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KEDVES OLVASÓK!
Karácsony ünnepén Jézus Krisztus földi
születését ünnepeljük. Egyházunk nem egy átlagos
gyermekre irányítja a figyelmünket a mai napon.
Arra buzdít Egyházunk, hogy Jézus Krisztusra
vessük most a tekintetünket.
Jézus Krisztust ünnepeljük ma, aki az Isten Fia,
a megtestesült Isten. Ő a második isteni személy,
aki értünk, emberekért jött el a földre. A betlehemi
kicsiny gyermek sokkal több, mint aminek látszik: ő
magasságbeli Isten Fia, az évezredeken keresztül
várva várt Messiás. Őróla jövendöltek a próféták. A
mindenség teremtő ura emberré lett. Azért jött el a
földre közénk, hogy megváltson, megszabadítson
minket a bűntől és az örök haláltól. Szent János
evangélista írja evangéliumának kezdetén: „És az
Ige testé lett és közöttünk lakott.” Ezt a
megtestesülést ünnepeljük ma.
Szent Pál írja Jézusról a kolosszei levélben:
„Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék
az egész teljesség, és általa békítsen ki magával
mindent, békességet szerezve a kereszten kiontott
vére árán, mindennek a földön és a mennyben.” Mi
volt az, ami arra késztette az Istent, hogy ezt tegye
értünk? Mi volt az, ami miatt a megváltásnak ezt a
módját választotta?
Az egyelten lehetséges magyarázat erre a
kérdésre a szeretet. Szeretetből küldte el Isten Szent
Fiát közénk. Amikor Krisztus urunk Nikodémussal
beszélgetett az örök életről, így tanította őt: „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Nem azért küldte el Isten
a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvösséget szerezzen a világnak.”
Sajnos nagyon elcsépelt szó ma a szeretet. Mit is
jelent az igazi szeretet?
Egy történet szerint az Andok lábánál elterülő
síkvidéken élt egy törzs. Egyszer megtámadta őket
egy másik törzs, akik a hegyek között éltek.
Zsákmányuk között volt egy gyermek is, az egyik
család fia. Elrablói magukkal vitték a hegyekbe.
A síkvidék lakói nem tudták, hogyan fogjanak
hozzá a hegy megmászásához. Nem ismertek
egyetlen ösvényt sem, amit a hegyi emberek
használtak. Nem tudták hogyan juthatnának a
meredek sziklákon a nyomukra. Mégis előreküldték
a legjobb vadászaikból álló csapatukat, hogy
megmászva a hegyet, hazahozzák a gyermeket.

2018. DECEMBER

INGYENES

LAPJA

Ezek a vadászok igyekeztek mindenféle módon
feljutni a hegyre. Mindent megtettek, ami tőlük
tellett. Kipróbálták az összes ösvényt. Azonban jó
néhány napnyi erőfeszítés után is csak száz méterre
jutottak. Végül teljes tehetetlenségükben megadták
magukat. Készültek visszatérni a falujukba.
Éppen indulás előtt álltak, amikor észrevették a
gyermek édesanyját. A hegyről jött lefelé, kezében
a gyermekével. Nagyon elcsodálkoztak, hiszen
nekik oda nem sikerült feljutniuk. Nem értették,
hogyan sikerült ezt megtennie. A csapat egyik tagja
megszólította őt:
- Nekünk nem sikerült feljutnunk a hegyre.
Hogyan sikerült ez neked, amikor mi vagyunk a
falu legjobb harcosai?
Az asszony csak ennyit válaszolt nekik: „Nem a
ti gyermeketek volt!”
Szeretet, mit is jelent ez a fogalom? Az igazi
szeretet magában foglalja az érzelmeket is, de
elsősorban az akaratot. Jézus tanítása szerint az
ember legfontosabb kötelessége az Isten és a
felebarát iránti szeretet. Ezt a követelményt a
főparancsban határozta meg. Jézus egyértelműen
megkövetelte, hogy szeressük ellenségünket, illetve
a nehéz helyzetben lévőket.
A szeretethez hozzátartozik a felelősség. Akit
tényleg szeretek, annak jót akarok, és jót teszek
vele. A legfőbb jó az örök üdvösség. A szeretet
lényege tehát az, hogy szolgálom a másik személy
lelki és testi javát. Éppen ez a szolgálat, a másik
ember javának a szolgálata különbözteti meg az
igazi szeretetet a majomszeretettől. Ebben a
szolgálatban Jézus a példa nekünk, akinek a
születését ünnepeljük karácsonykor.
A karácsony Isten megtestesülésének ünnepe.
Istené, aki emberi testet vett magára azért, hogy
minket üdvözítsen. Neki fontos a mi sorsunk.
Engedjük be őt az életünkbe! Hagyjuk, hogy a mi
szívünkben is megszülessen Jézus!

Karácsonyi miserend 2018.
December 24.
hétfő

December 25.
kedd

December 26.
szerda

2100 Meggyeskovácsi
2230 Nyőgér
2400 Ikervár

830 Ikervár
1000 Sótony
1115 Bejcgyertyános

830 Ikervár
1000 Nyőgér
1130 Meggyeskovácsi

Tóth András
plébános
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Tisztelt Bejcgyertyánosi Közösség!
Az ünnepi készülődés mellett ez az
időszak az összegzések ideje is az eltelt
évről.
Bejcgyertyános
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi tevékenységéről a december
17-én megtartott közmeghallgatáson adtam részletes
tájékoztatást.
Az idei éveben az alábbi beruházások, felújítások
történtek: a falukertben a megsemmisült buszváró
helyett új épült, megtörtént a Könyvtár, Polgármesteri
Hivatal belső tereinek, nyílászáróinak festése. A
ravatalozó felújítására 1 millió Ft állami támogatást
nyertünk. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az
elnyert támogatást saját erővel kiegészítve, az épületet
teljes egészében megújítja. A beázó palatető helyett új
héjazat készült és a teljes padozatot érintő járólapozás
történt. Kiépítésre került az ereszcsatorna és az épület
körüli szivárgóvíz elvezető rendszer is. Mivel a temető
elöregedett fenyőfái már a sírokat és az épületet is
veszélyeztették, kivágásukról döntöttünk. A parkosítás a
tavaszra marad, ehhez szívesen várunk minden ötletet,
javaslatot.
A belterületi csapadékvíz-elvezetését célzó projekt
pályázata 2015-ben készült el, s elbírálása két évet vett
igénybe. A tanulmánytervek alapján kellett elkészíteni a
végleges kiviteli tervet. A pályázni csak nyílt vízelvezető
rendszer kiépítésére lehetett. Hosszas egyeztetés kellett
ahhoz, hogy balesetveszélyre hivatkozással a Kultúrház
és az Áruház előtti szakaszt legalább zárt rendszerként
tudtuk elfogadtatni. Ezeket az ún. TOP-os (Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program) pályázatokat az
egész országban egyidőben bírálták el, s nagyjából
egyidőben került sor a kivitelezésekre is. Emiatt olyan
anyaghiány alakult ki, hogy az már veszélyeztette a
beruházás sikeres megvalósulását. A gyártó által késve,
részletekben szállított anyagok miatt fordulhatott elő az
a nem tervezett esemény, hogy az árkot kiárkolták, de a
le nem szállított csöveket, árokelemeket nem lehetett
beépíteni. Az emiatt kialakult lakossági türelmetlenség
érthető volt, ugyanakkor a kivitelezőnek átadott
területek munkaterületnek minősültek. A vízelvezetés
kiépítése megvalósult, s azt gondolom, hogy az utak
padkázásával rendezettebb településkép alakult ki. A
tavasz folyamán további tömörítésre kerül sor, valamint
a kivitelező a munkákra egy év jótállást vállalt, így ha
időközben kifogás merülne fel, kérjük jelezzék nekünk.
Sikerrel pályáztunk önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre. A támogatásból a Szabadság
utca falukerti szakaszának felújítása történhet meg és a
Petőfi S. utcai járda COOP felőli oldala lesz leaszfaltozva.
A 7.783.627 Ft támogatáshoz 15% önerőt is biztosítani
kell. A támogatói okirat szerint a munkákat 2019. 12. 31ig kell megvalósítani. Sajnos a Petőfi utca másik oldali
járdájának felújítására beadott pályázatunk nem járt
sikerrel.
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására 2018. 04. 12-én 160.020,- Ft
támogatást kaptunk. Az önkormányzat idén is sikeresen
pályázott szociális célú tüzelőanyag vásárlására. A
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támogatás összege: 657.860,- Ft. Így összesen 46 erdei
m3 keménylombos tűzifát tudtunk decemberben
kiosztani. A rászorulók körét a központi előírások
szerint kellett az önkormányzatnak meghatároznia. A
támogatáshoz önerőt is biztosítani kellett és a kiszállítás
is az önkormányzat feladata volt. A támogatottak
részére a fa kimérését és házhoz szállítását önkéntes
munka keretében Horváth Árpád, Sulyok István,
Velladics Attila végezték, ifj. Szabó Imre 2 fő segítőt
biztosított, Pintér Árpád a pótkocsit adta, valamint a
kedvezményezettek is besegítettek.
A nem gázzal fűtők számára a 12 e Ft-os
rezsicsökkentést október 15-ig lehetett igényelni. 2018.
decemberében 1.260 e Ft támogatást kaptunk „a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások egyszeri támogatása” címen. A
támogatás felhasználásának végső határideje 2019.
december 31. napja. Nehézség, hogy természetben kell
12 ezer forintnyi tüzelőanyagot biztosítani, nem
lehetséges azt készpénzben adni. A beszerzésre
szabályzat szerinti eljárást kell lefolytatni, s a szállítás
költsége az igénylőt fogja terheli.
Az önkormányzat szociális keretéből a tanévkezdést
követően, az iskolalátogatás igazolása után tudtunk
beiskolázási segélyt folyósítani. Decemberben az idősek,
és a nem iskolába járó gyermeket tudtuk támogatni.
A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítására Nyőgér
Önkormányzata pályázatott. Az első közbeszerzés
eredménytelen lett, mivel a rendelkezésre álló pénz
többszöröséért vállalta volna egy cég a felújítást. A
tervek
átdolgozásával,
a
műszaki
tartalom
csökkentésével a második közbeszerzés sikerrel járt, így
várhatóan nyárra megújulhat Bejcgyertyános, Nyőgér és
Sótony közös tulajdonú épülete.
A helyi önkormányzatok napjához kapcsolódóan
Répcelakon
kistérségi
díjátadásra
került
sor.
Községünkből, kiemelkedő nevelési tevékenységéért
Némethné Hajas Zsuzsanna részesült elismerésben.
Az önkormányzat a kötelező feladatokat zavartalanul
látta el. Továbbra is a takarékos gazdálkodás a célunk. A
civil szervezetekkel és a lakossággal való együttműködés
és közös munkálkodás eredményeképpen számos
rendezvény, előadás, szabadidős tevékenység zajlott
2018-ban is.
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak
munkáját,
akik
bármilyen
módon
segítették
településünket!
Békés, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánva,
tisztelettel:
Lendvai Veronika polgármester
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME - ÚTCSATLAKOZÁS
Bejcgyertyános Képviselő-testülete kötelező feladatként
településkép védelmi rendeletet alkotott. A jövőben be
kell jelenteni az önkormányzatnál a nem engedélyköteles
építési tevékenységeket, legyen az kerítésépítés, külső
hőszigetelés, garázsépítés, nyílászárócsere, tetőcsere.
Az önkormányzati, állami utakhoz való csatlakozáshoz,
kapubejárók építéséhez engedély kell, ezért minden
esetben kérjék meg a közútkezelő (jegyző vagy a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.) hozzájárulását!
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Éveink száma ismét eggyel gyarapodott, ezért néhány
mondatban szeretném tájékoztatni a falu lakóit az
egyesület idei tevékenységéről.

Lassan itt az év vége. Az adventi koszorún szép sorban
gyulladnak fel a fények, közeleg Karácsony.
Mi a Nyugdíjas klub tagjai is készülünk. Év végén az
ember visszatekint a múló évre. A 17 éve alakult klub
tagjai a kezdetekkor nagyon aktív életet éltek.
Kirándultak, színházba jártak, farsangkor jelmezbe
bújtak, egymás szórakoztatására.
Bizonyítja ezt az a „Napló”, melyet a kezdetektől
vezettek. Az idő gyorsan múlik és az időskor nehézségeit
hordozzuk. A klub működik, havonta egyszer találkozunk. Köszöntjük a hónap névnaposait és a kerek
évfordulót ünneplő tagokat. Karácsony és Húsvét külön
ünnep, amikor szerény ajándékkal lepjük meg a tagokat.
A faluban tartott rendezvényeken mindig részt vettünk,
ha szükség volt segítettünk. Októberben egészség délután
volt a háziorvos segítségével. Diabetikus tanácsait
hallgattuk, majd érszűkület vizsgálat következett. A
délután gyógytornával zárult. Mindenki örömmel vett
részt a programon. Novembertől minden kedden fél 12kor gyógytornára van lehetőség a Kultúrban. Aki kedvet
érez egy kis mozgásra eljöhet.
Advent van. Készülünk a szeretet ünnepére. Közös
gyertyagyújtásokon a civil szervezetek, vendégül látják a
falu lakóit. A rohanó világban álljunk meg,
beszélgessünk egymással egy pohár forralt bor, tea és
egy kis harapni való mellett.
Köszönet mindenkinek, akik segítették a klub
működését.
Áldott, békés ünnepeket és nagyon boldog újévet
kívánok a Nyugdíjas Klub nevében.
Korcz Imréné
Klubvezető

Ebben az évben hat esetben volt riasztásunk. Sajnos ez a
szám a korábbi évekhez képest emelkedő tendenciát
mutat. Először egy tűzesetről kaptunk értesítést, melyről
a helyszínre érve kiderült, téves riasztás volt. Itt nem
akadt tennivalónk. Másodszor egy gázcsonk sérüléséhez
riasztottak minket, majd egy épületre dőlt diófa
eltávolításában segédkeztünk. Szeptemberben a hirtelen
lezúdult csapadék szivattyúzásából vettük ki részünk,
majd októberben egy sajnálatos tűzesethez vonultunk.
Végül egy koccanásos balesetnél segédkeztünk.
Januárban megtartottuk ez évi vezetőségi gyűlésünket,
majd februárban a közgyűlést, ahol az egyesület új
parancsnokot választott.
Márciusban pályázatot adtunk be az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz,
melyben
eszközökre, és egy új utánfutóra pályáztunk. Pályázatunk
sikeres volt, az utánfutót legyártattuk. Jelenleg az
eszközeinknek elhelyezése, rögzítése zajlik Takács Zsolt
parancsnok keze munkája által. Az utánfutóval nagy
lépést tettünk előre, mert ha bárhol be kell avatkoznunk,
egy vonóhorgos autóval gyorsan a helyszínre érkezünk,
és minden rendelkezésünkre álló eszköz adott lesz.
Áprilisban egy alkalommal közösségi munkán vettünk
részt, ahol kaszálással vettük ki részünket településünk
szebbé tételéből.
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. A mentőcsoport tagjai
decemberben egy riasztási gyakorlaton is sikeresen
vettek részt.
Július első vasárnapján falubejáráson voltunk, ahol a
tűzcsapokat ellenőriztük, feltérképeztük. A földalattiakat
piros festékkel megjelöltük.
A nyár folyamán elhatároztuk, hogy az új játszóteret
örökbe fogadjuk, és vállaljuk a folyamatos rendbetételét.
Tesszük ezt a helyi, és az átutazó gyerekek örömére.
Augusztusban átestünk egy átfogó parancsnoki
ellenőrzésen, ahol a felügyeleti szervek mindent rendben
találtak.
Novemberben ünnepi szentmisén vettünk részt,
templomunk 80 éves évfordulóján.
Decemberben szombatonként boldogan nyitjuk ki
szertárunkat az adventi megemlékezésekre.
Év vége közeledtével ezúton kívánok minden kedves
bejcgyertyánosi lakosnak békés, boldog, tűzmentes
Karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt, és kérek
mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg rólunk jövő évi
adóbevallásukban és adójuk 1 százalékával támogassák
egyesületünket.
Pados Balázs
ÖTE elnök

KÖNYVTÁRI HÍREK
2018-ban is több alkalommal, új könyvekkel bővült a
könyvtár állománya. A könyveken kívül DVD-ket is
lehet kölcsönözni. Lehetőség van folyóiratok, (pl.: Nők
lapja, Praktika, Story, Otthon, Vidék íze, Családi lap)
helyi olvasására és kölcsönzésére. Az idei éveben
megvalósult a könyvtár belső festése is.
A Vas Megyei Könyvtár Ellátási Rendszer
támogatásával különböző programok szervezésére volt
lehetőség 2018. évben. Az Idősek napján a
Kemenesmagasi Citerazenekar szórakoztatta a közönséget. Nyáron Ilon Gábor régész tartott érdekes
előadást, Sárvár szűkebb térségének története és benne
Bejcgyertyános helyzete címmel. Némethné Baksa
Eszter meséit hallgathatta meg a közönség az „Értékeink
helyben vannak” mintaprojekt zárásakor. Márton napon
az ikervári Rába(P)art Társulat előadásában láthatott a
közönség szórakoztató színdarabokat. Kézműves foglalkozások tartására is volt lehetőség, melyen Húsvéti,
Anyák napi, Karácsonyi díszek készültek.
A Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár
felhívására könyvtárunk részt vett a „Momo” a
könyvmanó elnevezésű, olvasást és könyvtárhasználatot
népszerűsítő játékban. A játék zárásaként a gyerekek a
sárvári könyvtárba voltak hivatalosak, ahol ajándékkal
jutalmazták meg őket.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Könyvtárban!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk!
Tamics Jánosné
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A mai templom elődjét, a gyertyánosi templomot 1864-ben
építették. A gyertyánosi bíró számadásában tizenegy gazda
nevét találjuk, akik készpénzzel és szolgálmányokkal járultak
hozzá a „templom és torony” építéséhez: két Zsoldos, két
Decsics, Szabó, Sulyok, Szalai, Sali, Pados, Kristál és Sőre. Ez a
templom nagyságánál fogva inkább kápolnának illett be, az
1000 fő fölötti lakosságú, 1928-ban egyesített Bejcgyertyános
községnek kicsi volt.
Dr. Lenarsich Imre tanácsos-plébános ügybuzgó lelkipásztori
tevékenysége oldotta meg azt a régóta elintézésre váró
kérdést, hogy új temploma legyen a falunak. Grősz József
püspök 1938. február 16-án folyamodik építési engedélyért. A
tervező Gruber Imre. A tervet statikai okokból elutasítják. A
módosított tervekre 1938. június 22-én lesz meg az építési
engedélyt. A szolgabírói engedélyt 1938. augusztus 16-án
kapják meg. A szolgabíró megrója Gruber Imre tervezőt,
Zsolnay Mihály építőmestert és Tímár István sárvári
kőművesmestert az engedély nélküli építésért. A szolgabíró
október 29-én ellenjegyzi az ideiglenes használatbavételi
engedélyt. A templom felszentelésének időpontja 1938.
október 30.

Bejczi Lajosné emlékezései szerint az új templom építését
1938. tavaszán elkezdték. Pünkösdkor a szentmise már az
iskolában volt. Az iskolából indult a körmenet a celldömölki
búcsúra. Az egész falu az építkezésen dolgozott. A hercegség
lovas fogatokat biztosított az építőanyag - Gércéről való szállításához. A falubeliek - főként az idősebbek - templom
körüli kis gödrökben oltották a meszet. Minden munkát kézi
erővel végeztek, mivel akkor még nem voltak gépek. A
templomépítést még ebben az évben befejezték. A székeket,
amelyek jelenleg is a templomban vannak, Csorba József
bejcgyertyánosi asztalos készítette az 1960-as évek elején.
Addig mindenki saját székén foglalt helyet, amit otthonról vitt
magával a templomba. A templom belső tereinek festését az
1960-as években folytatták. Először az oldalfalakon készültek
el a festmények. Jobb oldalon az angyali üdvözletet és a Szent
Család menekülését, a bal oldalon a názáreti házat, benne a
Szent családdal és a kánai mennyegzőt örökítette meg a festő.
A festményeket Klonfár János készítette. A szentély
festményeit Némethy Béla budapesti festőművész készítette.
A szentély bal oldalán a Golgotát, jobb oldalon a Betlehemet
örökítette meg. A főoltárkép - amely freskó - Szűz Máriát és az
őt köszöntő embereket ábrázolja. 1965-ben fejeződött be a
belső festés. 1967-ben vihar miatt megrongálódott a torony. A
kár helyreállítását Kutasi István sárvári tetőfedő végezte.
A következő nagyobb munka a templomkerítés megújítása
volt. Az addigi léckerítés helyett betonalappal ellátott
vaskerítés készült. A kerítést Kálmán Miklós sárvári mérnök
tervei alapján készítették. Az anyagi forrás előteremtése a
hívek adományából történt, melyet az egész falu támogatott.
Ezt bizonyítja egy korabeli lista 1970-ből, melyben ez a szöveg
is szerepelt: „A háborúk hősi halottainak emlékére létesítendő
templomi kerítés megépítéséhez a következő megajánlást
teszem: Isten nagyobb dicsősségére!” Az orgona felújítására
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1974-ben került sor. Az anyagi kiadásokat itt is a lakosság
adományából fedezték. Az orgona javításával Ádám Jenő
szombathelyi orgonaépítő mestert bízták meg. A megújult
orgonát orgonavirágból font füzérrel díszítették fel az ünnepi
szentmisére. Később új liturgikus tér - szembemiséző oltár
kiépítése - történt, szintén a hívek adományából.
A templom felszentelésének 50. évfordulóján - 1988-ban dr. Konkoly István megyéspüspök, s most a 80. évfordulón dr.
Székely János megyéspüspök tartott szentmisét.
Kocsis Ernőné - Helyi Értéktár Bizottság elnöke

AZ ÉNEKKAR 2018-AS ÉVE
A
Napfény
Dalés
Tánccsoportban
is
megtapasztalhattuk, hogy nem könnyű összehangolni
több, mint tucatnyi ember (főleg ha nők, vagyis nem
csak dolgozók, de anyukák és háziasszonyok is egyben)
tevékenységét úgy, hogy mindig mindenki tudjon
próbákra, fellépésekre járni. Volt is pár alkalom,
meghívás, amit le kellett mondanunk. Ennek ellenére
idén is szerepeltünk falunapokon, gyepűtipráson, helyi
rendezvényeken, felvonultunk a Savária Karneválon, s
első alkalommal léptünk színpadra a Patyi Vesszős
Fesztiválon. Szerencsére itt is tetszést aratott műsorunk,
az Apáca show, így újabb meghívást kaptunk a januári
Böllérfesztiválra,
vagyis
Regionális
Kolbásztöltő
Versenyre, ahol bordalokkal szórakoztatjuk a
közönséget. Az 4. Adventi borozgatáson süteményekkel,
s rövid műsorral vártuk a kedves falubeli érdeklődőket.
Jó lenne, ha ezeken az alkalmakon mindig többen
lennénk, s mindenki megtapasztalhatná milyen kellemes
egy kis kötetlen beszélgetés, iszogatás ebben a kellemes
környezetben. A lányok nevében is kívánok mindenkinek
boldog ünnepet, sikeres új évet, s minél több olyan
alkalmat, amikor az egy faluban élők együtt tudnak
tevékenykedni, szórakozni, vagy akár csak egy jót
beszélgetni.
Péntek Enikő
Tisztelt Bejcgyertyánosiak!
Ismét eltelt egy év, de 2018 nem sikerült túl
mozgalmasra alapítványunk számára. A szokásos
rendezvényeinket megtartottuk, sajnos néhány
kivétellel.
Az
augusztusi
Kisbíróban
még
beszámoltam műfüves kispályás csapatunkról, ám
az őszi idény végére már csak szép emlék maradt.
A lelkes küzdelem ellenére hat év után, néhány
belső, de főleg külső tényezők miatt sajnos
megszűnt.
Kicsit kellemesebb történet az adventi harmadik
gyertyagyújtás, hiszen a zord idő ellenére is nagyon
jól sikerült. Külön köszönöm kis csapatomnak a
lelkes
hozzáállását.
Mindenkinek
kellemes
ünnepeket és boldog új évet kívánok:
Horváth Tibor BGYIK
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN
GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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