ne egymás mellett élő lakossága, hanem
igazi, cselekvő közössége legyen - immáron 90 éve Bejcgyertyánosnak!
A Képviselő-testület nevében megköszönöm mindazok
tevékenységét, akik az elmúlt időszakban bármilyen
módon hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez! A 23.
falunapra jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánva:
Lendvai Veronika polgármester
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KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!
A római naptárban július hónap
eredetileg a Quintilis, „Ötödik”
nevet viselte, mivel az egykori
márciusi évkezdéstől számítva az
ötödik hónap volt. I.e. 44-ben
nevezték el júliusnak Julius
Caesarról, aki e hónap 12. napján
született.
Hazánkban július hónap többféle
elnevezésével találkozhatunk: Július
– Szent Jakab hava – Nyárhó – Áldás hava. A népi
kalendárium júliust Szent Jakab havának nevezi, a hónap 25.
napján ünnepelt apostol, Jakab tiszteletére, aki Jézus legelső
tanítványai közé tartozott. Az egyházi ünnepek közül fontos
még: a Sarlós Boldogasszony (július 2.), Szent Tamás apostol
(július 3.), Szent Benedek apát, Európa védőszentje (július
11.), július 24-én Szent Kristóf, július 26-án Szent Anna és
Szent Joachim (Szűz Mária szülei), július 31-én Loyolai
Szent Ignác. Legendák és folklorisztikus hagyományok
koszorúja övezi mindegyik szent emlékét.
Ez az időszak a nyár legnagyobb munkájára, a gabona
betakarítására összpontosította a régi gazdaemberek
figyelmét. A régi néphit szerint: „Ha július nem főz,
szeptembernek nem lesz mit ennie.” Szép időt vártak
ilyenkor, Szent Jakab havában a régi öregek, ha reggel és este
a füst egyenesen magasra szállt, ha napnyugtakor tiszta volt
az ég, és a csalogányok szorgalmasan énekeltek. Bizonyosra
vették a rossz idő közeledtét: ha a kakasok napnyugta után
kukorékoltak, vagy ha a varjak, a gyöngytyúkok és a pávák
sokat kiáltoztak.
Mit tudunk Szent Jakab apostolról? Betszaidában
született. Az Egyház hagyomá-nyában az „idősebb” nevet
kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt
május 11-én ünnepelt „fiatalabb” Jakabtól, az „Úr
testvérétől”. Szent Jakab Zebedeus és Szalóme fia, Szent
János evangélista bátyja volt.
Apjától örökölve a mesterségét, a halászatból élt. A 28.
év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a
Genezáreti tó partján járva kezdte egyenként meghívni
apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, „folytatva
útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét,
Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal,
Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön ott hagyták a bárkát
apjukkal együtt és nyomába szegődtek” (Mt 4,21).
Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek az
Úr különleges feladatot szánt: Simon a szikla, aki az
apostolkollégium feje, az Egyház sziklaalapja lesz; János a
szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz; Jakab
pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos
helyzetekben – a színeváltozáskor, Jairus leányának
föltámasztásakor és a Getszemáni-kertben – csak hármukat
vette maga mellé Jézus.
Jakab egyébként robbanékony természetű volt. Szent
Lukácstól tudjuk a következő esetet. Amikor úton Jeruzsálem
felé a szamariaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók
szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt felháborodva
mondta: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát,
hadd pusztítsa el őket!” Ezért nevezte el Jézus e két
tanítványát Boanergesznek, ami annyit jelent: a mennydörgés
fiai.
Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház püspöke.
Szent Pál tanúskodik arról, hogy megtérése után tizennégy
évvel úgy ismerte meg őt, mint Péter és János mellett az
Egyház „oszlopát” (Gal 2,1-10). Amikor Heródes Agrippa
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király 41-42-ben az Egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette
meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között.
A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent
Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. Ez a
hagyomány ma kezd újra ébredni. A Szent Jakab
zarándokútnak a lényege, hogy a célpontja egy szent hely,
amely szorosan kapcsolódik a névadó apostol személyéhez,
kultuszához; de a kiindulópontja és a célhoz vezető útvonala
több is lehet. A Camino de Santiago zarándokút végső
állomása Santiago de Compostela, magyarországi célpontja,
kegyhelye pedig Lébény. Magyarországon belül két hivatalos
kiindulópontot és útvonalat választhatunk a zarándoklathoz.
Budapestről, vagy Tihanyból indulva a Dunántúl csodálatos
és változatos tájain haladva juthatunk el a hazánkban
egyedülálló Szent Jakab-kegyhelyre, Lébénybe, majd
folytathatjuk utunkat egészen Santiago de Composteláig.
Tóth András plébános

A kiépített gázhálózattal rendelkező
településeken fával fűtők is kapnak
téli rezsicsökkentést
A kormány döntést hozott arról, hogy a kiépített
gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők
is meg fogják kapni a téli rezsicsökkentést.
A cél, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli
rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol ugyan van
kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba
valamilyen oknál fogva még nincs bekötve, ezért mással – pl.
fával, szénnel fűtenek. Az önkormányzatok fognak
gondoskodni a háztartásonként 12 ezer forint értékű
tüzelőanyag (pl. fa, szén) biztosításáról. Az igénylők a téli
fűtési szezonban vehetik majd át a tüzelőanyagot.
Az önkormányzatok felé várhatóan írásban kell bejelentést
tenni legkésőbb október 15-ig, a Belügyminisztérium a
következő hetekben tájékoztatja az önkormányzatokat a
szükséges eljárásról. Csak az kaphat támogatást, aki eddig
még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről az
igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is
kell tenni. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is
ellenőrizheti.
forrás: Kormany.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM
BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETÉSÉRŐL
Bejcgyertyános Község Önkormányzata 2018.
augusztus 9-én, csütörtökön 18 órától a
Kultúrházban lakossági fórumot tart a
Szabadság utcát (2-14 házszámig - új
szakasz), Petőfi utcát (96-100 és 101-107,
József A. u. 1 és 3 - felújítás) az Ady utcát (új
szakasz)
érintő
belterületi
csapadékvíz
elvezetési pályázat megvalósításáról. A
tájékoztatáson a kivitelezéssel kapcsolatos
technikai
részletek
ismertetésére,
egyeztetésére kerül sor. Minden érintett és
érdeklődő részvételére számítunk!
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ELSŐ VASI PRAXISKÖZÖSSÉG
A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg
elmarad
Magyarország
társadalmi-gazdasági
fejlettsége alapján elvárható szinttől. Mind a
daganatos, mind a mentális és kardiovaszkuláris
betegségek száma rendkívül magas, amelynek fő
oka a helytelen életmód, az egésznevelés és a
prevenciós célú szemlélet hiánya. Mindezen
mutatók javítása érdekében rendkívül fontos, hogy
a lakosság széles körében elérhetővé váljanak
különböző prevenciós intézkedések.
Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer
egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot
képes tartani a lakosság egészével, ezért fontos,
hogy az alapellátás szerves részévé tegyük a
népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokat
is.
Az Első Vasi Praxisközösség sikeresen megfelelt
az EFOP 1.8.2-17 pályázat feltételeinek, így 2018.
05. 01-én megkezdtük munkánkat. A konstrukció
átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi
állapota, növekedjen a születéskor várható
élettartam és az egészségben eltöltött életévek
száma, a fejlesztés járuljon hozzá a lakosság
egészségtudatosságának
növeléséhez.
A
praxisközösség elsődleges céljául a fent már
felsorolt betegségek átfogó szűrését tűzte ki
elsődleges céljául, így a jövőben elérhetővé
válnak az érszűkület, csontritkulás, depresszió,
szorongás, cukorbetegség kiszűrését célzó
vizsgálataink.
A praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások
mellett, gyermekorvosi szolgálattal, dietetikussal,
gyógytornásszal, népegészségügyi koordinátorral,
egészségfelelőssel is bővül a közösség ellátási
területén élők szolgáltatási köre.
Az Első Vasi Praxisközösség intervenciós
célcsoportja az ikervári, nyőgéri, gércei, pecöli,
szombathelyi (dr. Nagy Éva és dr. Birosz Béla
betegei- illetve ellátási területén élők) és a toronyi
háziorvosi praxisok ellátási területén bejelentett
lakosságot foglalja magába.
A gyógytorna foglalkozás, illetve a diétás
tanácsadás a sótonyi faluházban térítésmentesen
elérhető.
Szeretettel
várunk
minden
bejcgyertyánosi lakost is, ahogyan a nyőgéri
rendelő prevenciós rendelésén is minden kedden
10:00-12:00 között (előzetes bejelentkezés
alapján).
Az Első Vasi Praxisközösség Facebook oldalán
szakmai,
egészségmegőrzéssel
kapcsolatos
tanácsokat rendszeresen megosztunk, ahogyan a
változásokról,
illetve
az
egyéb
elérhető
programokról is ott értesítjük a kedves lakosságot.

Kérjük, kövessék az oldalunkat, hogy az elérhető
szolgáltatásokról
naprakészen
tájékozódhassanak!
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy
a helyi lakosságot meghívjam az augusztus 24-én
Ikerváron megrendezésre kerülő Egészségnapra,
melynek keretén belül többek között várhatóan
melanoma, méhnyakrák, érszűkület, szív- és
érrendszeri szűrést is tartunk. A rendezvény teljes
időtartama alatt mind a gyógytorna foglalkozások,
mind a diétás tanácsadás elérhető lesz.
Köszönettel megtisztelő bizalmukért:
Dr. Fehér Áron és az
Első Vasi Praxisközösség munkatársai
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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!

KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!

Röviden szeretném ismertetni az eltelt bő fél év
eseményeit.
Kispályás focicsapatunk – a fogyatkozó létszám
ellenére – ismét sikeresen befejezte a tavaszi idényt. A
mérkőzések helyszíne változatlanul a sárvári műfüves
pálya.
A következő megmérettetésre Szlovéniába utaztunk,
szlovén testvérfalunk meghívására, amelyet egy
rendezvénysorozat keretében bonyolítottak le. A
Gyertyános-Bejcgyertyános rangadó mérkőzésre szinte
végszóra sikerült összeszedni a nagypályás csapatot. A
barátságos mérkőzés döntetlennel zárult, de a
tizenegyes rúgásokat végül a helyi csapat nyerte. Ezzel
a győzelemmel megkoronázták a csapat jubileumi
rendezvényét.
A falunap sikeréhez alapítványunk a légvár
költségtámogatásával járul hozzá.
Mindenkinek jó szórakozást kívánok a Bejcgyertyános
Gyermekeiért és Ifjúságáért Közalapítvány nevében:

Falunap közeledtével néhány mondatban szeretném
tájékoztatni a falu lakóit, az egyesület eddigi
tevékenységéről.

Horváth Tibor

Márciusban pályázatot adtunk be az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz,
melyben
eszközökre, és egy új utánfutóra pályáztunk.
Pályázatunk sikeres volt, a megítélt támogatást az év
második felében kapjuk meg.
Áprilisban egy alkalommal közösségi munkán vettünk
részt, ahol kaszálással vettük ki részünket településünk
szebbé tételéből.

TÁNC ÉS ZENE
A Napfény Dal- és Tánccsoport első féléve viszonylag
nyugodtan telt. Volt egy-két felkérés, amit sajnos nem
tudtunk elfogadni programütközés miatt. Így is öt
alkalommal szerepeltünk különböző rendezvényeken.
Először itthon, Káld község "Értékeink a Farkaserdő
térségében"
projektjéhez
kapcsolódó
értékőrző
kulturális programján vettünk részt. Az erdei mise után
a mi kultúrházunkban folytatódott a program, ahol a
szlovén gyertyánosi, az erdélyi csíkszentimrei, a káldi, s
a mi csoportunk műsora szórakoztatta a jelenlévő
határon belüli és kívüli vendégeket, hivatalos
személyeket, köztük V. Németh Zsolt államtitkárt.
Mivel a Farkaserdő közös kincsünk, közös
programokkal is igyekszünk felhívni a figyelmet
szépségeire, védelmére. Májusban a sótonyi
Gyepűtiprás megnyitóünnepségén, majd a szemenyei
Laska-fesztiválon is előadtuk bordalainkat. A még
mindig népszerű Apáca show-t a kenézi falunapon
immár második alkalommal, a Rábapatyi Vesszősfesztiválon pedig először énekeltük, illetve táncoltuk el
nagy sikerrel. Ez utóbbin máris meghívást kaptunk egy
őszi kórus-találkozóra.
Nyáron már csak a szombathelyi Savária Karneválon
szerepelünk, melyen már 5-6 éve a fáklyás felvonulás
állandó szereplői vagyunk. Itthon a Márton napot, s az
advent-karácsony ünnepét szeretnénk színesíteni
műsorunkkal. S mint mindig, most is felhívjuk minden
kedves lány, asszony figyelmét, hogy szeretettel várjuk
őket a csoportunkba. Akár csak énekelni, de akinek
kedve van, azt természetesen táncolni is.
Péntek Enikő
Napfény Dal-és Tánccsoport

Ebben az évben már két riasztásunk volt. Első esetben
egy tűzesetről kaptunk értesítést, melyről a helyszínre
érve kiderült, téves riasztás volt. Itt nem akadt
tennivalónk. Másodszor egy gázcsonk sérüléséhez
riasztottak minket, ahol a hivatásos szervek
kiérkezéséig a területet kordonszalaggal körbezártuk, a
gázszivárgást csillapítottuk.
Januárban megtartottuk ez évi vezetőségi gyűlésünket,
majd februárban a közgyűlést, ahol az egyesület új
parancsnokot választott. Horváth Árpád már korábban
jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja
tovább vállalni ezt a tisztséget, amit a közgyűlés
elfogadott, és titkos szavazással egyhangúlag Takács
Zsoltot választotta meg új parancsnoknak.

Júniusban járási tűzoltó versenyt rendeztek. Tisztes
helytállással a 6. helyezést szereztük meg, ezúttal a
technika sem hagyott cserben minket.
Szintén ebben a hónapban Sárváron rendezték meg a
Vas megyei mentőcsoportok éves gyakorlatát, ami
egyben verseny is. A sárvári járási RÁBA
mentőcsoportban egyesületünk 5 fővel képviselteti
magát. A 20 fős mentőcsoport létszámot figyelembe
véve elismerés számunkra, hogy ilyen arányban
számítanak ránk. Ezen a versenyen 4. helyezést értünk
el. Július első vasárnapján falubejáráson voltunk, ahol a
tűzcsapokat ellenőriztük, feltérképeztük, hogy mindenki
tisztában legyen vele, hogy adott esetben melyik a
legközelebbi tűzcsap. A földalattiakat piros festékkel
megjelöltük.
Utolsó megmozdulásunk pedig a játszótér rendbetétele
volt. A homokot felkapáltuk, gyomtalanítottuk, füvet
nyírtunk, és az ott elhelyezett padot megerősítettük.
Pillanatnyilag egy átfogó parancsnoki ellenőrzésre
készülünk, amit Csende Sándor őrnagy sárvári tűzoltó
parancsnok augusztusban fog végrehajtani. Dolgozunk
rajta, hogy mindent rendben találjon, és elégedetten
távozzon.
A falunapi műsorokhoz jó szórakozást, és aktív
részvételt kíván a tűzoltó egyesület!
Pados Balázs
ÖTE elnök
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HULLADÉKUDVAR
Rábahídvég, Szombathelyi utca vége, hrsz. 0141/20.

EBTARTÁSRÓL
A községben időközönként kóborló kutyákkal
kapcsolatban két esetet kell megkülönböztetni:
Amennyiben a kutya gazdája ismeretlen, az önkormányzat
feladata annak befogatása. Ilyenkor nagy segítség lehet, ha
az ebet lezárt helyre sikerül becsalogatni, befogni. A kóborló
ebről állatorvos tudja megállapítani egy mikrochip olvasó
eszközzel, hogy van-e chipje. Ha van, szerencsés esetben a
gazda is előkeríthető, de volt már olyan esetünk, hogy osztrák
chipszám jelent meg a kijelzőn…
Amennyiben eleve ismert a kóborló eb gazdája, szabálysértési
eljárás lefolytatásának van helye. Ez a Járási Hivatal (9600
Sárvár, Várkerület 3., telefon: 95/523-200) hatáskörébe
tartozik, már több mint 5 éve. Itt az eljárás nem hivatalból
indul, hanem feljelentést kell tenni az eb gazdájával szemben,
s a szabálysértés elkövetését bizonyítani kell (pl.: tanúkkal,
fénykép vagy videofelvétellel.)

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe,
közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével
– beengedi, illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Egyéb ebtartásra vonatkozó, betartandó szabályok:
• Tilos a kutyát állandó jelleggel, tartósan kikötve tartani.
• Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel
megjelölve tartható.
• A kutya tartását be kell jelenteni a Hivatalban.
Dr. Lendvai Róbert
jegyző

A Vas megye területén lévő 6 Zöldudvarba a NyugatDunántúli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz tartozó 127 település
lakossága szállíthat be a háztartásban felhalmozódott,
szétválogatott hulladékot. Bejcgyertyános község is
tagja a társulásnak, így a helyi lakosok, lakcímkártyával
és a hulladékszállítást igazoló számlával, csekkel
ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást. A hozzánk
legközelebb
lévő
hulladékudvar
Rábahídvégen
található. Beszállítás előtt a lerakható hulladékfajtákról,
mennyiségekről feltétlenül érdeklődjenek! A lerakó
péntekenként van nyitva 8-16.30-ig. Telefonszám:
94/200-565)

INTERNETSZOLGÁLTATÁS GERANT Kft.
Díjcsomagok 12 hónap hűségidővel:
(Bekapcsolás díj: 10.000,- Ft)
☐ Start - 2.070 Ft/hó ☐ 10M - 2.645 Ft/hó
☐ 15M - 2.890 Ft/hó ☐ 20M - 4.875 Ft/hó
☐ 30M - 5.375 Ft/hó
Telefon 94/814-900 - Mobil 06-20-363-0410
info@gerant.hu

Bejcgyertyános Község Önkormányzata eladásra
kínálja a következő lucfenyőket egyben:
Hossz (méter) - Átmérő (cm) - m3:

5,7-44-1,04, 5,4-20-0,22, 5,7-34-0,66, 6,3-30-0,54, 5,6-18-0,19, 5,6-180,19, 5,4-20-0,22, 5,4-40-0,82, 5,1-22-0,24, 5,2-20-0,21, 5,8-28-0,43, 4,840-0,71, 5,0-40-0,75 - 5,3-26-0,34, 5,4-12-0,09, 6,0-28-0,45, 5,2-22-0,24,
5,6-22-0,27, 5,1-40-0,77, 6,2-16-0,18, 5,5-34-0,63, 5,2-12-0,09

Összesen: 9,28 m3 - irányár: 412.900,- Ft
5 m3 fenyő tűzifa is eladó, irányár: 50.000,- Ft

E.ON KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTŐ
06 80/533 533
Amennyiben közvilágítási, vagy más áramellátási hibát észlel
kérjük, hogy közvetlenül keressék a szolgáltató.

Milyen információkat szükséges megadnia a sikeres
hibaelhárításhoz?
•
•
•
•
•

Pontosan hány lámpát érint a meghibásodás?
Amennyiben több lámpa hibásodott meg, hogyan
helyezkednek el egymáshoz képest? Például egymás
mellet 2 db lámpa, vagy minden második lámpa?
Milyen utcaszakaszon áll fenn a probléma? Például
több lámpa meghibásodása esetén Település név,
Utca név házszám tól-ig, pl.: Béke utca 2-től 30-ig
Mikor észlelte a hibát?
Elérhetőségei, melyen kollégáink kereshetik
esetleges
hibapontosítás
céljából:
név,
telefonszámot, e-mail cím

KÉMÉNYSEPRÉS
2018. január 1-től a lakossági körben a kéményseprési
feladatokat az ingatlanhasználó megrendelésére kell
elvégezni. A Vas Megyei Kéményseprő Kft. végzi a
szolgáltatást kizárólagosan, melyet az alábbi módon lehet
megrendelni:
• írásban Vas Megyei Kéményseprő Kft. 9700 Szombathely,
Nárai utca 3.
• vezetékes telefonon: 94/506-499
• faxon: 94/506-498
• e-mailben: kemenysepro.megrendeles@gmail.com
• személyesen a település kéményseprőjénél
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db
www.bejcgyertyanos.hu - https://www.facebook.com/bejcgyertyanos.kozseg

