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 Jelentıs esemény Bı, egy kistelepülés 
életében a mai nap, hisz nagyon régi vágya tel-
jesült a bıieknek, s talán a környékbelieknek is, 
hogy elkészült a kerékpárút – ezáltal is biztonsá-
gosabbá téve, közelebb hozva Büköt és Bük für-
dıt és ezen keresztül Csepreget és az ország-
határt is. 

Már 2004-ben lépéseket tett az akkori 
képviselıtestület, hogy szükséges kerékpárút 
megépítése Bükfürdı és Bı kö-
zött. Az elıkészítı munkák el-
végzése után vártuk a kínálkozó 
lehetıséget, pályázatot, hogy 
valóra válthassuk tervünket, hisz 
tudtuk, hogy önerıbıl sajnos 
nincs lehetıségünk a megvaló-
sításra. 2007-ben érkezett el az 
idı, amikor elıször adtuk be pá-
lyázatunkat, amit sajnos még el-
utasítottak, 2009 júliusában, 
gondos elıkészítı munka után a Felsı-
Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás ismé-
telten benyújtotta a pályázatot. Hogy mekkora 
igény volt rá, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy 
a bıi szakasz földtulajdonosai mind a 32-en in-
gyen felajánlották földterületeiket a kerékpárút 
céljára ezzel is segítve az önkormányzatot. 
(Késıbb a kistérség a tulajdonosoktól megvásá-
rolta a területet) 

A pályázat elıször tartaléklistára került, 
mígnem 2009 decemberében hirdették ki nyer-
tes projektként. Ezt követıen indult el a közbe-
szerzési eljárás, 2010 augusztus 16-án történt 
meg a munkaterület átadása a Magyar Aszfalt 
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Kft.–nek, mint fıvállalkozónak. 
Az EU a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökségen keresztül több, mint 56 millió Ft-tal 
támogatta a projektet. A 81 millió Ft-ba kerülı be-
ruházás önrészét Bük város és Bı község önkor-
mányzatai vállalták fejlesztési célú pénzátadás 
keretében és a kistérség is támogatta a kerékpár-
út megvalósulását. A beruházás során megépült 
3128 m kerékpárút 2,6 m szélességben, melynek 
bıi szakasza 1010 m. A Magyar Aszfalt Kft. 5 hó-
nap alatt készítette el a kerékpárutat. Ezáltal 
megvalósult a 8426 sz. fıút melletti biztonságos 
közlekedés lehetısége. Rácsatlakozhattunk a 
Bük-Zsira közti kerékpárúthoz, amely az ország-
határig ill. azon túl az ausztriai kerékpárút háló-

zathoz kapcsolódik. 
A kerékpárút egy kicsit talán kö-
zelebb hozza településünket Bük-
höz, a fürdıhöz és nem csak az 
idelátogató vendégeknek, hanem 
a fürdın és Bükön dolgozó mun-
kavállalóknak is segít a biztonsá-
gosabb közlekedés feltételeinek 
megteremtésében, emellett a 
szabadidı hasznos eltöltését és 
sportolást is segíti. 

Ezúton is köszönöm a képviselıtestület 
nevében mindazok munkáját, akik bármilyen mó-
don hozzájárultak, hogy a kerékpárút elkészülhe-
tett! 

Bízom benne, hogy az együttmőködés, 
amivel a projekt megvalósult, méltó példája an-
nak, hogy közösen együtt gondolkodva, együtt 
mőködve nagy dolgokat is meg lehet valósítani. 
Meggyızıdésem, hogy az ilyen együttmőködések 
közös megvalósítása során fejlıdhetnek kistele-
püléseink, fejlıdhet térségünk is. 

Hajós Attila, polgármester 

ELKÉSZÜLT A Bİ-BÜK KERÉKPÁRÚT 
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2.475.0000,- Ft összegő ajánlatát fogadta el. 
A beruházás elıkészítés további lépéseirıl a 
mőszaki ellenırrel történı egyeztetést követı-
en dönt a testület. A polgármester tájékoztatta 
a képviselıtestületet arról is, hogy az ülés 
napján megérkezett a Mezıgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal határozata arról is, hogy 
a Köztársaság téri park felújítása is 
19.107.302,- Ft támogatásban részesült. A két 
beruházás megvalósítására pénzügyi és idı-
beni ütemtervet kell készíteni. 
 Az Állami Számvevıszék ellenırzést tar-
tott az önkormányzatnál, a normatív támoga-
tások igénylését ellenırizte. Az Állami Szám-
vevıszék a vizsgálat során eltérést nem ta-
pasztalt, a napközis alsós és felsıs vegyes 
csoport elszámolása során 73.000,- Ft több-
lettámogatást állapított meg.  
 A képviselıtestület megtárgyalta a 
csepregi zeneiskola támogatási kérelmét. Az 
önkormányzat fenntartási körébe nem tartozó 
intézménybe községünkbıl 3 gyermek jár. A 
képviselıtestület úgy határozott, hogy 
2011.évre gyermekenként 10.000,- Ft-tal tá-
mogatja a zeneiskolai oktatást.  
 A képviselıtestület módosította a teme-
tıkrıl és a temetkezésrıl szóló rendeletét. A 
2000. évben alkotott rendelet sírhely megvál-
tási díjai az elmúlt 11 év során nem növeked-
tek. A képviselıtestület az idıközben bekövet-
kezett változásokra tekintettel 2011. június 16-
tól újra szabályozta a használati díjakat az 
alábbiak szerint: 
A temetési helyek megváltási díjai: 
a./ egyes sírhely   5.000.- ft 
b./ kettıs sírhely 10.000.- ft 
c./ mélyített sírhely egyes( rátemetkezés )  
    4.000.- ft 
 d./ mélyített sírhely kettıs( rátemetkezés )  
     8.000.- ft 
e./ gyermeksírhely  2.500.- ft 
f./ urnasírhely 2.500.- ft 
g./ sírbolt    50.000.- ft.” 
 A képviselıtestület örömmel nyugtázta, 
hogy a polgármester és a temetıgondnok el-
készítette a temetı sírhely nyilvántartását és 
térképét. Ennek segítségével a jövıben pon-
tosan rögzíthetı a sírhelyek megváltása és is-
mételt megváltása. 
 A képviselıtestület az ülés végén jóvá-
hagyta a Felsı-Répcementi Többcélú Kistér-
ségi Társulás által készített esélyegyenlıségi 
tervet. 

(Dr. Vincze György, körjegyzı) 

 Bı község képviselıtestülete 2011. áp-
rilis 12-én tartotta meg soros ülését. A képvi-
selıtestület jóváhagyta az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének végrehajtását. A 
képviselıtestület megállapította, hogy 2010. 
év végére mintegy 5,8 millió forint összegő 
hiány alakult ki a költségvetésben, amely 
azonban szerencsére likviditási gondot nem 
okozott. Azóta takarékossági intézkedések-
kel a folyó fizetési helyzetet sikerült stabilizál-
ni. A képviselıtestület jóváhagyta a 2010. évi 
belsı ellenıri jelentést. A képviselıtestület 
örömmel állapította meg, hogy a belsı ellen-
ır ellenırzései során a számvitelben hiá-
nyosságot nem tapasztalt, intézkedésre ja-
vaslatot nem tett. 
 A polgármester tájékoztatta a képvise-
lıtestületet arról, hogy az elızı napon kapta 
meg a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal határozatát arról, hogy a 2009 október 
14-én benyújtott Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér kialakítására irányuló pályázat támo-
gatásban részesült. A beruházás 
46.483.793,-Ft támogatásban részesült. A si-
keres pályázat nagy feladat elé állítja az ön-
kormányzatot. 
 A képviselıtestület 2011. június 6-án 
tartotta meg következı ülését. A napirendi 
pontok tárgyalása elıtt a képviselıtestület 
döntött arról, hogy következı ülésére tájé-
koztatást kér a körjegyzıtıl a községben be-
jelentett kereskedelmi egységek mőködésé-
rıl.  
Határozott a képviselıtestület arról is, hogy a 
nyári idıszakra 2011. június 16. napjától 
2011. augusztus 31. napjáig módosítja a Mő-
velıséi Ház nyitvatartási idejét. Ezen idı-
szakban a mővelıdési ház hétfıtıl csütörtö-
kig 18.00-22.00 óráig, pénteken és szomba-
ton 18.00-23.00 óráig, vasárnap pedig 18.00-
22.00 óráig tart nyitva. A nyitvatartási idın túl 
a mővelıdési házban tartózkodni csak ren-
dezvény, vagy egyedi engedély esetén lehet, 
az ettıl eltérı használat birtokháborításnak 
minısül. 
 A képviselıtestület áttekintette az Integ-
rált Közösségi Szolgáltató Tér beruházás 
elıkészítésével kapcsolatos feladatokat. A 
képviselıtestület mőszaki ellenıri feladatok 
ellátására Andorka Miklós bruttó 800.000,- Ft 
összegő, a projektmenedzsment tevékeny-
ség ellátására az EUdoors Kft.bruttó 

Önkormányzati hírek 
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 2011. május 19-én csütörtökön délután került sor az évente két alkalommal megren-
dezett véradás elsı alkalmára.  
 Ezúton szeretném megköszönni a véradóknak, hogy szép számmal megjelentek és 

önzetlenül segítettek. Köszönettel tartozom az aktivistáknak és mindazoknak, akik anyagilag támogat-
ják a helyi Vöröskeresztet, mert ebbıl tudjuk a véradókat tisztességgel megvendégelni. 
 Remélem ısszel is szép számmal jönnek vért adni,  és szívesen segítenek azoknak, akiknek 
szükségük van a vérre és a vérbıl készülı gyógyszerekre. Mindenkinek erıt egészséget kívánok, hisz 
ez a legfontosabb. (Makk Ferencné Erika) 

- Bı nevezetességeinek bemutatásával (a felújított 
Szent Imre templom). 
- Vonzó falukép kialakítása (főnyírás, virágosítás).  
- Az átadott kerékpárút kapcsán a vendéglátó helyek 
kerékpártárolóval, az étlapon elhelyezett kerékpáros 
menüvel várhatnák a turistákat (Lásd a Fertı tó oszt-
rák oldalán!),  
- A faluban lévı programok, információ közreadása 

(honlap, szórólap). 
- Évente 1-2 (Bükfürdın is reklámozott) nagy-
rendezvény bevezetése (pl. adventi vásár). 
 Idıben össze kell fogni saját érdekünkbe 
és ebben segíthet a büki TDM iroda is, melyet 
az alapítók nagy körültekintéssel sok munkával 
és tapasztalattal hoztak létre, amely vállalkozá-
sunkat jövınket határozhatja meg. Mivel mi ta-

gok már tudjuk mit kaptunk, kapunk és mit veszítünk, 
ha nem tartoznánk a TDM közösségéhez.  
 
Várjuk hozzászólásaikat, ötleteiket, kérdéseiket!  
 

(Harsányi Sándor, TDM szervezeti tag) 

 „Bükfürdı - Közel évi egymillió ember nem té-
vedhet!”- hirdeti a jól csengı szlogen.  Bı Bükfürdı 
közvetlen szomszédja, így megfelelı falumarketing 
segítségével lehetıség lenne rá, hogy a község na-
gyobb szeletben részesüljön a fürdıre érkezı ide-
genforgalomból.  
 A turisztikai piac teljes átalakulásának folya-
mata manapság megköveteli a gyors, pontos és kor-
rekt tájékoztatást,  ezért fontos lenne kialakí-
tani az önkormányzat és a községben lévı 
szolgáltatók  (vendéglátók, szobakiadók, 
panziók, egyéb szolgáltatók: fodrász, kozme-
tikus…stb.) egymás közötti kapcsolódási 
pontját: célszerő  lenne a felsoroltak közre-
mőködésével egy idegenforgalmi egyesület 
létrehozása, mert hinni kell az összefogás 
erejében. 
Annak van piaca, ami fejlıdik, megújul, átalakul: kö-
vetve az idelátogatók igényeit is. A tapasztalatokat 
közre kell adni, idınként egyesületen belül megvitat-
ni, kiegészíteni.  
  A klímakörnyezet és Bükfürdı egyedi sajátos 
jellegére építve ki kell használni a falu adottságait:  

Aktualitások VÉRADÁS VOLT 

TDM -TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK MENEDZSMENT 

AZ ÖNKORMÁNYZAT TAVASZKÖSZÖNTİ BÁLJA 

 Bált tartani több okból is lehet, de egészen egyszerően Bıben ha-
gyományként, évrıl-évre visszatérı bállal várjuk, köszöntjük a megújulást, 
a kikeletet, a tavaszt. A Bıi Mővelıdési Házban 2011. május 7-én, szom-
baton ez alkalomból rendezett bált a bıi önkormányzati képviselı testület. 
 Az este 8 órára érkezı kíváncsi vendégsereg tekintetét hamar lefog-
lalta a színes szalagokkal, és lufikkal feldíszített nagy terem, ami tulajdon-
képpen tornateremként is mőködik. A ruhaköltemények azonban rögtön 
éreztették velünk, hogy mindenki meg kívánt felelni a szervezık által felállí-
tott báli szabályoknak. Egyszóval meglepıen tiszta akusztika várta a szóra-
kozni vágyókat. Hajós Attila polgármester úr rövid megnyitója után nem volt 
kérdés, hogy csak kényelmesen el kell helyezkednünk, hiszen élvezetes 
estének nézünk elébe. A zenét Tancsák Csaba és neje szolgáltatta hajnalig. Bemutatkozásuk a lelkes résztvevık-
nek szinte azonnal „aréna-hangulatot” teremtett. Aki például azért érkezett, hogy kiváló tehetségeket lásson kibon-
takozni, az sem árválkodott sokáig. 9 órától színre lépett a Savaria Táncegyüttes egyik tehetséges csoportja. Fél 
órán keresztül maradandó élménnyel gazdagították a kulturált szórakozásra vágyó közönséget. Mősorukat szőnni 
nem akaró, tisztességes taps követte.  
A népes vendégsereg meghálálta a szervezık munkáját, és megtöltötték a táncteret, igazi báli hangulatot teremt-
ve. Éjjel 12-kor került sor a szokásos tombolasorsolásra. „Fortuna” volt, akiket többször is kegyeibe fogadott, de 
talán senki sem csalódott.  
 Hajnali 3-kor tértek haza a legkitartóbb bálozók. A leszálló sötétségben még elcsíptem egy útravaló mon-
datfoszlányt: „Így is lehet bált csinálni!” (Németh Antalné) 
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2011. 04. 05-én győlést tartott az egyházta-
nács:  Németh Antal a Bıi Egyházközség vi-
lági elnöke ismertette a jelenlévıkkel a plé-
bánia épületével kapcsolatos pályázat lehe-
tıségeket. Megbeszéltünk a templom kör-
nyékének, és a plébánia udvarának gondo-
zását -  a férfitagok vállalták a főnyírást, ön-
tözést a hölgyek pedig a virágágyak kapálá-
sát. Továbbá a közelgı húsvéti ünnepekkel 
kapcsolatos teendıket. A templomi énekkar 
kibıvült a Bıi Nıi énekkar tagjaival, és nagy-
csütörtöktıl nagyszombatig aktív részesei 
voltak-passió, zsoltáréneklés, felolvasás,- a 
húsvéti szertartásoknak.  
Többen  részt vettünk a mesterházaiak által 
immár 3. éve szervezett hajnali szertartáson, 
és az azt követı szeretetvendégségen. 
2011. 04. 28-án az esti szentmise keretében 
Ivánból megérkezett a "Szárnyaskereszt, 
amelyet Zamárdiból és Tihanyból indítottak 
útnak. Ez a kereszt egy Árpád-kori 
Szárnyaskereszt, amely a húsvét és a pün-
kösd szimbolikáját mutatja és a menet részt-
vevıi stafétaszerően adják tovább egymás-
nak. 
2011. 04. 29-én reggel fél 8-kor a bıi hívek 
lelkes csoportja továbbvitte ezt a jelvényt a 
Szombathelyi Székesegyházba,  ahol  Gom-
bos Tibor káplán megáldotta a keresztet, és 
a zarándokokat. 

 
Májusban a Szőzanya havában, a szentmi-
sék elıtt, és  vasárnap du. a litánia keretében 
köszöntöttük a "Legszentebb édesanyát". A 
hónap utolsó napján  pedig a 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Hitélet 

Chernelházadamonya határában lévı 
"Lourdesi barlangnál", mintegy 80 fı (a kör-
nyezı falvakból) kérte a Szőzanya közbenjá-
rását. 
Május 29. egyben a Hısök vasárnapja is. A 
szentmise után a hısi emlékmőnél Hajós Atti-
la polgármester úr beszéde után,  a képviselı 
urak elhelyezték a megemlékezés koszorúját. 

Június 5. ismét nagy ünnep volt egyházköz-
ségünkben. Két kislány - Németh Ivett és 
Szarka Annamária - és egy fiúcska - Bakos 
Péter - járult elıször a szentáldozáshoz. 
Június 19. falunk Szentségimádási napja, 
amely sajnos egyre kevesebb hívıben ébreszt 

vágyat, hogy egy óra hosszat Jézussal le-
gyen. Gyerekkoromra visszaemlékezve; 
amikor még reggel 6-tól este 6-ig tartott, 
minden órában más utcabeliekkel. Elıl a 
rózsákkal feldíszített kereszt, melyet a 
gyerekek vittek, majd követték a lelkesen 
éneklı idısek és fiatalok. Ma már csak 
pár óra, megfogyatkozott létszám, ami a 
Szentségimádást jelenti.  
Június 22-25-ig gyalogos zarándoklat 
Mariazellbe bıi résztvevıkkel.  
Június 26. Úrnapja, melyre lelkesen ké-
szülnek falunk lakói. Mindenki képessége, 
ereje szerint segíti  a szervezı munkát, 
hogy még szebbé tegyük ezt az ünnepet. 

 
(Szabóné Bognár Matild) 
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ARCHÍV: 
2011. 04. 11. SZAVALÓ VERSENY: Az Álta-
lános Iskola  SZAVALÓVERSENYT rendez 
diákjainak 2011. 04. 11-én 13.00 órakor a 
Mővelıdési Házban a Költészet Napja alkal-
mából. 
2011. 04. 15. JÓTÉKONYSÁGI EST: Tatár 
Szabolcs 8. osztályos tanuló javára szervezı-
dött jótékonysági zongoraest a helyi templom-
ban, melyen felléptek az általános iskola zon-
gorázni tanuló diákjai, a Bıi Nıi Kar, Kiss Mi-
hály (a szombathelyi Bólyai János Általános 
Iskola tanulója) és Kiss Márton (a grazi Zene-
mővészeti Egyetem hallgatója). 
2011. 04. 18. HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ: A Csa-
ládsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat és az is-
kola szervezésében HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ-
BAN  készülhettek a gyerekek az ünnepre. 
2011. 05. 01. ANYÁK NAPJA: A Mővelıdési 
Házban tartották a bıi iskolások a már hagyo-
mányos anyák napi mősorukat. 
2011. 05. 07. AZ ÖNKORMÁNYZAT BÁLJA: 
Elsı alkalommal került megrendezésre az ön-
kormányzat bálja, melyen a bálozók hajnalig 
mulattak  Tancsák Csaba és neje zenéje mel-
lett. A bál bevételét az önkormányzat a FALU-
NAPRA kívánja fordítani. 
2011. 05. 10. NYUGDÍJÜGYI TANÁCSADÁS 
Május minden keddjén  18.00-19.00 órá-
ig,  júniusban minden hónap elsı hetének 
keddjén 18.00-19.00 óráig nyugdíjügyekben 
tanácsadást tart a bıi KDNP szervezete 
a Mővelıdési Ház  emeleti kistermében 
2011. 05. 13. UMVP EREDMÉNYHIRDETÉS: 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
III. tengelyében, az UTIRO LEADER EGYE-
SÜLETHEZ benyújtott pályázatok ERED-
MÉNYHIRDETÉSÉRE került sor a Mővelıdé-
si Házban. 
2011. 06. 08. CSOPORTZÁRÓ: Az iskolában 
és a Mővelıdési Házban mőködı kulturális 
csoportok (mazsorett, rock&roll, zongora, fu-
rulya) hagyományos tanév végi bemutatójára 
került sor.  

PROGRAMELİZETES: 
2011. 07. 10-16.: KALWANGI GYEREKEK vendé-
geskednek Bıben.  
A programok www.bo.hu - lesznek majd elérhetıek. 
 
Elıreláthatólag: 
2011. 07. 23. : BİSÉGNAPI SPORTNAP. 
Részletek késıbb a www.bo.hu-n 
 

(Babos Nóra) 
 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

NYUGDÍJAS KLUB 
A Nyugdíjasklub az elmúlt idıszakban is minden hó-
nap utolsó hétfıjén megtartotta szokásos összejö-
veteleit: 
Márciusban a Harsányi házaspár mutatta be az SBS 
Forsa Balance karkötıt.  

Áprilisban betekintést nyerhettünk - Hajós Attila pol-
gármester úr segítségével-, a számítógép és az inter-
net világába.  
Május 28-án pedig "Napsugárban úszó, Fergeteges" 
évadzárót tartottunk. 
Az addig stabil létszám - nagy örömünkre - több 
mint kétszeresére nıtt. 
Az estet a bıi "Napsugár" tánccsoport mősora nyi-
totta, majd ıket követte a nicki "Fergeteg" néptánc-
csoport. 
Minkét csoportnak ezúton is köszönjük a felajánlást, 
a színvonalas  mősort, a remek hangulatot, és továb-
bi munkájukhoz sikereket kívánunk.  
 
Nyáron összejöveteleket nem tartunk, de remélhetı-
leg szeptembertıl még többen töltik velünk a hónap 
utolsó hétfıjének estéjét.  
Jó pihenést kívánok minden aktív és leendı klubtag-
nak!  

(Szabóné Bognár Matild) 
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Az idei tanév végén is valamennyi osztály tartalmas tanulmányi kiránduláson vett részt: Az 1-2. osztály 
SZOMBATHELYEN és JÁKON járt. A 3-4. osztály az İRSÉGET vette célba. Az 5. osztály AJKÁT, 
HERENDET és VESZPRÉMET kereste fel. A 6. osztály a BALATON FELVIDÉKRE látogatott el. A       
7. osztály BÉCSBEN töltött el egy szép napot. A 8. osztály pedig hagyományosan két napos kirándulás 
keretében KOMÁROMBAN és KOMARNOBAN járt. A fényképek megtekinthetık a www.boiskola.hu 
galériájában. (Babos Nóra) 

 Agócs Alexandra, a bıi iskola 7. osztá-
lyos tanulója, korcsoportjában bekerült a 
"Doodle 4 Google" versenyben a legjobb 15 
közé.  
 A pályázatra több mint 20 000 diák küld-
te be rajzát, melyek közül egy szakmai zsőri 
kiválasztotta a 4 korcsoport legjobb 15 alkotá-
sát. Ezután az internetes közönségszavazás 
döntött. Szandra 2011. 06. 14-én Budapesten 
a Mőcsarnokban részt vett az ünnepélyes 
eredményhirdetésen, ahol ajándékcsomagot 
vehetett át. A gyıztes egy salgótarjáni fiú lett. 
 Ezúton is köszönjük mindenkinek, hogy 
szavazatával támogatta Szandra "Nekem Ma-
gyarország Victor Vasarely" címő képét. 

 (Babos Nóra) 

A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY Iskola hírei 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK: 2011. június 03. 

A képen balról jobbra:  
 

Szabó Patrik,  
Horváth Fanni,  
Kovács Roland, 

Trittremmel Viktória, 
Tatár Szabolcs, 
Vincze Veronika 
(osztályfınök), 

Giczinger Benjámin, 
Németh Anett, 
Guzmics Márk,  
Gecse Réka és  
Farkas Rudolf. 

 
Mindannyiuknak  
sikeres életpályát  

kívánunk! 

GOOGLE EARTH DAY– A FÖLD NAPJA 

A bıi iskola - 
ahogy már évek 
óta - idén 2011. 
á p r i l i s  2 0 -
án ismételten 
csatlakozott a 
Föld napja alkal-
mából rendezett 
falutakarítási akci-
óhoz.  

(Babos Nóra) 

 

 
NAPKÖZIS TÁBOR: 2011. június 27– július 01-ig.  
 
BALATONAKALI: 2011. július 04-08. 
 
KALWANGI GYEREKEK LÁTOGATÁSA: 
2011. július 10-16. 

(Babos Nóra) 

NYÁRI TÁBOROK 
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 Az elızı számban írt cik-
kemmel megbántottam két sze-
mélyt (Horváth Marcell és 
Bellovics Gábor) és családjukat! 
Szeretnék tılük ezúton is elnézést 

kérni! Semmi bántót nem akartam írni, sajnálom, ha 
ez rosszul sült el, de azt továbbra is tartom, hogy az 
átigazolásuk körülményei számomra bántók voltak! A 
témát a magam részérıl lezártnak tekintem, további 
sok sikert kívánok e két ügyes játékosnak! 
 Ami nagyon örömteli szá-
momra, hogy remek tavaszt futot-
tunk. Pokoli nehéz volt a sorsolá-
sunk, kemény meccseket játszot-
tunk idegenben. Büszke vagyok a 
csapat hozzáállására és arra, 
hogy a téli nehézségek ellenére 
motivált volt a társaság és össze-
tartó! Külön köszönet az ifi edzıjé-
nek, Marton Zsoltnak és Vadász 
Péternek, akik remekül segítették 
a munkámat, jó csapatot alkot-
tunk. Sokat jelent számomra, hogy 
egész tavasszal versenyben vol-
tunk a bajnoki címért, de valahogy 
nem tudtunk beelızni soha (igaz 
mikor e sorokat írom, még egy for-
duló hátravan, de akkor majd írok 
egy új cikket)! Mindenesetre azt gondolom, hogy ısz-
szel veszítettünk olyan pontokat, melyekkel bajnokok 
lehettünk volna (Sitke, Offa, Újfalu), mert tavasszal 
kikaptunk Kenyeriben, Szombathelyen és Ölbın, nos 
ezek azért benne vannak. A 2. helyen végzett a csa-
pat, és azért 6 éve erre sem volt példa Bıben, boldog 
vagyok, hogy ennek a szép sikernek a részese lehe-
tek! 
 Nagyon köszönöm ezúton is az IGAZI szurko-
lók buzdítását és azt, hogy mindenhova eljöttek utá-
nunk, hóban, esıben, sárban és röpködı mínuszok-
ban is! Bınek vannak a legjobb szurkolói, ez nem vi-
tás! Nagy érdemeik vannak a jó szereplésünkben! 

 Azért a jövı ennél bonyolultabbnak tőnik. A 
legfontosabb feladatunk a keret egybetartása lenne, 
de az újraszervezıdı Büki csapat, sok játékosunkat 
elvihet(ifi és felnıtt is), márpedig ez akár a megsző-
néshez vagy megyei 3- hoz vezetne(ott nem kell ifi), 
ebben pedig én és a játékosaim sem szívesen ven-
nénk részt, a keret maradásával egy-két erısítéssel 
jövıre végre az aranyért hajthatnánk igazán és ez-
zel 7 éves munkámnak megérne a gyümölcse. Nos 
én így tervezek, de hogy a játékosok mit lépnek, ezt 

nem tudom, én mindenesetre bi-
zakodó vagyok! Sok vád ér min-
ket, hogy kevés a bıi játékos. Hát 
szinte minden átigazolási szezon-
ban keresek meg bıi fiatalokat, 
de nem akarnak hazajönni. Antal 
Ádám úgy tudom Lövın marad. 
Horváth Marcell, Szabó Péter 
Bükre tart, azóta talán már alá is 
írtak, Vinkovics Ákos régóta Bü-
kön van, ı is marad. Horváth Pat-
rik tılünk igazol Bükre. Hajós Atti-
la a megye 1–es Kıszegben való-
színőleg a kezdıcsapat közelé-
ben kap helyet, érthetıen ı sem 
jön megye 2– be. Kajtár Máté 
nagyszerő játékát kétszer is meg-
csodálhatták a Bıiek, ı az NB3–

as Haladásban folytatja ısszel, Gecse Bálinttal 
együtt. Ha valakinek van még további ötlete, nagyon 
szívesen meghallgatom, amennyiben nincs kérem 
ne szidjanak engem, hogy nem hozunk bıi játékost! 
Köszönöm! 
 Jó nyarat mindenkinek, ıszintén hiszem és 
kívánom, hogy legyen futball és jó csapat Bıbe és 
ısszel is találkozzunk a pályán! Higgyék el nehéz 
napok várnak ránk a sikerek ellenére! 
Sportolj, segíts és érezd jól Magad! Hajrá Szikra! 
Üdvözlettel: 

(Klópusz Ferenc) 

Bİ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRANAPJA  

LABDARÚGÁS: 2. HELYEN A Bİ! Sport 

 A Bı-Bük kerékpárút átadásának apro-
póján 2011. 06. 19-én elsı alkalommal került 
megrendezésre "Bı község kerékpártúra-
napja"(nem csak bıieknek!)  
 A bizonytalan idıjárás ellenére 22 kicsi 
és nagy vágott neki a kb. 42 km-es távnak: 
B ı - B ü k - S za k o n y- G ya l ó k a - Z s i r a - B a d 
Lutzmannsburg-Lutzm annsburg-Zs ira-
Gyalóka-Szakony-Csepreg(Promenád)-Bük-
Bı útvonalon. Útközben a pár perces esıt egy 
lutzmannsburgi pajtában megrende-
zett búcsúban vészelte át a csapat.  
 Folyatatás (újabb kerékpártúra) a nyár 
folyamán következik!  

(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. 

Az tészta hozzávalóit sima tésztává gyúrjuk, kis 
idıre hidegre tesszük, majd 1 cm. vastagra nyújt-
juk, sütıformába tesszük.  

 
Megfızzük a vaníliapudingot, 
és a még meleg pudinghoz ke-
verjük a tejfölt, és ráöntjük a 
tésztára. 
 
Rászórjuk a lecsepegtetett 
meggyet, és elımelegített sütı-
ben 25 percig sütjük.  
 
Közben a kompótlébıl és a tor-
tazselébıl megfızzük az önte-

tet, és leöntjük vele a még forró tésztát - hőtjük és 
tálaljuk.  
 

Recept sarok 

MEGGYES SÜTEMÉNY PIRI NÉNI AJÁNLÁSÁVAL 

Hozzávalók a tésztához:  
10 dkg ráma, 
20 dkg finomliszt, 
8 dkg porcukor, 
1 db. tojás, 
1 kiskanál sütıpor.  
 
 
Hozzávalók a töltelékhez:  
1 vanília puding,  
3 dl tej, 3 ek. cukor,  
2 pohár tejföl,  
25 dkg. magozott meggy. 
 
 
Hozzávalók az öntethez:  
fél l. meggykompótlé,  
2 csomag tortazselé  
 

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 


