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TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!

TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!

Önkormányzatunk őrizve a közel negyed évszázados
hagyományt, idén is megrendezi a július végén
szokásos falunapot. Tesszük ezt azért is, mert a tavalyi
lakossági kérdőíves felmérés alapján a válaszadók
4/5-ös többsége igényelte ezt a programot. A falunap
részeként a Puszta-hegyi kereszthez lesz körmenet,
Tóth András atya vezetésével. A plébános úr
felszenteli a megújult ravatalozó épületét.

Pályázati forrásból sikerült felújítani a templom
tetőszerkezetét. Sajnos, a pályázaton elnyert összegbe
nem fért bele a torony javíttatása, ehhez még mintegy
1.000.000 Ft hiányzik. Az önkormányzattól kértünk
segítséget a hiányzó összeg kipótlásához, melyre
ígéretet kaptunk. Mindannyiunk nevében előre is
köszönöm az önkormányzat anyagi segítségét, melynek
köszönhetően a tornyot is meg tudjuk javíttatni. Sajnos
a régi templomtető beázott több helyen, ezért kellett a
javítást a tetőszerkezettel kezdeni. Ilyen esetben ugyanis
a beázás megszüntetése az első és
legfontosabb feladat.
Ezen kívül a templom elektromos hálózata is
elavult, ha nem javíttatjuk meg, a
szakemberek szerint rövid időn belül
veszélyessé válik. Az elektromos hálózat
korszerűsítését
saját
erőből
fogjuk
megoldani. Nem várhatjuk meg ugyanis, hogy
zárlatos legyen, és leégjen a templom. Ezen
kívül a templom harangszerkezetének
javítása is hátra van.

A két Kisbíró közti eseményekről röviden:
- A temetőbe a régi, veszélyes padok
helyére
újakat
vásároltunk,
s
megkezdtük a terület parkosítását is.
A testület döntött új kerítés
létesítéséről, melynek elkészítése
augusztus-szeptemberben várható.
- A közelmúltban két, szerencsés
kimenetelű fakidőlés volt a Petőfi,
illetve a Kossuth utcában. Helyszíni
bejárást
tartottunk
az
e.ON
területgazdájával, s a veszélyes fák
eltávolításáról gondoskodtunk.
- A 12.000,- Ft értékű rezsicsökkentéses tűzifa, szén,
brikett kiosztása megtörtént, a gázpalackot választók
ügyeljenek a december 15-i határidőre.
- Ismét beadjuk igényünket téli szociális tűzifára, 32
erdei m3-re számíthatunk.
- A három falu közös tulajdonát képező Nyőgéri
Óvoda felújítása megtörtént, a belső rendezkedés után,
szeptembertől már a megújult épületbe járnak a
gyerekek.
- A Modern Falvak program keretében csak egy
orvosi rendelő felújítására lehetett pályázni. A
nyőgéri, központi rendelő felújítására beadott pályázat
sajnos nem nyert.
- Idén is lehetőség van beiskolázási támogatás
igénylésére. A nyomtatványok már elérhetők a
hivatalban.
- Köszönettel tartozunk a májusban megtartott
kistérségi tűzoltóverseny lebonyolításáért önkéntes
tűzoltóinknak, a fellépőknek és a szervezőknek.
Színvonalas rendezvénnyel öregbítették településünk
hírnevét.
Kérjük, hogy a falunapra készülve, a porták előtti
rendrakásról, fűnyírásról senki ne feledkezzen meg!
A 24. falunaphoz, a szervezésében résztvevők
nevében is, kellemes szórakozást kívánva:
Lendvai Veronika polgármester

A héten pénteken lesz szent Joakim és szent Anna
ünnepe, akik Jézus Krisztus nagyszülei voltak. Ehhez az
ünnephez kapcsolódóan a szombati szentmisére
szeretettel hívom és megáldom a nagyszülőket.
Tóth András plébános
TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSI LAKOSOK!
Már hagyomány a falunap megrendezése. Idén is
készülnek az egyesületek, civil szervezetek, hogy a
szürke hétköznapokba egy kis fényt vigyenek.
Július 27-én találkozunk, mikor mindenkinek közös
ünneplésre, kikapcsolódásra beszélgetésre lesz
lehetősége. Mi a Nyugdíjas Klub tagjai is készülünk
egy rövid műsorral. A Nyugdíjas Klubnak 18 éves
múltja van. Megalakulása után aktív közösséggé
formálódott. Az idő halad, nekünk múltunk van,
hogy jövőnk lesz-e a fiatal nyugdíjasokon múlik.
Mindenkit szeretettel fogadunk. Havonta egyszer
találkozunk. 2-3 órát töltünk együtt, ami a dolgos
hétköznapok kikapcsolódását jelenti.
A falunapra jó időt, kellemes kikapcsolódást
kívánok szeretettel:
Korcz Imréné
Nyugdíjas Klubvezető

RÖPLABDA BAJNOKSÁG - Farkastanya - Bejcgyertyános Gyermekeiért és Ifjúságáért Közalapítvány szervezésében

9.00 - ÜNNEPI SZENTMISE, KÖRMENET A PUSZTA-HEGYI KERESZTHEZ, RAVATALOZÓ FELSZENTELÉSE
FŐZŐVERSENY
Nevezni magyaros gasztronómiából választott étel bármelyikével lehet. A zsűrizendő fogást teljes egészében a helyszínen kell elkészíteni. Jelentkezni 2019. július 26. (péntek) 18.00 óráig a
Teleházban lehet. A versenyzők részére Bejcgyertyános Község Önkormányzata 2 kg húst biztosít, ami szombaton 7.00 órától vehető át az óvoda konyháján.
12.00 – 12.30 Regisztráció, majd ételek elkészítése
Az elkészített ételek értékelése 16.30 - Szempontok az értékelésben: a magyar gasztronómia, a tájjelleg, a munkaigényesség, az ízvilág, az előkészítés, valamint a megjelenítés, a tálalás módja.

15.00 - ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
15.05 - BETYÁROS 7 PRÓBA
Iskolás, ovis, és tipegő gyerekeket várunk a programra, ahol 7 sportos, táncos, ügyességi alkotó és más testhezálló feladatot kell megoldani a legkisebbeknek, akár segítséggel.
Előre nevezni nem kell, a helyszínen várjuk a kis betyárokat.

15.00 – 17.00 PARASZTOLIMPIA ÚJRATÖLTVE – GÉPESÍTETT BRIGÁD
Az ügyesség, gyorsaság és erő versenyére 5 fős csapatok, elsősorban felnőttek jelentkezését várjuk! (Ha nincs 5 fős csapat, vagy egyénileg jelentkezel az sem gond, akkor helyben megalkotjuk a csapatokat.) Egy kis
ízelítő a feladatokból: fűnyírótraktor-verseny, bálagurgatás, szénacipelés. Jelentkezési határidő: 2019. július 26. (péntek) 18.00 óráig a Teleházban Tel.: 06 95 411 002, vagy a Földes fiúknál a facebookon

17.15 -17.45
17.45-18.00

GABERSKI MANTRASI együttes előadása (szlovéniai Gaberje/Gyertyános testvértelepülés)
BEJCGYERTYÁNOSI NYUGDÍJAS KLUB műsora

18.15-19.15

Tombola, Eredményhirdetés (KÉRJÜK, HOGY TOMBOLATÁRGYAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSÁK FALUNAPUNKAT!)

19.15-19.45
20.00

NAPFÉNY DAL- ÉS TÁNCCSOPORT és a CELLI MANÓK műsora
Vacsora

21.30-22.15

Sztárvendég:

22.30

Retró Bál

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
Utazó Digitális Élményközpont - Óriás csúszdás légvár - Rodeó bika - Trambulin – 3D homokozó – Teleház - Káldi Fagyi, Gáspár Büfé
A FALUNAP FŐ TÁMOGATÓI: Vas Megyei Önkormányzat, Sárvári Coop, Lux Aeterna Kft., Bődy Norbert, Gáspár László
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NAPFÉNYES BETYÁRKODÁS

KEDVES BEJCGYERTYÁNOSIAK!

Idén a Napfény lányok helyi programokon, a Borbálon, az
Idősek napján és a Tűzoltóversenyen szerepeltek, ezen kívül
meghívást kaptunk a rábapatyi Böllér-fesztiválra is. Az elmúlt
heteink pedig természetesen a falunapi műsorunk próbáival
teltek. Mindezek mellett a tűzoltókkal közösen május végén
egy Játszótéri-piknik keretében gyereknapot szerveztünk. Bár
sajnos azt tudtuk, hogy a kb. 12-13 évvel ezelőtt több, mint 40
fővel induló Bejci Betyárok Klubját a gyerekek létszámának
csökkenése miatt nem tudjuk megalkotni, de szerettük volna
valahogy újra összefogni a gyerekeket, és szüleiket. Megalakult
hát az új Betyárklub közel 20 fővel, melyben pár általános
iskoláson kívül főleg ovis, meg még kisebb gyerkőcök vesznek
részt. Falunapra egy kis vetélkedőt tervezünk nekik, aztán még
augusztusban, és a további időszakban is tervezünk
programokat, amivel ezt a kis létszámú, de számunkra nagyon
fontos kis csapatot szórakoztathatjuk. Ezúton is köszönjük a
tűzoltók segítségét, akik vizes feladatokat találtak ki a
gyerekeknek, és persze a szülőkét, akik elhozták őket, és velük,
velünk együtt játszottak a gyereknapon. Természetesen azokat
is szeretettel várjuk a továbbiakban, akik nem vettek részt az
első programon.
Péntek Enikő

Falunap közeledtével néhány mondatban szeretném tájékoztatni a
falu lakóit, az egyesület eddigi tevékenységéről, további terveiről.
Húsvéti kiadásban már írtam a januári vezetőségi gyűlésről, a
februári éves közgyűlésről, tagfelvételről, beadott pályázatról. Ez a
pályázat időközben elbírálásra került. Több mint 800.000 Ft
összértékű eszközt, és védőfelszerelést nyertünk. Ez elég komoly
összegnek tűnik, de egy bevetési védőruha közel 350.000 Ft.
Ennek tudatában már nem annyira nagy az összeg, de szépen
lassan évről-évre mégiscsak fejlődünk.

TISZTELT BEJCGYERTYÁNOSIAK!
A Bejcgyertyános Gyermekeiért és Ifjúságáért Közalapítvány
irányítását lelkes csapatommal 2009-ben vettem át, így ezúttal
engedjenek meg egy kis visszaemlékezést az alapítvány elmúlt tíz
évére.
Ötleteinket, terveinket aktív belső és külső segítséggel szinte kivétel
nélkül meg tudtuk valósítani, a gyerekek, fiatalok nagy részét be
tudtuk vonni az előkészületekbe, programokba, játékokba,
versenyekbe. Megemlítenék néhány népszerűbbet a teljesség igénye
nélkül:
- alapítói, illetve meghatározó tagjai voltunk a Vas Megyei
Asztalitenisz Szövetség megyei másodosztályának, a különböző
helyszíneken zajló mérkőzéseken 5 éven keresztül vett részt lelkes
csapatunk
- a VMATSZ által is elismert és támogatott népszerű amatőr
asztalitenisz versenyt is rendeztünk 5 éven át, lelkes szakmai
segítőimmel. A verseny „Dr. Wächter Walter emlékverseny” néven
épült be a köztudatba. A mérkőzéseknek a volt TRIKA csarnok
biztosította a helyszínt
- alapító tagjai voltunk a sárvári műfüves kispályás labdarúgó
bajnokságnak is, 6 éven keresztül töretlen lelkesedéssel vettünk
részt a mérkőzéseken, a faluban élő külföldiek hathatós anyagi
támogatásával
- a vidám hangulatú farsangi, SZM bálok, röplabda bajnokságok,
kispályás focik, gyereknapok, lengyel-bosnyák-magyar barátságos
nemzetközi kupák itthon és külföldön egyaránt, melyekkel méltán
öregbítettük kis falunk hírnevét szűkebb és tágabb környezetünkben
Ezek az események tovább élnek emlékeinkben, az idő megszépíti
őket. Ezúton ismét köszönök minden segítséget, amelyet kaptunk,
bármilyen formában érkezett 
Az eltelt tíz év alatt felnőtt egy generáció, akik az élet rendje-módja
szerint továbbléptek a jövő kacskaringós ösvényein, sokan közülük itt
hagyták kis településünket is. Az új nemzedék kevesebb
lélekszámmal, de ugyanolyan töretlen lelkesedéssel próbálja érdekeit
képviselni, érvényesíteni. Az új időkhöz új vezetőség kell, én pedig
úgy érzem, most kell kettőt hátralépve átadnom az irányítást az Egeneráció részére. Az új vezetőségnek sok sikert és kitartást kívánok!
A falunapi rendezvény keretében, a BGYIK szervezésében 2019.
július 26-án, pénteken 17:00 órai kezdettel röplabda bajnokságot
szervezünk a Farkastanyán, melyre minden érdeklődőt, szurkolót
szeretettel várunk!
Horváth Tibor BGYIK

Tavasszal elég sok közösségi munkát végeztünk elsősorban a
focipályán. Ennek legfőbb oka a május 19-én megrendezett járási
tűzoltó verseny volt. Aki kilátogatott szerintem egy élménnyel
gazdagodott. Nagyon pozitív visszajelzést kaptunk a
Katasztrófavédelemtől is. Kiemelték a helyszínt, a szervezést,
lebonyolítást, és a finom ebédet! Külön köszönet Sulyok Istvánnak
az 5*-os babgulyásért, Péntek Matyinak az informatikai háttér
működtetéséért, a Napfényes lányoknak a frappáns tűzoltós
dalokért, és az önkormányzatnak az anyagi és egyéb
támogatásért.
Május 25-én Enikő kezdeményezésére egy közös játszótéri
pikniken vettünk részt az „újratöltött” betyárklubbal. A rendezvény
vidám hangulatban zajlott, úgy gondolom ennek a gyerekek voltak
az igazi győztesei.
Szintén májusban, egy esős napon fa dőlt a Petőfi utca lapi részén
a telefonvezetékre, és az útra. Az eltávolításában
tevékenykedtünk.
Júniusban Nicken vettünk részt a Rába mentőcsoport rendszerbe
állító gyakorlatán. Ez közösen folyt a hivatásos szervekkel,
tartalékos katonákkal, és a vízmű szakembereivel. A feladatokat
maradéktalanul
teljesítettük.
Harangozó
Bertalan
kormánymegbízott úr elismeréssel nyilatkozott az elvégzett
munkáról.
Július elején tűz ütött ki Sótony határában, ami ugyan nem a
közvetlen lakókörzetünk, de a sárvári hivatásos tűzoltók kérték a
segítségünket, aminek természetesen eleget tettünk. Szinte
ugyanebben az időben a Szabadság utca egyik kertjében
keletkezett tűz, amit az ott lakók, illetve az épp Sótonyból hazatért
egyesületi tagjaink meg tudtak fékezni. Mindenkit megkérünk,
hogy a száraz meleg nyári időben, lehetőleg tartózkodjanak a
szabadtéri tűzgyújtástól!
Egészen friss hír már júliusból, elkészült a szertár melletti pavilon
térkövezése. Már nem hittünk benne, hogy ebből valami is lesz,
amikor váratlanul felhívott a kivitelező, és jelezte, hogy érkeznek
befejezni az évekkel korábban megkezdett munkát. Most már
nálunk a labda, fel kell építenünk a pavilont az eredeti terveknek
megfelelően. Ehhez szükség lesz sok közösségi munkára, illetve
az önkormányzat anyagi támogatására.
Mint tudjátok a működésünkhöz támogatókra van szükségünk.
Tavasszal Takács András 200.000 Ft-tal támogatta csapatunkat.
Ebből az összegből 6 garnitúra gyakorló ruhát, pólót, sapkát
vásároltunk az idén, és az elmúlt években belépőknek, illetve
ünnepi nadrágot fogunk varratni. Sajnos semmit nem adnak
ingyen, komoly összegeket kell kiadnunk az egységes
megjelenésünkért is. Andrásnak ezúton is köszönjük a
támogatást!
A falunapi rendezvényekhez mindenkinek jó szórakozást és aktív
részvételt kívánok.
Pados Balázs ÖTE elnök
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db.
www.bejcgyertyanos.hu

