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ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KEDVES BEJCGYERTYÁNOSI HÍVEK!
Húsvét ünnepén Jézus feltámadását
ünnepeljük. Ez a nap a keresztény
vallásnak a legfontosabb és a
legnagyobb ünnepe. A föltámadt
Krisztust ünnepeljük, akié a hatalom
és dicsőség mindörökké. Bennünket arra int,
hogy a világosság gyermekeiként új életre
kelve az odafönt valókat keressük.
A húsvéti ünnepkör hamvazószerdától
pünkösdvasárnapig tart. A húsvéti ünnepkör két
részből áll: első része a húsvétot előkészítő
bűnbánati idő (a nagyböjt, hamvazószerdától
húsvétig); második része a húsvéti idő 50
napja.
Ez
az
időszak
Húsvéttól
pünkösdvasárnapig tart. Húsvét ünnepe mozgó
ünnep, azaz minden évben más időpontra esik.
A húsvét dátumának kijelölése a következő
módon történik. A tavaszi napéjegyenlőséget
(március 21.) követő holdtölte utáni vasárnapon
van. Legkorábban március 22-én, legkésőbb
április 25-én, idén április 21-én.
A
bejcgyertyánosi
híveknek
Istentől
megáldott, békés, boldog húsvétot kívánok!

Húsvéti miserend 2019.
Nagyszombat

Húsvétvasárnap

Húsvéthétfő

16.00 Meggyeskovácsi
17.30 Nyőgér
19.00 Ikervár

8.30 Ikervár
10.00 Sótony
11.15 Bejcgyertyános

8.30 Ikervár
10.00 Nyőgér
11.30 Meggyeskovácsi

Tóth András plébános
DÍSZÜVEGEK A TEMPLOMBAN?
Ötletként vetem fel, hogy a 80 éves templom meglévő
üveg ablakai elé, belülre, új, osztatlan üvegre, egy
oldalon ólmozva, művészeti fólia alapra díszüvegek
készüljenek. A várható költség ablakonként kb. 200.000
Ft. Nyilván most nem ez a templommal kapcsolatban
legfontosabb feladat, így egyelőre igényfelmérést
végzünk, s várjuk azon magánszemélyek, családok,
közösségek jelentkezését, akik a készíttetés költségét
felvállalnák.
Dr. Lendvai Róbert

INGYENES

LAPJA

TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI
REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS
TÁMOGATÁSRÓL
Bejcgyertyános
Község
Önkormányzata
a
Belügyminisztérium megbízásából azon dolgozik,
hogy a vezetékes gázzal nem rendelkező
bejcgyertyánosi igényjogosultak számára a 12.000
Ft-os rezsicsökkentési támogatás a lehető legjobban
hasznosuljon. Mindent megtettünk azért, hogy
olyan cégeket találjunk, aki tisztességesen,
minőségi termékekkel szolgálja ki Önöket!
Számtalan jogszabályi probléma merült fel a
tüzelőanyag
beszerzésével,
kiadásával
és
elszámolásával kapcsolatban. Éppen ezért az
önkormányzatok zöme az Államkincstárral és a
Kormányhivatallal történt egyeztetés, állásfoglalás
után kezdhette csak meg a beszerzési eljárást.
A tüzelőanyag kiadás határideje: 2019. 12. 15.
Bejcgyertyános Község Önkormányzata miután a
helyi vállalkozások nem vállalták a feladatot, Tőke
Albin egyéni vállalkozót választotta ki, aki 12.000,Ft értékben
- 0,5 ömlesztett m3, kb. 200-250 kg vegyes (kőris,
juhar, tölgy) 25 cm hosszúságú kályhakész tüzifát,
vagy
- kb. 120 kg keményfa brikettet, vagy
- kb. 160 kg szenet tud kiszállítani a jogosultaknak.
Palckos gáz esetén a legjobb ajánlatot a Vaporis
Pbgas Kft. adta. A cég 3 db 11,5 kg-os PB csere
gáztöltet tud adni a 12.000,- Ft-os támogatásért. Itt
a kiszállításért 500 Ft/palack díjat kell fizetni az
igénylőnek.
A támogatással kapcsolatban fontos tudni, hogy a
Belügyminisztérium új álláspontja szerint: „az
ügyfél kérésére egy alkalommal módosítható a
természetbeni támogatás formája más, az
igényfelmérés
során
felsorolt
valamely
természetbeni támogatásra.”
Kérem, hogy aki a fentiek ismeretében változtatni
szeretne a tavaly október 15-ig leadott tüzelőanyag
igényén, az legkésőbb 2019. április 30-ig jelezze az
önkormányzatnál!
Lendvai Veronika
polgármester
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Nyárias tavasz van, de még tekintsünk kicsit vissza az
első negyedév eseményeire.
Februárban elfogadtuk a közös fenntartású
intézmények (Óvoda, Védőnői Szolgálat, Hivatal) és az
önkormányzat költségvetését. A költségvetés bevételi és
kiadási főösszege: 76.013.756,- Ft.
Az idősek iránti megbecsülés jeleként rendezvényt
szerveztünk a községben élő nyugdíjasoknak.
A belterületi csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban
tájékoztató rendezvényt tartottunk Meggyeskovácsiban.
A mellékelt szórólapon a témáról bővebben is
olvashatnak. Továbbra is kérjük a vízelvezető árkok
karbantartását a lakóktól!
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Petőfi utca
páratlan oldalának járdafelújítására ismét pályázatot
nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A jobb oldali járda és
a Szabadság utca aszfaltozása nyáron várható a már
elnyert pályázatból. Sürgető teendőink közé tartozik az
utak kátyúzása, amely eddig a kivitelező leterheltsége
miatt nem tudott megvalósulni. Türelmet kérünk, bízunk
benne, hogy rövidesen megoldódik az ügy!
A Petőfi utca temetői szakaszának vízelvezetése
betonfolyókával több mint 2 millió Ft-ba kerülne, ezért
itt pályázati forrást keresünk, viszont az önerős
padkarendezést elvégeztetjük.
A Szabadág utca végének árkolásáról is döntött a
testület, s a közútkezelővel együtt kitisztításra kerül a
problémás árokszakasz. A Petőfi utca lapi részénél lévő
veszélyes fák kivágatása is hamarosan megtörténik.
A ravatalozó elkészült, a régiek helyére 4 db új padot
rendeltünk. Következő lépésként a temető járda melletti
kerítését tervezzük kicserélni, hiszen ez van a
legrosszabb állapotban. Itt pályázati lehetőséget
szeretnénk igénybe venni. A parkosítást önerőből
kívánjuk megvalósítani, s ehhez továbbra is várjuk az
ötleteket, később a segítő kezeket.
Megkezdődött a felsőbejci harangtorony 200 éves
feszületének restaurálása.
A Nyőgéri Óvoda felújítása elérte az 50%-os
készültséget. Nyáron visszaköltözik az intézmény, nagy
kérdés, hogy hogyan hasznosítsuk a jövőben az üresen
maradó épületet.
A lomtalanítás megszervezése kérdéses volt, mivel a
szolgáltató nem vállalja már a házhozmenő szállítást.
Mindössze arra kaptunk lehetőséget, hogy április 27-én
reggel 7 órától 13 óráig a buszfordulónál lehet leadni a
lomokat. Kérjük, hogy csak olyan lomokat vigyenek ki,
amit a szolgáltató megenged! Ajánljuk figyelmükbe a
rábahídvégi
hulladékudvart
is
(Rábahídvég,
Szombathelyi utca vége, hrsz. 0141/20. (94/200-565)),
ahova péntekenként 8-15.30-ig a bejcgyertyánosiak
lakcímkártyával és kukaszámlával vihetnek ingyenesen
hulladékot.
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak
munkáját,
akik
bármilyen
módon
segítették
településünket! Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepet
kívánok!
Lendvai Veronika
polgármester

KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!
Év elején néhány gondolatot szeretnék
megosztani az egyesület idei
terveiről.
Ebben
az
évben
szerencsére semmilyen riasztásunk nem
volt még. Remélhetőleg így is marad.
Persze ez nem azt jelenti, hogy
tétlenkedtünk.
Januárban vezetőségi gyűlést tartottunk, ahol az idei
célokat fogalmaztuk meg, és összeállítottuk a 2019-es
költségvetés tervezetét. Ez követte februárban az éves
közgyűlés. A beszámolók és kötelező feladatok mellett a
tagság támogatásával ismét erősödött az egyesület.
Három fiatal szorgalmas tűzoltóval gyarapodott a
létszám. Földes András, Földes Péter és Pup Dávid már
egy éve szinte minden megmozdulásunk aktív
résztvevője volt, így egyhangú döntés értelmében
felvételt nyertek.
Még januárban rendszerbe állítottuk a tavaly, pályázaton
nyert új utánfutónkat, amit egy esetleges beavatkozáskor
szükséges bevizsgált eszközökkel láttunk el. Ezt
falubusszal, vagy normál személyautóval tudjuk vontatni
szemben a régi utánfutóval, amit csak traktorral, vagy
teherautóval lehetett. Nagy segítség ez számunkra.
A napokban adtuk be idei pályázatunkat, melyben
védőfelszerelésre pályáztunk 850.000 Ft értékben.
Bízunk a pozitív elbírálásban.
Erre az évre tervezzük a szerház nyitott teraszának
elkészítését, amit saját erőből, illetve az önkormányzat
anyagi támogatásával szeretnénk megépíteni. Tovább
folytatjuk, illetve már meg is kezdtük a játszótéri
munkálatokat. Szerencsére egyre több kisember veszi
birtokba a játékokat.
A közeljövőben egy nagy rendezvény lebonyolítását
vállaltuk. Május 18-án járási tűzoltó versenyt rendezünk,
reményeink szerint közel 20 csapat részvételével. Erről
plakátokat fogunk elhelyezni a hirdetőtáblákon. Aki egy
kis benzingőzt, vizes szerelést, staféta versenyt szeretne
látni, mindenképp javaslom tegye tiszteletét a
sportpályán. Áprilisban még egy átfogó ellenőrzést fog
tartani a Sárvári Tűzoltóparancsnok. Pillanatnyilag
ezekre az eseményekre készülünk.
Aki úgy érzi, hogy támogatna minket és még nem küldte
el adóbevallását kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, de
tekintettel a sok rendezvényre, munkára amiket
tervezünk, minden egyéb természetbeni (üdítő, védőital,
stb.) támogatást is szívesen veszünk.
Adószámunk: 18889284-1-18
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a tűzoltó egyesület!
Pados Balázs
ÖTE elnök
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TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELMÉRŐL
Tisztelt Lakosság, Építtetők, Tervezők!
Bejcgyertyános
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének
eleget téve megalkotta a településképi arculati
kézikönyvet (TAK), valamint a településképi
rendelet (TKR).
A TAK szemléletformáló célt szolgál, mely a
településképi követelményeket alapozza meg.
Ebben kell definiálni a település településkaraktert
meghatározó
településképi
jellemzőit,
a
településképi szempontból egymástól jól elkülönülő
településrészeket
arculati
jellemzőikkel
és
értékeikkel, a településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez
illeszkedő építészeti elemeket.
A TKR állapítja meg a helyi építészeti örökség
területi és egyedi védelmét (a mellékelt táblázat
szerint), a településképi szempontból meghatározó
területeket,
valamint
a
településképi
követelményeket, szabályozza a településképi
bejelentési- és véleményezési eljárást.
Felhívjuk a lakosság, a tervezők és az építtetők
figyelmét, hogy valamennyi építési tevékenység
során kötelező betartani a TKR rendeletet, így
az építési engedély köteles, vagy a nem építési
engedély köteles, valamint az egyszerű
bejelentési eljárást követően végezhető építési
tevékenységek esetén is.
Amennyiben a jövőben építeni, bontani,
átalakítani szeretnének (legyen az akár
hőszigetelés,
nyílászárócsere,
kerítésépítés,
tetőcsere)
feltételen
érdeklődjenek
az
előírásokról!
Az új rendelet alkalmazásával kapcsolatos
kérdéseikkel kérem keressenek a Nyőgéri Közös
Önkormányzati Hivatalban. (06-95-554-000).
Dr. Lendvai Róbert jegyző
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Bejcgyertyános község helyi védelem alatt álló
értékeinek jegyzéke és a védettség terjedelme
Érték
Lakóház
Felsőbejci kőfeszület
Felsőbejci lakóház
Felsőbejci lakóház
Felsőbejci lakóház
Felsőbejci lakóház
Felsőbejci lakóház
Lakóház és volt iskola
Lakóház
Lakóház
Egykori iskola
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Tűzoltó szerház
Egykori óvoda, iskola
Lakóház
Falukemence
Teleház
Kultúrház
Lakóház és magtár
Istálló
Gazdasági épület
Kőfeszület
I. világháborús emlékmű
Világháborús emlékmű
Templom
Kőfeszület
Temetői kőfeszület
Kútház
Felsőbejci harangláb és kút
Kőkereszt
Hajnali kút
Pince
Pince
Új-hegyi feszület
Pince
Kőfeszület szőlőhegyen
Puszta-hegyi feszület
Felsőbejci temetői feszület
Kőfeszület
Kőfeszület
Kőfeszület
Kőfeszület
Kőfeszület
Szovjet síremlék
Újkúti erdészház
Mária-Terézia forrás
Rózsáskerti erdészház
Scherg Lőrinc síremléke
Böröndy Lajos kopjafája

Utca, házszám
Ady u. 27.
Kossuth u. 2.
Kossuth u. 5.
Kossuth u. 10.
Kossuth u. 11.
Kossuth u. 12.
Kossuth u. 14.
Kossuth u. 26.
Petőfi S. u. 1.
Petőfi S. u. 3.
Petőfi S. u. 7.
Petőfi S. u. 8.
Petőfi S. u. 62.
Petőfi S. u. 64.
Petőfi S. u. 68.
Petőfi S. u. 69.
Petőfi S. u. 77.
Petőfi S. u. 79.
Petőfi S. u. 83.
Petőfi S. u. 94.
Petőfi S. u. 90.
Szabadság u. 9.
Szabadság u. 12.
Szabadság u. 12.
Szabadság u. 14.
Szabadság u. 22/A
Szabadság u. 22.
Szabadság u. 22.
Béke u. sarok
Szabadság utca
Szabadság utca
Petőfi S. u.
Petőfi S. u.
Petőfi S. u.
Petőfi S. u.
Kossuth u.
Kossuth utca
Kossuth u.
Új-hegy
Új-hegy
Új-hegy
Új-hegy
Belső-hegy
Puszta-hegy
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

Hrsz.
86
465
456
470
453
471/1
471/2
489
538
539
558
256
165
161
159
724
731
732/2
742
132
142
25
143/1
143/1
144
179
180/3
180/3
56/1
124/2
124/2
156
233/2
176
233/2
441/1
473
534
914
926
993
1015
1216
1448
053
063/2
063/21
068/7
068/17
068/9
076/8
0129/2
0156/j
0177/2
0173
0173

Védettség
terjedelme
H1
H4
H1
H1
H1
H2
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H1
H1
H4
H1
H1
H4
H4
H4
H2
H4
H4
H4
H2 és H4
H4
H4
H2
H2
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H4
H1
H4
H1
H4
H4

Alkalmazott védelmi kategóriák
H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma,
nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon
feltüntetett módon és mértékben)
H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és
-ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon
és mértékben)
H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika,
épületdíszek stb.)
H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték
Készült a község építészeti örökségének helyi védelméről szóló 11/2011.
(IX. 15.) önkormányzati rendelethez készített értékvizsgálati munkarész
alapján.
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Tisztelt Bejcgyertyánosi Lakosok!

BEJCGYERTYÁNOS KÖZÖSSÉGE

Az Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület a tavalyi
évben eredményesen működött. Ezúton
szeretném megköszönni mindenkinek, aki
segített
a
közösségi
programok
lebonyolításában. Néhányat említenék: Nőnapi
köszöntő, falunap, adventi ünnepség sorozat.
Az idei év is eseménydúsnak ígérkezik.
Megtartottuk év elején az időpont és
programmegbeszélést az önkormányzattal és a
többi civil szervezettel. Március 8-án Nőnapi
köszöntőt
tartottunk.
Március
23-án
csatlakozva a TESZEDD! mozgalomhoz,
hatalmas mennyiségű szeméttől tisztítottuk
meg környezetünket. Külön köszönet a
résztvevőknek. Véleményem szerint inkább
NETEDD! akciót kellene szervezni a szemetelés
megakadályozására.
Az
úgynevezett
„elkövetők” többsége valószínűleg nem
falubeli. A falu virágosítása is folyamatban van,
amit az egyesület az önkormányzattal együtt
végez. Április 27-én tartjuk a Borversenyt és a
bált. Mindenkit szeretettel várunk! A
belépőjegy áráért egy marhapörkölt vacsorát
és zenés mulatságot biztosítunk.
További terveink közt még szerepel az ismételt
szemétgyűjtés, a tűzoltóverseny támogatása, a
testvértelepüléssel a kapcsolat ápolása, a
falunapi rendezvény segítése.
Húsvét
alkalmából
kívánok
minden
bejcgyertyánosi családnak Békés, Boldog
Ünnepeket!
Bejczi Róbert EGYBE elnök

Beköszöntött a tavasz. A természet újra éled. A
Nyugdíjas Klubra is hat a változás szüksége. A
18 éve alakult Klub tagságának átlagéletkora
75 év felett van. A faluban több fiatal nyugdíjas
él. Szeretettel hívjuk őket, hogy ismét lehetőség
legyen színesebb programok szervezésére,
például
kirándulásra,
szalonnasütésre,
falunapon való fellépésre. Jelenleg havonta
egyszer találkozunk, de ez már egyre nehezebb.
Az idő múlásával, gyengébbek, fáradtabbak
vagyunk. A Teleház hirdetőjén értesítünk
mindenkit a találkozó időpontjáról.

Együtt Bejcgyertyánosért Egyesület
Adószám: 18891498-1-18

Kedves Olvasók!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a
Bejcgyertyános Gyermekeiért és Ifjúságáért
Közalapítvány nevében:
Horváth Tibor BGYIKA elnök
Bejcgyertyános Gyermekeiért és Ifjúságáért Közalapítvány
Adószám: 18891522-1-18

Kellemes húsvéti ünnepeket
Nyugdíjas Klub nevében

a

Korcz Imréné
Nyugdíjas Klub vezető
GYŰJTŐPONTOS LOMTALANÍTÁS
A Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
Bejcgyertyános községben
2019. április 27-én (szombat)
7.00 órától 13.00 óráig
az AUTÓBUSZ FORDULÓNÁL
GYŰJTŐPONTOS LOMTALANÍTÁST SZERVEZ.
A gyűjtőponton azon nagyméretű háztartási
lomhulladékok kerülnek átvételre mennyiségi
megkötés nélkül, melyek a rendszeresített
gyűjtőedényben
nem
helyezhetők
el.
Lomhulladékot
kizárólag
háztartásoktól,
lakosságtól szállítanak el!
Az alábbi hulladékokat NEM veszik át!
•
•
•
•
•
•
•
•

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db.
www.bejcgyertyanos.hu

kívánok

•

zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
szelektív hulladék (sárga zsákban gyűjthető
hulladékok),
állati tetem,
autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit,
szélvédő, lökhárító stb.),
építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe,
WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett
göngyöleg, permetezőszer, maradék festék,
festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső,
azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)
elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió,
háztartási gép).

