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Második alkalommal került megrendezés-
re a Bıi Ádvent. Az elsı megrendezett kará-
csonyvárás kellemes tapasztalatain felbuzdulva 
láttak neki a szervezık, hogy idén is egy kelle-
mes délutánt szerezzenek a rendezvényre ellá-
togató vendégeknek. A közös „adventolás” nem 
titkolt célja, hogy karácsony elıtt kicsit kimozdít-
sa az embereket egy talál-
kozásra, egy jó beszélge-
tésre, ahol nem csak a vi-
lág rohanása, a hétközna-
pi élet nehézségei kerül-
hetnek szóba. 

A lázas készülıdés 
már szombaton délelıtt 
elkezdıdött a tér feldíszí-
tésével. Vasárnap déltıl 
már szorgos munka folyt: 
mindenki elıkészítette, dí-
szítette a saját standját. A 
nyugdíjasok  saját készíté-
ső dolgaikkal készültek, 
Kollár Balázs és Berger 
István közös standján az 
édességeken volt a hangsúly, az iskola a kötelé-
kében készült ajándékokkal rukkolt elı. A Bıi 
Nıi egy régi hagyományt elevenített fel: házi ké-
szítéső szaloncukrot árult. A KDNP 
„leánytagozata” a tavaly is nagy sikert aratott 
zsákbamacskával érkezett. A óvoda karácsony-
váró ajándékokkal igyekezett meglepetést okoz-
ni a hozzájuk ellátogatóknak. A bıi virágbolt sa-
ját profiljában jeleskedett. Tamás Laci hasznos 
faárukat kínált. A helyi gasztronómia is kitett ma-
gáért: A Molnár Gábor vezényelte iskolai SZM 
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 A bıi önkormányzat lapja,  
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szorgosan forgatta a kürtıs kalácsokat, Szabó 
Laci lángosával kényeztette a megjelenteket. A 
már termékeirıl jól ismert Simon András ínycsik-
landozó kolbászokat sütött. Polgármester Úr ve-
zényletével tevékenykedett az önkormányzat 
gesztenyesütı csapata. Az Egyházközségnek ju-
tott az a nemes feladat, hogy gondoskodjon a 
szomjas torkokról: forralt bort készítettek.  Idén 
elsı alkalommal a szomszédos 
Chernelházadamonya önkormányzata vendég-
szerepelt nálunk. Nagy sikert aratott a választé-

kukban szereplı chips és 
puncs.  
A délután a Polgármester 
Úr ünnepi köszöntıjével 
kezdıdött. İt követte egy 
kedves kis vers, majd az 
óvoda két csoportjának 
mősora. A büki férfikar fel-
lépése üde színfoltja volt a 
délutánnak. Az iskolások 
verses zenés repertoárral 
jeleskedtek. A délután kul-
turális részét a Bıi Nıi 
színvonalas mősora zárta. 
A programok lezárásakép-
pen került sor Berger Ist-
ván által felajánlott „Falu 

Tortája” felszelésére és kínálására. 
A karácsonyi fényekben jó volt látni a még 

mindig beszélgetı társaságokat… 
Áldott Karácsonyt kívánva szeretnénk 

megköszönni MINDENKINEK, aki bármilyen mó-
don részese volt a rendezvénynek! 

A vásárból befolyt összeget a Gyermek-
mosoly Alapítványnak ajánlják fel a résztvevık. 

 
Danné Kumánovich Tünde 

 

BİI ADVENT 
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tesének a BAUWRK-N Kft-t hirdette ki. Az elfoga-
dott ajánlati ár 19.126.601,-Ft + ÁFA. (A szerzı-
dés idıközben megkötésre került.) 
 

A képviselıtestület részt vett a Kalwangi búcsún. 
A nemzetközi kapcsolattartás keretében lebonyolí-
tott út költségeit a résztvevık maguk viselték. A 
képviselıtestület az ülésen értékelte a partnertele-
pülésen tett látogatás tapasztalatait.  
 

A képviselıtestület határozott arról is, hogy 2012. 
január 1. napjával a számlavezetı pénzintézetét 
megváltoztatja. Az önkormányzat és intézményei 
számláit e naptól kezdıdıen a Répcelak és Vidé-
ke Takarékszövetkezet Bıi Kirendeltsége vezeti. 
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy ezen idıpont-
tól kezdıdıen a régi postai utalványokat ne hasz-
nálja. A befizetések a kirendeltségen is teljesíthe-
tık.  
 

A képviselıtestület döntött arról is, hogy a véd töl-
tés kaszálását a Parkom Kft-vel végezteti el.  
 

A képviselıtestület 2011.november 23-án meg-
tartott ülésén ingatlan fedezetet ajánlott fel az In-
tegrált Közösségi Tér beruházáshoz felvételre ke-
rülı hitelhez. A képviselıtestület értékelte a 
2011.évi költségvetés 3/4 éves teljesítését. A tes-
tület megállapította, hogy a bevételek és kiadások 
idıarányosan teljesültek. A takarékossági intézke-
dések hatására az önkormányzat likviditási hely-
zete javult, a folyószámla hitel igénybevételére je-
lenleg nincs szükség.  
A képviselıtestület megtárgyalta a 2012. évi költ-
ségvetési koncepcióját, jóváhagyta a 2012. évi 
belsı ellenıri tervet. A képviselıtestület beszámo-
lót hallgatott meg a polgármesternek a kistérségi 
társulási tanácsban, a közoktatási intézményi tár-
sulás társulási tanácsában végzett munkájáról, va-
lamint a lakóhely környezeti állapotáról.  
 

A képviselıtestület elbírálta a BURSA 
HUNGARICA Felsıoktatási Ösztöndíj Pályázat ke-
retében beérkezett pályázatokat. A képviselı tes-
tület pályázatot nem utasított el, minden pályázó 
havi 3.000,-Ft támogatásban részesült. 
 

 A képviselıtestület 2011. december 7-én 
közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson a 
polgármester beszámolt az önkormányzat munká-
járól, bemutatta az induló beruházásokat.  
 

Ebben az évben a képviselıtestületek még de-
cember 14-én együttes ülést tartanak. Ezen az 
ülésen kerül sor a 2012.évi közszolgáltatási díjak 
meghatározására, melyrıl a lakosságot tájékoztat-
juk. 

Dr. Vincze György, körjegyzı 

 Bı község képviselıtestülete 
2011. szeptember 20-án megtartott 
ülésén elıször könyvvizsgálói véle-
ményt hallgatott meg az önkor-
mányzat pénzügyi helyzetérıl. A 
könyvvizsgálói vélemény elkészíté-
sére azért volt szükség, mert 

2011.január 1. napjától az önkormányzat csak 
ennek birtokában vehet fel hitelt. A könyvvizsgáló 
megállapította, hogy az önkormányzat nem esik 
hitelfelvételi korlát alá. A képviselıtestület ezt kö-
vetıen döntött arról, hogy az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér beruházás állami támogatásának 
megelılegezésére 46.483.793,-Ft, a parkfelújítás 
támogatásának megelılegezésére pedig 
19.107.302,-Ft hitelkeret megnyitását kéri. A kép-
viselıtestület határozott arról is, hogy a parkfel-
újítás saját forrás részét költségvetésébıl fedezi, 
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás 
saját forrásrészének biztosítására pedig 
15.000.000,-Ft összegő hitelt vesz fel. 
 

A képviselıtestület jóváhagyta a háziorvossal kö-
tött megállapodás módosítását, Chernelháza-
damonya község ugyanis a községbe kihelyezett 
orvosi rendelést szünetelteti, így a betegek ellátá-
sa a bıi rendelıben történik. 
 

 A képviselıtestület 2011. szeptember 26-
án megtartott ülésén elbírálta az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér számítástechnikai eszközei-
nek szállítására beérkezett árajánlatokat. A kép-
viselıtestület a KARMA Interactíve Kft. bruttó 
2.689.075,-Ft összegő ajánlatát fogadta el.  
 

A képviselıtestület határozott arról is, hogy to-
vábbra is tagja marad a BURSA HUNGARICA 
Felsıoktatási Ösztöndíj Pályázati rendszernek, a 
pályázati felhívást a központi ajánlással azonos 
szöveggel teszi közzé. 
 

Dr. Varga Judit gyermekorvos levélben tájékoz-
tatta a képviselıtestületet, hogy 2011.december 
31.napjával nyugállományba vonul, így nem tudja 
a jövıben ellátni a havi egy alkalommal a köz-
ségben biztosított gyermekorvosi mozgó szakor-
vosi szolgálat teendıit. A képviselıtestület a 
megállapodás felmondását tudomásul vette, a la-
kosság nevében megköszönte a Doktornı most 
már több mint egy évtizedes áldozatos munkáját. 
 

A képviselıtestület a sportegyesület eredetileg 
700.000,-Ft-ra tervezett támogatását 200.000,-Ft-
tal megemelte. 
 

 A képviselıtestület 2011. október 12-én 
megtartott ülésén elbírálta a parkfelújítás közbe-
szerzési eljárása keretében beérkezett kivitelezé-
si ajánlatokat. A képviselıtestület az eljárás nyer-

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

2011. 10. 09-én rendezték meg a partnerközségünkben, 
Kalwangban a 27. Marktfestet. A hideg és havasesıs idıjá-
rás ellenére jó hangulatban zajlott az esemény. 
Az istentiszteletet követıen a már hagyományos sörcsapo-
lással vette kezdetét a Marktfest.  
Ezt követıen Hajós Attila polgármester Nándi bácsit kö-
szöntötte fel 80. születésnapja alkalmából.  
11 órától 18 óráig különbözı zenekarok — köztük egy mexi-
kói csapat is— szórakoztatták a közönséget. 
Idén ismét volt Bı községnek saját standja, ahol magyar 
specialitásokat kínáltak: csülkös babgulyást, halászle-
vet, hekket és desszertként kürtıskalácsot, utóbbi különö-
sen nagy népszerőségnek örvendett.  

(Babos Nóra) 

27. MARKTFEST KALWANGBAN 

BESZÁMOLÓ A 2011-ES ÉVRİL 
Tisztelt Olvasó! 

 Kérem engedje meg, hogy az év végéhez közeledve számot adjak a 2011-es év-
rıl.  
Egyrészt, mert lassan végéhez közeledik az esztendı és ilyenkor illik visszatekinteni, 
másrészt mert nyilvánosságot ígértünk, hogy minden lényegesebb történésrıl tájékoz-
tatjuk falunk lakóit. 
Ez évben 2 közmeghallgatást tartottunk (február és december). Folyamatosan napraké-
szen mőködött a honlapunk, (köszönet Babos Nórának), a Hírbıség negyedévente min-

den háztartásba eljut, a falutanács 2 alkalommal ülésezett, a képviselıtestület 13 hivatalos ülést tartott és elıtte 
több alkalommal kötetlen megbeszéléseken készítettük elı a döntéshozatalokat.  
 Az eredményekrıl: Januártól a 70 év fölötti lakókat születésnapjuk alkalmából kis üdvözlılappal köszönt-
jük, a tavasz folyamán a két Petıfi utcai buszváró térkövezése elkészült, a nyár elején átadásra került a kerékpárút. 
Bár egész évben szigorú takarékos gazdálkodást folytattunk, azért megpróbáltuk falunk „szépítését” anyagi erınk-
höz mérten pl. lefestettük a sportpálya kerítését, a Répce híd korlátait, az orvosi rendelı kerítését, a posta kapuját, 
kifestettük az orvosi rendelıt, a védınıit, a könyvtárat, a sportöltözıt, az orvos fölötti szolgálati lakást. A posta 
kapuszínjének balesetveszélyes mennyezetét újra burkoltattuk. Béléscsöveztettük az orvosi rendelı és az óvoda 
kéményét. 
Sportnapot rendeztünk, megemlékeztünk jeles ünnepeinkrıl, képviseltük a településünket a Kistérségi napon, a 
kalwangi búcsún. A Vas Népe egész oldalas cikkben mutatta be falunkat a „Legkedveltebb nyaralóhelyek” cím-
mel. Kétnyelvő (magyar, angol) színes kiadványban szerepelünk a „Befektetési lehetıségek a Kıszegi és Felsı-
Répcementi kistérségben” címmel. 
Nagy érdeklıdés övezte a mővelıdési házban havonta a nyugdíjazás elıtt állók részére a fogadóórát, tájékoztatót, 
ingyenes tanácsadást (köszönet Vagyóczky Zsuzsának). 
Külön öröm, hogy a menetrendi tárgyalások eredményeképpen szeptembertıl reggelente közvetlen buszjárat indul 
Bükre a vasútállomásra (fél 7-es vonatra). 
Az évben 5 alkalommal sikeresen pályáztunk közfoglalkoztatásra és négy fıt tudtunk foglalkoztatni 4 ill. 6 hónap-
ra. 
A Mővelıdési Házban a nyugdíjas klub mellett, (amit Szabóné Bognár Matild irányított, köszönet érte) az új 
könyvtáros (Marton Eszter ) sokrétő, a fiatalokat, gyerekeket, családokat is megmozgató programokat szervezett 
pl. Kézmőves-kreatív kiállítás, Baba-mama találkozó, Kiskukta szakkör, játszóházak stb. Köszönjük! 
 A pályázatokról: Az MLSZ pályázatán 1,1 M Ft támogatást nyertünk a sportkör részére. 
A tavasszal ill. a nyáron kaptuk az értesítést, hogy a „Bıi fıtér piaccal és játszótérrel” pályázatunk19,1 M Ft, az 
IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) –kultúrház- 52,1 M Ft támogatást kapott.  
A park munkálatai elkezdıdtek és terveink szerint 2012 májusában befejezıdik a kivitelezés a játszótérrel együtt. 
Ezt követıen kezdenénk a Mővelıdési Ház felújítását. 
 Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek bennünket, az ön-
kormányzatot, településünket! Továbbra is várjuk a falunkért tenni akarók segítségét! 

Hajós Attila, polgármester 
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ARCHÍV: 
 Minden gyerek szeret tenni-venni a konyhá-
ban. Kellı kreativitás, kísérletezés, jó hangu-
lat,  nem utolsósorban megfelelı együttmőkö-
dés  mellett két kezünkkel igazi remekmővek szü-
lethetnek- ez lett a szlogenje az ısz folyamán be-
indított Kis Kukta szakkörnek. Elsı alkalommal 
(szeptember 24-én) Zsömi hajóját, és lepke sütit 
készítettünk, majd október 15-én a szendvicsek 
kerültek elıtérbe, ahol a népszerő Hello Kitty figu-
rát formáltuk meg a sajtfaló egerek mellett. 
  Szeptember 30-a, Benedek Elek születés-
napja és egyben a Magyar népmese napja. A Süni 
és a Csırike csoporttal ezen a napon emlékeztünk 
meg játékos feladatok mellett e jeles évfordulóról. 
 Októbertıl elindult újra a gerinctorna: To-
vábbra is szeretettel várjuk azokat a fiatalokat és 
felnıtteket, akik a testtartásukat szeretnék javítani, 
kisebb súlyfeleslegük van, kismértékő gerinc- és/
vagy ízületi panaszoktól szenvednek, változatos-
ságra vágynak az egyoldalú fizikai munka mellett, 
mozogni szeretnének, de egészségük maximális 
megóvása mellett tennék ezt. 
 Az Állatok világnapját október 4-én ünne-
peljük. Közös állatsimogatáson és kocsikázáson 
vettek részt ezen a napon a „kis környékbeli 
bölcsisek” és az óvodások. 
Még egyszer köszönet 
Bodorics Pálnak és Simon 
Andrásnak, hogy segítették 
a program lebonyolítását. 
 Október 21-én a bıi 
fiatalok és az általános is-
kola 8. osztályának közre-
mőködésével az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc 55 éves évfordulójáról 
emlékeztünk meg. 
 Színes papírvilág mottóval 2011. október 
29-én délelıtt és délután feltárult  Takács Endréné 
"papírboltja" a bıi gyermekek és felnıttek elıtt. A 
kellemes és jó hangulatú szombati napon készült 
csiszolásos technikával könyvjelzı, ajándék táska, 
képeslap.  Megfigyelhette mindenki a domborítás 
lenyőgözı technikáját, a dekorálás és kombinálás 
számos variációját, raktározhattunk el ötleteket és 
válogathattunk a szebbnél szebb termékekbıl.  
 3 napos játszóház várta az alsó tagozatos 
diákok az ıszi szünetben (november 2 és 4 kö-
zött) a Mővelıdési Házban, ahol egy igaz vidám, 
kreatív csapat győlt össze.  Belekóstoltunk a 
Halloween amerikai világába, felhasználtuk  a pa-
pírt, az ıszi faleveleket és a különféle terméseket, 
vigyáztunk egészségünkre a mozgásos feladatok 
során, kalandoztunk a mesék világában, a spanyol 
nyelvterületen és nem utolsósorban  igazi közös-
séget építettünk. Közremőködött a lebonyolítás-
ban Vincze Erzsébet, Németh Csilla, Horváth Bi-
anka és Horváth Petra is. 
 November 19-én az óvodával és a lelkes 
szülıkkel szoros együttmőködésben az adventi 
vásárhoz kötıdıen kézmőves délután tartottunk. 

 November végén Zumba Lady - afro-latin tánctré-
ning indult, ahol szívesen várják a lelkes mozogni vágyó-
kat. 
 December 3-án került sor az utolsó 2011-es 
„bölcsis” játszóházára, amely lehetıséget biztosított ismét 
a 3 év aluli gyerekeknek és szüleiknek egy felhıtlen játé-
kos és dalos délelıtt eltöltésére. Természetesen a legki-
sebb Mikulás is bekopogtatott hozzánk. Köszönjük Haller 
Benjámin, Vincze Bence támogatását, az óvodának pedig 
a helyszínbiztosítást. 
Ugyanezen a napon délután nyitotta meg kapuját az isko-
la ebédlıjében a „December varázsa” címő kézmőves 
foglakozás is, amely a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsoló-
dott. Felhasználtuk a papírt hópelyhek készítéséhez, a 
tobozokat, egyéb terméseket és száraz tésztát kará-
csonyfadíszekhez megalkotásához. 
 Mivel a hónap elején sokszor csendült fel: 
„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Gyere már, gyere 
már, minden gyerek vár! Krumplicukor, csokoládé, jaj, de 
jó! De a virgács jó gyereknek nem való! Mikulás, Mikulás, 
kedves Mikulás! Gyere már, gyere már, Téged várunk 
már!” Népszerő gyermekdal, nem is csoda, hogy a jó 
öreg Mikulás december 5-én várta a bıi gyermekeket. 
Az ajándékok átadása mellett az idén lehetıség nyílt már 
egy közös teázásra és zenehallgatásra, éneklésre, 
sütizésre is a két helyszínen. Ez a nap nem jöhetett volna 

létre az önkormányzat támogatás 
mellett, Horváth Csaba és Simon 
András és a két helyszín felelıse-
inek (Nagy Róbertné, Némethné 
Kajtár Rita, Vargáné Czingráber 
Beáta, Vincze Erzsébet, 
Takácsné Kocsis Szilvia) segítsé-
ge nélkül. 
Dr. Vargha Judit gyermekorvos 
január 1-tıl nyugdíjba vonul, tıle 
búcsúztunk közösen december 
14-én. 

PROGRAMELİZETES: 
� A Kis Kukta programsorozat folytatásaként decem-
ber 22-én mézeskalácsok és ünnepi sütemények dekorá-
ciójára várjuk a gyerekeket. 
� Az idei év Falukarácsonya és azt követı agapé       
december 23-án 18.00 órakor kerül megrendezésre a 
bıi fiatalok, az óvodások, a zeneiskolások, az iskola 5. 
osztálya valamint a Bıi Nıi kórus részvételével. 
A programok a www.bo.hu-n is elérhetıek lesznek. 

(Marton Eszter) 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

NYUGDÍJASKLUB 
Ahogy azt már elızı számunkban jeleztük, szeptembertıl újra talál-
kozunk a Nyugdíjas klubban: 
Szeptember 18-án a Csepregi Farkas Sándor Egylet tagjai jó han-
gulatú, vidám énekes produkcióval leptek meg bennünket. Ezúton is 
köszönöm Nekik, hogy meghívásomat elfogadták, és felajánlották 
(térítésmentesen) ezt a mősort a Nyugdíjas klub szórakoztatására. 
Október 04-én gyıri kiránduláson vettünk részt. November 28-án 
az Adventi vásárral kapcsolatos feladatokat beszéltük meg. Decem-
ber hónapban klub összejövetelt nem tartunk, - mindenkit szeretet-
tel hívunk a falu világi és egyházi rendezvényeire.  

(Szabóné Bognár Matild) 
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Október 04-én  reggel - kellemesen nyárias idıben - 21-en indultunk 
Gyırbe. 
Elıször megtekintettük az Apor Vilmos Püspök Úr emlékére rendezett 
kiállítást. Majd a Gyır Egyházmegyei Kincstárat és Könyvtárat . Tár-
latvezetıinktıl  mindkét helyen sok új és érdekes dolgot hallhattunk. 
Innen a Székesegyházba vezetett az utunk, ahol mindenki elmondhatta 
gondját-baját-örömét  a Könnyezı Szőzanya képe elıtt.  
Rövid káptalandombi szabadprogram (séta, ajándékvásárlás) követke-
zett.  
A Gyıri papi otthonban meglátogattuk falunk egykor káplánját 
(Horváth Ferenc1964-65 ) aki erejében megfogyatkozva, nagy türe-
lemmel hordozza keresztjét. Egykori káplánunk és plébánosunk ; 
Barbély János atya  is az otthon lakója, ıt is meglátogattuk. Közel 90 éves, súlyos betegsége ellenére aktívan, vidáman és 
szellemileg frissen fogadta a régi ismerısöket. Gyenge látása ellenére buzgón, és hálával teli hangon mutatta be jelenlegi ott-
honát.  A kis kápolnát ahol naponta szentmisét celebrálnak. Nagy szeretettel és megelégedéssel mesélt az ıket gondozó min-
dig kedves nıvérekrıl. Súlyos betegségében ezúton is imával gondolunk rá.  
Következı állomásunk a Prohászka Ottokár Óvoda, Iskola és Gimnázium volt, ahol falunk szülötte - Németh József, Lırinc 
atya - az igazgató. Szeretettel fogadott bennünket, és büszkén vezetett végig minket az intézményeken. Köszönjük Neki, hogy 
sőrő programja mellett  idıt szakított falubelijeire.  
Következett az ebéd,- majd kisebb-nagyobb megállókkal hazaindultunk. Egyik hosszabb megállónk Vitnyéden volt, nagy 
meglepetést okozva egykori plébánosunknak, Béla atyának, - meglátogattuk ıt. Nagy örömmel fogadott bennünket és mutatta 
be jelenlegi szolgálati helyét. Szeretettel emlékezve küldi üdvözletét egykori híveinek. 
Vidám kis csapatunk élményekkel gazdagon, kellemesen elfáradva tért haza az esti órákban  

(Szabóné Bognár Matild) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI, MISEREND 

A NYUGDÍJASKLUB KIRÁNDULÁSA 

Hitélet 

Október hónapban a szentmisék elıtt 20 perccel, és vasárnap délutánonként közösen imádkoztuk a rózsafőzért 
November 01-én Mindenszentek ünnepén a temetıben közösen imádkoztunk. 
November 05-én Templomunk védıszentjének - Szent Imre herceg- ünnepén- Kóbor Lajos atya, falunk egykor 
káplánja (1962-64), a Soproni Szent Benedek  Idısek Otthona lakója, mondott aranymisét, megköszönve a Jó 
Istennek az 50 éves papi szolgálatot. 
November 06-án falunk és templomunk búcsú ünnepén, Kaposi Gábor újmisés áldozópap mondott ünnepi szent-
misét. Tanulságos prédikációjának mottója " Hogyan lehet szépen élni". Remélem sokan építkezhetünk belıle. 
Adventben (nov.27.-tıl) a szokott napokon, hajnali -rorate- szentmisével kezdhetjük a napot. Vasárnap délutá-
nonként pedig a "Szállást keres a Szent család" imával készülünk az Őr eljövetelére.  
Dec. 24-én du.  ismét vállaljuk a kisgyermekek felügyeletét, nagy valószínőséggel idén is együtt nézzük meg a 
büki gyerekek betlehemes játékát. 
Karácsonyi miserend: December 24-én este 22.00 órakor, december 25-én reggel 08.00 órakor, december 26-
án reggel 08.00 órakor lesz a szentmise. 

(Szabóné Bognár Matild) 

Bı község Tisztelt Lakói! 
 
 A lelki élet emberei állítják, hogy a sátán leg-
ravaszabb kísértése az „apatia” a „déli démon”, 
az álmos, fáradt lelki tunyaság. 
Az apatia ellensége a lelki felfris-
sülés. Erre éreztek rá a hajnali 
misékre ballagó régi falusiak, az 
adventi koszorú körül imádkozó 
családok, a jótett szalmaszálait 
győjtögetı gyerekek. 
Év végéhez közeledve ADVENT 
idején az emberek magukba szállnak. Számot 
vetnek egész éves életvitelükrıl, munkájukról, 
tetteikrıl. A sok gond, munka mellett néhányan 
észre sem vesszük, hogy a hitéletünk kissé 
háttérbe szorul. Pedig: Az élet hit nélkül sivár 

puszta, remény nélkül sötét éjszaka, szeretet 
nélkül üres tarisznya. 
A Bıi Egyházközség egész éves munkájára 
visszatekintve azt mondhatom: mozgalmas 

volt. 
Kitőzött céljaink közül immár 2 
éve tarthatjuk istentiszteleteinket 
a szépen felújított templomunk-
ban. Az aljazat és a padok még 
jövı évben cserére várnak. Mária 
ünnepeinket is méltón megülhet-
jük a romantikus környezetben 

található ékes Lourdes-i Barlangnál.  
A romos plébánia épülete még újjáépítésre 
vár. Az utolsó pályázati feltételek nem feleltek 
meg elképzeléseinknek, ugyanis a pályázati 

(Folytatás a 6. oldalon) 

„Karácsony készül emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek! 
Legyetek újra gyerekek, 
hogy emberek lehessetek!” 
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ALAPÍTVÁNYI BÁL 2011 Iskolai hírek 

November utolsó szombatján rendezte 
meg a Szülıi Munkaközösség a Gyermek-
mosoly Alapítvánnyal karöltve az immár 
hagyományos jótékonysági estjét. A jó 
hangulat megteremtéséhez minden adott 
volt: a Mővelıdési Ház szépen feldíszített 
nagytermében, az ízlésesen megterített 
asztalok mellett foglalhattak helyet a ven-
dégek, baráti társaságok; ételrıl, italról a 
Viola étterem dolgozói gondoskodtak; a 
minden korosztály igényeit kielégítı zenét 
az „egyszemélyes zenekar”, Miski Ferenc 
szolgáltatta; a tombolasorsolás során pe-
dig kiderült, kik voltak aznap a legszeren-
csésebbek. A „meglepetés” Dan Sebastian és mostani zenekarának mősora volt, akik néhány 
közismert dallal mutatkoztak be az egybegyőltek elıtt. Újdonságként hatott a  zenekar lányszó-
listája, aki azon felül, hogy bıi kötıdése is van (Németh Jóska bácsi unokája ), képzett, tiszta 
hangjával is felkeltette a hallgatóság figyelmét. Köszönjük, hogy itt voltak és további sok sikert 
kívánunk munkájukhoz. 
Köszönet továbbá a SZM sokoldalú szervezımunkájáért, a különbözı felajánlásokért (pl. tom-
bola, belépıjegy megvásárlása), valamint a megjelent vendégeknek, hogy ily módon is támo-
gatták a rendezvény sikerét. (Szöveg: Fördısné Horváth Judit, fotó: Horváth Gusztáv) 

összeg csak töredéke lett volna az új épület 
kivitelezési munkáinak. Egyszóval pénz szőke 
miatt nem jött létre az építkezés, de minden 
pályázati lehetıséget figyelemmel kísé-
rünk és egyik fı kitőzött célunk a plébá-
nia felújítása lesz a 2012-es évben is. 
Szeretném megköszönni Ferling György 
plébános úr lelkiismeretes munkáját, 
hogy falunk lakóinak hitéletét szívén 
viseli, sok elfoglaltsága mellett szakít 
idıt arra, hogy a bıiek lelkileg feltöltıd-
jenek. 
Hálás vagyok mindazon bıi lakosok kétkező 
vagy bárminemő más segítségéért , amivel 
hozzájárultak Egyházközségünk templomunk, 
templom környékének szebbé tételéhez, fejlı-
déséhez, csinosításához. 

(Folytatás az 5. oldalról) Engedjék meg, hogy a Bıi Egyházközség ne-
vében pár mondatban leírjam, mit kívánok 
Önöknek a közelgı ünnepekre és az eljövendı 
új évre! 

 
„Szeretet nélkül nincs karácsony, 
hiába gyúl fény a fenyıágon, 
hiába a fa csillogó éke, 
ha lelkünkben nincs szeretet s béke.” 
 

Békés, boldog karácsonyt és erıben, 
egészségben eltöltött szerencsés új évet 

kívánok Bı község minden lakójának! 
 

Tisztelettel: 
Németh Antal 

Bıi Egyházközség  
Világi Elnöke 

Kistérségi Kisiskolai Labdarúgó Torna, Répcelak,szept. 19.: alsó tagozat: I. he-
lyezés, felsı tagozat: I. helyezés. 
Széchenyi István Emlékverseny, Hegyfalu, szept. 23.: fiú labdarúgás: I. helyezés, 
lány labdarúgás: I. helyezés. 
Nádasdy Vándorkupa,  Csepreg, szept. 27.: labdarúgás: felsı tagozat I. helyezés, 
4. Gárdonyi Kupa, Sárvár, nov. 5.: 3.-4. osztályosok- III. helyezés. 
Dömötör Róbert emléktorna: Bük, nov. 13.: Itt két csapattal indultunk: Bı II. csa-
pata- IV. helyezés, Bı I. csapata I. helyezés. (A fotó az eredményhirdetésen készült.) 
Alapszintő bajnokságok jelenleg is folynak, majd januárban folytatódnak a döntık-
kel, ahova a mi csapataink is bejutottak ! (Biró Kornél) 

ISKOLAI FOCIEREDMÉNYEK 



7 

Az ıszi szezon sajnos nem 
úgy sikerült, ahogy eltervez-
tük. A csapat a 15. helyen 
áll. Nem sikerült pótolnunk 
azt a 7 játékost, aki a nyáron 
igazolt el a csapattól! Lettek 
új igazolások is, és szezon 

közben is sikerült 3 embert igazolnunk! Kiss Sza-
bolcs, Vinkovics Dávid, és Horváth Csabát aki térdsé-
rülésébıl felépülve érkezett vissza a csapathoz,de ez 
sem volt elegendı, mert néhány játékos hozzáállásá-
val sajnos vannak problémák,több játékos sportorvo-
sija nem készült el,ezért nem is lehetett rájuk számí-
tani!A sportorvosi pótlását mindenki maga tudná elin-
tézni,az egyesület ebben már nem tudott segíteni! A 
mérkızések nagy részén emberhiánnyal küszköd-
tünk, épp az elıbb felsoroltak miatt is, de mindig sike-
rült kiállnunk teljes létszámmal, és az a 11 ember, aki 

a pályán volt, mindent megtett a siker érdekében, 
még ha nem is sikerült mindig, úgy ahogy szerettük 
volna. A mérkızések több mint a felén épp hogy 
csak megvoltunk vagy egy cserénk volt: 
5 mérkızésen voltunk 11 fıvel 
3 mérkızésen voltunk 12 fıvel 
3 mérkızésen voltunk 13 fıvel 
4 mérkızésen voltunk 14 fıvel 
Sajnos volt olyan mérkızés is, amit 10 játékossal 
kellett befejeznünk sérülés miatt, cserelehetıségünk 
viszont nem volt!.Több mérkızésen is az ifjúsági 
csapat játékosaival kellett kiegészíteni az elsı csa-
patot. Segítségüket köszönjük! 
Sajnos a tavaszi szezonra sem fényesebbek a kilá-
tásaink,de megpróbálunk mindent megtenni, hogy 
egy stabil létszámú csapattal tudjuk elkezdeni a ta-
vaszt! 

(Biró Kornél) 

ÚSZÁS 

LABDARÚGÁS Sport 

MEGYEI DIÁKSPORTNAP A PANNONIA RINGEN 

A XV. Batthyány Kupa és aradi vértanúk 
emlékversenyen 2011. 10. 05-én az 
ostffyasszonyfai Pannonia Ringen három 
sportágban, valamint egy ügyességi vetél-
kedıben hirdettek végeredményt. A meg-
mérettetésen 19 általános iskola több mint 
1300 tanulója vett részt. A jó hangulatú, kel-
lemes ıszi idıben lebonyolított versenye-
ken a bıi iskola tanulói is jó eredményeket 
értek el. Kerékpározásban Gönczöl Mátyás 
(3. osztályos tanuló) és Boros Tamás (7. 
osztályos tanuló.) III. helyezést értek el kor-
csoportjukban. Futásban a második osztá-
lyos Hajas-ikrek kettıs gyızelmet arattak: 
Az I. helyezett Martina, a II. helyezett Eve-
lin lett. Gratulálunk! (Babos Nóra) 

Bronzszínő ısz 
 
Gönczöl Mátyás a Szombathelyi Vízmő SC úszója, a bıi 
iskola 3. osztályos tanulója… 
- 2011. 10. 29-én Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Régió 
Bajnokság III. fordulóján 100 mellen és 200 vegyesen III. he-
lyezést ért el. 
- november 12-én Dunaújvárosban a Solymár István Emlék-
versenyen 100 mellen szintén a dobogó III. fokára léphetett. 
-december 10-én és 11-én Szombathelyen a XI. Claudius 
Kupa Nemzetközi Úszóversenyen az egy évvel idısebbek 
mezınyében mindkét versenynapon döntıbe jutott. Egyéni 
csúccsal 200 vegyesen IV., 100 mellen V. lett. Gratulálunk! 

(Babos Nóra) 
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POPOVITS 
FERENC 

kıfaragómester 
Mobil:30/9465968 

 
••••    Síremlékek 
••••    Ablakpárkányok 
••••    Konyhapultok 
  készítését vállalom! 
 

A Napos Mezı Pékség  
várja kedves vásárlóit hagyományos és reform pékáruk 
nagy választékával. 

 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári üzleteinkben: 
 

⇒⇒⇒⇒Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 
⇒⇒⇒⇒Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 
⇒⇒⇒⇒Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  
 

Napos Mezı Pékség – a természetes minıség. 

Recept sarok 

HALÁSZLÉ 

Hozzávalók: 
1 db 1-1,2 kg-os ponty 
fél kg apró hal (keszeg, 
kárász) 
vagy halfej és farok 
2 nagy fej hagyma 
2 paradicsom 
2 zöldpaprika 
Cseresznyepaprika 
1-2 kávéskanál piros-
paprika  

Reklám 

LUX AETERNA   TEMETKEZÉS 
Ct.: Bujtás    

Sárvár, Széchenyi u. 21. 
 

Nyitvatartás: hétfı-péntek 08.00-16.00-ig 
Tel.:06/30/6377-944, 06/30/9790864 

Ügyelet: éjjel-nappal, munkaszüneti és ünnepnapokon is.  
 

www.luxaeterna.hu 
 

Bemutatóterem: Némethné Szabó Erika, Bük,  
Bercsényi u. 12. Tel.: 06/308442664 

 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetıi tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

 
Érdeklıdni lehet: 

 Horváth Tibor  
Tel.:06-30-4821130 

Újságunk 2011. évi utolsó számát tartják kezükben. Reményeink szerint 
sikerült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekrıl. Az 
elkövetkezendı idıszakban is várjuk észrevételeiket! Támogatóinknak 
köszönjük a segítséget.  
 

Minden Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag új esztendıt kíván:  

Bı Község Önkormányzata és HírBİség Szerkesztısége. 

Elkészítés:  Elıször is a halat meg kel tisztítani, majd mossuk meg alaposan, a 
fejét és a farkát le kell vágni, majd a színhúst ujjnyi vastagra szeleteljük fel,és eny-

hén megsózva tegyük félre. A fejet, a farkat és megtisztított halakat 
beletesszük egy edénybe és öntünk rá annyi vizet, hogy ellepje, a 
felkarikázott hagymát is beletesszük, kissé megsózva lassú tőzön 
addig forraljuk, amíg a hús teljesen le nem fı a csontokról. Szitaka-
nálon passzírozás nélkül szőrjük át a levét, ezután felforraljuk, elke-
verjük benne a pirospaprikát, hozzáadjuk a karikára vágott zöldpap-
rikát, és a szeletekre vágott paradicsomot, egy csipetnyi cseresznye-
paprikát és a besózott haldarabokat. Rázogatva lábast, lassú forra-
lással 10-15 percig fızzük. 


