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Tisztelt Bejcgyertyánosiak!

A COVID-19 járvány miatt Önkormányzatunk negyed
évszázados hagyománya szakadt meg, idén nem tudtuk
megrendezni a július végén szokásos falunapot, s az
összes tervezett program, rendezvény elmaradt.
A veszélyhelyzet elrendelését követően a lakosság
számára, önkéntes segítőknek hála, maszkok készültek.
Községünkben koronavírusos személy nem, de hatósági
házi karanténban lévő volt. Köszönjük a lakosság
fegyelmezett magatartását. A személyes találkozást
igénylő kapcsolattartást, ha lehet továbbra is mellőzzük,
mert a járvány még nem ért véget!
A koronavírus miatt az önkormányzat bevételei is
csökkentek, hiszen a gépjárműadó teljes
összege, több mint 1 millió Ft elvonásra
került, s az iparűzési adóbevétel is
kevesebb lesz.

Minden évben július 7-én tartjuk
templomunk
szentségimádási
napját.
Egyházmegyénkben – egy központi beosztás
alapján – az év 365 napján van
Szentségimádás. Minden egyes napon egy
másik templom kerül sorra. Van olyan
templom, ahol két szentségimádási nap van az
év folyamán, illetve vannak napok, amikor
egyszerre
több
templomban
is
van
Szentségimádás.
Miért
fontos
nekünk,
katolikus
keresztényeknek a Szentségimádás?
A Szentségimádás Jézusra irányítja
a
figyelmünket,
aki
az
Oltáriszentségben jelen van köztünk.
Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán
Jézus
megalapította
az
Oltáriszentséget. Ekkor változtatta át a
kenyeret és a bort az ő szent Testévé és
Vérévé. Tulajdonképpen az utolsó vacsora volt
az első szentmise.
Azóta minden egyes szentmisén a felszentelt
pap – Krisztus urunk parancsa alapján –
átváltoztatja a kenyeret és a bort Jézus szent
Testévé és Vérévé. Minden szentmisén a
nagycsütörtöki csoda ismétlődik meg.
A
szentségimádási
napokon
az
Oltáriszentség előtt imádkozunk. Ennek
köszönhetően a Jézus iránti szeretetünk és
tiszteletünk erősödik ezeken a napokon.
Az idei évben van az 50. évfordulója annak,
hogy pappá szentelték Császár Gyula esperes
urat. Ebből az alkalomból aranymisét tartott
templomunkban július 7-én. Vele együtt hálát
adtunk Istennek, az elmúlt 50 év minden
kegyelméért, ajándékáért.
Templomunkban a szokott rendben tartjuk a
szentmiséket. Novemberig szombat este van a
szentmise. Nyári időszámításkor 17.30-kor, téli
időszámításkor egy órával korábban.
2020. augusztus 20-án 11.15-kor a
bejcgyertyánosi templomban kenyérszentelésre
várjuk a híveket.
Tóth András plébános

Fontosabb történéseinkről röviden:
- A Magyar Falu Program keretében a
Kultúrház
fűtéskorszerűsítésére
pályáztunk, igényünk tartaléklistára került.
Szintén tartaléklistás a nyőgéri, központi orvosi
rendelő felújítására beadott pályázat.
- Az országfásítási program keretében a temetőbe
szerettünk volna 30 db gömb szivarfát beszerezni, de
pályázatunk nem járt sikerrel.
- Képviselő-testületünk a Bejcgyertyános Gyermekeiért
és Ifjúságáért Közalapítvány megszüntetéséről döntött,
miután a Kuratóriumi tagok lemondtak. A Vas Megyei
Törvényszék a kérelemnek helyet adott. A Közalapítvány
vagyonát, 626.406,- Ft-ot, az önkormányzatnak az
alapítványi célok érdekében kell felhasználnia.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki a Közalapítvány
munkájában részt vett.
- Április 1-től Mészáros Ákos látja el a falugondnoki
feladatokat. Elérhetősége: +36/30/2843019.
- A Magyar Közút elvégezte a Szabadság utca végén a
közút melletti szakasz árkolását. Kérjük, hogy a
kapubejárók alatti átereszek kitisztításáról a lakók
gondoskodjanak.
- Az optikai internet hálózat kiépítése a falu belterületi
szakaszain megtörtént. A kivitelező gondoskodott a
hálózatot veszélyeztető fák kivágásáról. A települések
közötti összekötés kiépítése után lesz elérhető az. ún.
szupergyors internet.
- A játszótéri buszváró tetőfelújításához az anyagokat
megvásároltuk, a kivitelezés a III. negyedévben várható.
Kérjük, hogy továbbra
vigyázzunk egymásra!

is

vigyázzanak

magukra,

Lendvai Veronika polgármester

KISBÍRÓ

--42-Kedves Bejcgyertyánosiak!

Elmúlt fél év, néhány mondatban szeretném tájékoztatni
a falu lakóit az egyesület idei tevékenységéről.
Januárban vezetőségi gyűlést tartottunk, ahol az idei
célokat fogalmaztuk meg, és összeállítottuk a 2020-as
költségvetés tervezetet. Ezt követte még szintén
januárban, egy katasztrófavédelmi ellenőrzés. Itt
dokumentumokat, eszközök, védőfelszerelések meglétét,
karbantartását, rendet stb. ellenőrzik. Szerencsére idén
sem tártak fel semmi hibát. Februárban tartottuk az éves
közgyűlést. A beszámolók és kötelező feladatok
elvégzése után kötetlen beszélgetéssel zártuk az estét.
Március végén pályázatot nyújtottunk be 700.000 Ft
értékben eszköz és védőruha beszerzésre. Ez már
elbírálásra került, és sikeresnek bizonyult. Az eszközöket
várhatóan az év második felében kapjuk meg.
Tavasztól, amikor igazán kezdődtek volna a
programjaink, a kormány veszélyhelyzetet hirdetett. A
Covid vírus miatt szinte minden közösségi
rendezvényünk, megmozdulásunk elmaradt. Nem volt
tűzoltóverseny, mentőcsoport gyakorlat, semmi, ami
közeli kontaktust igényelt volna. Közösségi munkánk is
kimerült a szerház és környéke, valamint a játszótér
karbantartásában. Itt kell megemlítenem, hogy a
játszóteret újrahomokoztuk, betartva az
előírt
védőtávolságot. Lapáttal, gereblyével és talicskával
dolgoztunk, ami minimum 1,5 m távolságtartást
biztosított.
Eddig két tűzeset volt a falunkban. Egyik esetben gaz,
avar, tarló, másik esetben egy melléképület sarka kapott
lángra. Szerencsére mindkét eset személyi sérülés és
komolyabb anyagi kár nélkül zárult.
Nyár van, fokozott tűzveszély. Mindenkit kérek a
tűzgyújtással kapcsolatos szabályok szigorú betartására.
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akkori, főleg iskolások helyett most egyelőre főleg
tipegő, ovis picuroknak szerettünk volna programokat
szervezni, persze a szüleikkel, családjukkal való szoros
együttműködéssel.
Azért valameddig eljutottunk: rendbetettük a két évig
ovinak használt Betyár tanyát (vagyis a sulit), s hogy egy
kis saját „tőkéje” is legyen a csapatnak, nagy sikerű
sütivásárt szerveztünk. Több anyuka, nagymama,
támogató ajánlott fel finom desszerteket, s bizony a
bevétel is egész szépen alakult. Több volt, mint amennyi
az adagok ára lett volna, vagyis többen plusz összegekkel
is támogatták a csapatot. Nem tudjuk, hogy ősszel meg
tudjuk-e ezt ismételni, ha akkor nem, akkor később, de
mindenképp szeretnénk hasonló módon fedezetet
szerezni a programokra. Kérjük, hogy ha ilyen jellegű
akciókkal jelentkezünk, akkor aki teheti, segítse a klubot
vásárlással,
felajánlással.
Természetesen
az
önkormányzattól, s az egyesülettől is kapunk támogatást,
de nem árt több lábon állni, így még több lehetőségünk
lesz, ha egyszer végre tényleg beindulhatunk. Ezúton
szeretnénk felhívni azoknak a szülőknek, családoknak a
figyelmét, akik még nem vettek részt kezdeti 1-2
programunkon,
hogy
lépjenek
be
Facebook
csoportunkba, ahonnan mindig értesülhetnek a tervekről,
s együtt is ötletelhetünk a továbbiakról. (Bármelyik, már
bent lévő tag fel tudja venni őket, csak üzenjenek.)
Addig is a Betyár Klub Újratöltve is várja a zöld utat a
beinduláshoz. Hiszen ahogy egy filmben is elhangzott:
„Örökké nem eshet…”. Csak vége lesz ennek a nehéz
időszaknak is egyszer.
Péntek Enikő

Tisztelt Bejcgyertyánosi Lakosság!
Pados Balázs ÖTE elnök

Vírus stop
Most minden arról szól, mi mindennek gördített akadályt
a váratlanul előbukkanó járvány. Ez bizony a Napfény
Dal- és Tánccsoport, és a Betyár Klub terveit is átírta,
sőt, kitörölte a programnaptárakat.
Épp a napokban leveleztünk a lányokkal, jelezve,
mennyire hiányoznak a próbák, a mozgás, a nevetés.
Persze ez nem jelenti azt, hogy enélkül mindenki
rosszkedvű, de bizony a közös összejöveteleink nagy
része tényleg vidáman szokott telni: nevetünk magunkon,
egymáson, ahogy ügyetlenkedünk egy-egy mozdulat
gyakorlásakor. Jókat beszélgetünk, pletykálunk, valaki
mindig tud valami újat mondani valakiről, amit van, aki
még nem hallott. De megegyeztünk, hogy ez most a
pihenés, az ötletgyűjtés időszaka, úgyis van, aki babázik,
van, aki unokázik, de amint teljesen beindul megint az
élet, újult erővel vetjük bele magunkat a felkészülésbe.
Kicsit más a helyzet a Betyár Klub háza táján. Itt aztán
tényleg sajnáljuk, hogy le kellett állnunk, mert nagy
terveink voltak az újraindításra. Már említettük, hogy a
régi, igazán jól működő Bejci Betyárok Klubja sajnos
szinte leállt, mivel az akkori gyerekek „kiöregedtek”,
utánpótlás pedig sajnos nem nagyon volt. Most
legnagyobb örömünkre kicsit megszaporodott a picik
száma, így elérkezettnek láttuk az időt az újraindításra.
Kicsit máshogy, kicsit más programokkal, hiszen az

Az elmúlt időszakban sok
panasz érkezett az utcán lévő
kutyák miatt. Arra kérem
Önöket, hogy az utcán kóborló
kutyákról való észrevételeiket
fénykép formájában Messengeren
jelezzék felém az ebek beazonosítása
érdekében! Amennyiben nem rendelkeznek
Messengerrel az alábbi telefonszámon hívhatnak: 0630/407-7047. Ezek után tudom megtenni a szükséges
intézkedéseket. Az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 193. § (1) bekezdése szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más
tulajdonában lévő magánterületre, vagy közterületre
való át-, illetve kijutását nem akadályozza meg,
c) közterületen ebet póráz és veszélyes eb esetén
szájkosár nélkül sétáltat szabálysértést követ el.
Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település
nyugalma érdekében a Tisztelt Lakosság segítő
együttműködését.
Horváth Árpád alpolgármester
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LOMTALANÍTÁS
Az
STKH
az
Önkormányzat
megrendelésére lomtalanítást hirdet 2020.
SZEPTEMBER 9. (SZERDA) napjára.
A lomtalanítás lebonyolítása a lakosság
által az ingatlanok elé, közterületre elhelyezett
lomhulladék
elszállításával
valósul
meg.
A
Közszolgáltató az ingatlanhasználóktól közszolgáltatás
keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladékot
(EWC 20 03 07) veszi át. A Közszolgáltató a
lomtalanítás során az alábbi hulladékokat NEM veszi át:
• 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)
A lakosság 2020. szeptember 9-én reggel 6:00 óráig
helyezheti ki a lomhulladékot. A szállítás megkezdését
követően kihelyezésre került lomhulladékot a
Közszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.
ÉRTESÍTÉS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRÓL
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Bejcgyertyános
Község Önkormányzata beiskolázási támogatást kíván
nyújtani a falu tanulóinak. A szociális ellátásokról szóló
módosított 1/2015. (II. 26.) számú önkormányzati
rendelet 7. §-a alapján: (2) Beiskolázási támogatásban
részesíthető:
a) az általános iskolában, nappali rendszerű
középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek,
illetve
b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató 25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének hatszorosát (171.000,- Ft).
(3) A beiskolázási támogatásra való jogosultság
megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő,
illetve a nagykorú jogosult kérheti.
(4) A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a
kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve
hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.
A beiskolázási támogatás nyomtatványon igényelhető,
melyhez csatolni kell a családban élők benyújtást
megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolását,
valamint a fent említett iskolalátogatási, illetve hallgatói
jogviszony igazolásokat.
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A
kérelmeket
Bejcgyertyános
Község
Önkormányzatának Hivatalában, a Teleházban, vagy a
Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatalban /Nyőgér,
Petőfi u. 15./ 2020. augusztus 10-től 2020. szeptember
30. napjáig lehet benyújtani.
TÁJÉKOZTATÓ
SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Ezúton
értesítjük
a
lakosságot, hogy településünk területén földi úton
történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2020. augusztus 12én, szerdán, napnyugta utáni órákban. Rossz idő
esetén a védekezés 2020. 08. 13. vagy 14. napján,
ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV
szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély
mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az
érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű
állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga
néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A
szabadban
tárolt
gyermekjátékokat,
élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban
szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt
összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és
az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat,
ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató
mesterséges
szellőztető
berendezéseket
kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket,
gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt
ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi
közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A
szabadban,
fedetlenül
tárolt
vízgyűjtő
edényekben, a különböző tárgyakban megülő
esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák.
A
szúnyogirtó
kezelés
kiegészítéseként
ajánlott,
hogy
az
ingatlantulajdonosok
szüntessék
meg,
rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek
körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.
KÖZLEMÉNY
Az FGSZ Zrt. karbantartási munkát végez a
földgázszállító rendszeren 2020. augusztus 11. 06:00 –
augusztus 13. 08:00 óra között Bejcgyertyános
településen.
A
KARBANTARTÁS
GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNETTEL JÁR.
A munkálatok időtartama alatt a földgáz-elosztó
hálózatban csak a műszaki-biztonsági szempontból
szükséges minimális gáznyomást biztosítjuk. Kérjük
érintett Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése
és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti
időszakban minden gázkészülék előtti csapot tartsanak
zárva, és szüneteltessék a gázvételezést. Megértésüket és
együttműködésüket köszönjük.
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
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Tisztelt Bejcgyertyánosiak!

Kedves Bejcgyertyánosiak!

A 2020-as évnek már fele elmúlt és
visszatekintve pár gondolatot szeretnék
megosztani.
Mint minden ember, mi is bizakodva kezdtük
meg az újévet. Igaz a közmondás „Ember
tervez, Isten végez.” Felkerestük a falu fiatal
nyugdíjasait. Az első összejövetel február 5-én
volt. Nagy öröm volt, hogy páran csatlakoztak
hozzánk és ezzel vidámságot hoztak a klub
életébe. Ismertettem az egész évre összeállított
programot. Megemlékeztünk a január 22-ei
kultúra napjáról, verseket olvastunk fel.
Február 19-én újra találkoztunk, amikor
köszöntöttük
a
februárban
ünneplő
névnaposokat és 75. szülinapját ünneplő tagot.
Március 11-én tartottuk a következő klub
összejövetelt, melynek keretében megemlékeztünk a nemzetközi nőnapról. A
férfitagok köszöntötték a hölgyeket. Ajándék 1
szál rózsa és tábla csoki. Nem feledkeztünk
meg a hónap névnaposairól sem. A következő
hónapra terveztük húsvét ünneplését. Sajnos
közbeszólt a koronavírus járvány. Nagyon
kiszolgáltatottnak
éreztük
magunkat.
Korlátozva volt a kijárás, bevásárlás,
találkozás.
Mi a veszélyeztetett korosztályhoz tartozunk,
ezért megviselt bennünk a beszűkült érintkezés.
A vírus még mindig jelen van, ezért
vigyázzunk egészségünkre és egymásra. Mikor
lesz klub újra, még nem tudom, de akinek
elmaradt a névnapi és születésnapi köszöntése
pótoljuk. A Nyugdíjas klub hagyományai
folytatódnak. Múltunk van, de bízom benne,
hogy jövőnk is lesz!

Év elején megtartottuk közgyűlésünket,
ahol a tavalyi év beszámolói, illetve az idei
tervek hangzottak el.
Március 7-én, a nőnap alkalmából még egy
kellemes délutánt tölthettünk együtt, lelkes
férfitagjaink verselését hallgatva, amit
ezúton is köszönünk!
Sajnos további terveinket, a szervezés
alatt álló rendezvényeinket le kellett
mondanunk, mindannyiunk biztonsága
érdekében.
Reméljük hamarosan ez változni fog.
Jelenlegi taglétszámunk 46 fő, de szívesen
várunk
egyesületünkbe
lelkes
jelentkezőket, akik részt szeretnének
venni munkánkban, a falu életében.

Szeretettel: Korcz Imréné, Klub-vezető

Pup Zoltánné Egybe elnök
Könyvtári hírek! Tisztelt Olvasók!
A hosszú, kényszerű zárva tartás után újra
nyitva a könyvtár.
Új könyvekkel és folyóiratokkal várunk minden
kedves olvasót a szokott nyitvatartási időben. A
könyveken kívül DVD-ket is lehet kölcsönözni.
Könyvtárban lehetőség van folyóiratok, (pl.:
Nők lapja, Praktika, Story, PC World, Otthon
magazin) helyi olvasására és kölcsönzésére.
A Vas Megyei Könyvtár Ellátási Rendszer
támogatásával
különböző
programok
szervezésére lett volna lehetőség, de a kialakult
helyzetre való tekintettel ezek a programok
sajnos elmaradtak.
Nyitva tartás: Kedd és Péntek: 15.00-18.30
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tamics Jánosné
--Bejcgyertyános Község Önkormányzata egyben történő
értékesítésre meghirdeti a Kultúrház udvarán és a Béke
utca elején lévő faanyagot. Irányár: 10.000 Ft/erdei m3.
Érdeklődni a polgármesternél lehet 2020. 08. 24-ig: 0620-261-7487.
KISBÍRÓ - Bejcgyertyános Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Horváth Imréné
Szerkesztés: Bejcgyertyánosi Teleház - Példányszám: 300 db.
www.bejcgyertyanos.hu - facebook.com/bejcgyertyanos.kozseg

