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Minden vallásnak megvan a történelem folyamán ki-
alakult böjti rendje. Az önmegtartóztatás idıszakát 
mindig nagy ünnep követi.  
A keresztények a III. század végétıl vezették be a 
Húsvétot megelızı negyven napos emlékezést. Miért 
pont negyven nap? Az ószövetségi választott nép 
negyven évig vándorolt a pusztá-
ban, Mózes negyven napig tartóz-
kodott Isten hegyén, a Hóreben, s 
kapta a Tízparancsolatot. Az 
ószövetségi Jónás próféta is ezt 
hirdette Ninivében. Jézus a pusz-
tába vonult és negyven napig böj-
tölt mielıtt megkezdte tanító mő-
ködését.  
A próféták és a szentek életét ta-
nulmányozva észrevehetjük, hogy 
a böjt mindig közelebb visz min-
ket Istenhez. Az önmegtartózta-
tás jellemünket is erısíti. Ez eset-
ben ne csak a bizonyos ételektıl 
való tartózkodásra gondoljunk. 
Hallottunk már „szóböjtrıl”? Én is Gyökössy Endrétıl 
olvastam a megszólalási, beleszólási és megszólalta-
tási tilalmakat. Az elsı kettıt az emberhús evéshez 
hasonlítja, mely által felebarátainkat rágcsáljuk folyto-
nos megszólásainkkal, ítéleteinkkel. A harmadik a 
csend hiányára hívja fel a figyelmet. Annyi zaj vesz 
bennük körül, hogy nem tudunk a másikra figyelni, 
nem halljuk meg, vagy nem akarjuk meghallgatni a 
másik ember véleményét. 
A hallgatáshoz néha nagyobb erı kell, mint a szóki-
mondó megalázáshoz. 
A keresztút állomásai is a mindennapi élet apró, de 
lelket érintı mozzanataira hívják fel a figyelmet. Igaz-
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ságtalan ítélet – Pilátus. Elfogadás. Megértı (Szőz Má-
ria), kikényszerített (Cirenei Simon), önzetlen 
(Veronika) segítség. Az elesések – felállások arra taní-
tanak, hogy kitartsunk jó elhatározásaink mellett. Min-
den stációnak megvan az üzenete, s ezeken érdemes 
elmélkedni nemcsak péntek és vasárnaponként a 
templomban, hanem minden élethelyzet-
ben…..emlékezzünk Jézus keresztútjára. 
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa nagyböjti levelében a 
keresztségünkre való emlékezésre hívja fel a figyel-
met, hiszen ez által lettünk Krisztusiak. Tıle idézem az 
alábbi sorokat: 
„szegényebbé téve asztalunkat megtanuljuk legyızni 

önzésünket, hogy az ajándékozás és 
a szeretet logikája szerint éljünk. El-
viselve valaminek a hiányát – és 
nem csak a fölöslegrıl való lemon-
dást –, megtanuljuk levenni tekinte-
tünket az „énünkrıl”, hogy felfedez-
zünk Valakit magunk mellett és felis-
merjük Istent sok testvérünk arcán. A 
keresztény számára a böjt egyáltalán 
nem magába zárkózás, hanem még 
inkább megnyílás Isten felé és az 
emberek szükségletei elıtt, és ezál-
tal az Isten iránti szeretet egyben fe-
lebaráti szeretet is” (vö. Mk 12,31) 
Ha legyöngítjük testünket, erısödik a 

lelkünk. A böjt nem önmagáért van, hanem célt szol-
gál. 
Szent Ágoston azt írja Vallomásaiban, hogy jóllakottan 
és böfögve nem lehet imádkozni. 
Thomas Merton katolikus elmélkedı szebben fogal-
maz: teli hassal nem lehet repülni. 
Próbáljunk kiüresíteni gyomrunkból, elménkbıl min-
dent, ami akadályozza, hogy felülrıl szemléljük a vilá-
got! 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok hasznos húsvéti ké-
születet és áldott Húsvéti Ünnepet! 
 

Vincze Erzsébet, hitoktató 
 

EMLÉKEZZ EMBER… 
Nagyböjti gondolatok 
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ját a közrend és közbiztonság helyzetérıl. Varga Gyula ırs-
parancsnok örömmel állapíthatta meg, hogy a községben ke-
vés a bőncselekmény, de elégedettek soha nem lehetünk, 
mert aki bőncselekmény áldozatává válik, annak azaz egyet-
len bőncselekmény is sok. Kérte a lakosság közremőködését 
a megelızı munkában. Vojtkó Tibor a Bük és Térsége Kft 
ügyvezetı igazgatója tájékoztatta a közmeghallgatás résztve-
vıit a Bük és Térsége vízmő munkájáról, fejlesztési terveirıl. 
Örömmel állapíthatta meg, hogy a közszolgáltatás díja még 
mindig térségünkben a legalacsonyabb. Tájékoztatást adott 
arról is, hogy a gazdasági társaság megkezdi a hálózat re-
konstrukcióját, melytıl a vízminıség javulását, a panaszok 
csökkenését is várja.  
A közmeghallgatás végén a KT jóváhagyta a 2011. évi költ-
ségvetését: a költségvetés bevételi és kiadási fıösszege 
138.345.000,- Ft. A KT a 2011. évi költségvetésében a mő-
ködési kiadások biztosíthatóságát helyezte elıtérbe, a fejlesz-
tési kiadások körében pedig csak a folyamatban lévı beruhá-
zások forrásszükséglete került be a költségvetésbe.  

A KT 2011. március 9-én ülést tartott. A KT felül-
vizsgálta az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabály-
zatát, elvégezte a szükséges pontosításokat. A KT módosítot-
ta a szociális ellátásokról és a szociális ellátásokért fizetendı 
térítési díjakról szóló rendeletét. A módosítás következtében 
a bérpótló juttatás folyósításának feltétele lesz, hogy a kérel-
mezı lakókörnyezetét rendben, tisztán tartsa. A KT megal-
kotta helyi rendeletét az anyakönyvi törvény végrehajtásáról. 
A KT, hogy a törvényi elıírásoknak eleget tegyen jelképes 
díjat állapított meg a munkaidın kívüli házasságkötésért 
(1.000,-Ft), valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tésért (3.000,-Ft).  
A KT rendeletet alkotott a közterület-használat általános 
rendjérıl. A KT megerısítette azt a korábbi szabályt, hogy a 
közterület részét képezı járda tisztán tartásáról, hó és síkos-
ság alóli mentesítésérıl, valamint a közterület részét képezı 
vízelvezetı árok tisztán tartásáról, lehetıség szerinti karban-
tartásáról és csapadékvíz elvezetési képesség biztosításáról, 
valamint a fő nyírásáról a közterülettel határos ingatlan tulaj-
donosa köteles gondoskodni. Lakosságunk eddig is e gyakor-
latot követte, kérjük, hogy a jövıben is segítse ezzel közterü-
leteink tisztán tartását. A KT meghatározta az engedélyhez és 
díjfizetéshez kötött, engedélyhez kötött, de díjfizetés mentes, 
valamint a bejelentéshez kötött díjfizetés mentes közterület 
használatot. 2011. április 1 napjától az alábbi közterület hasz-
nálatért kell díjat fizetni:  
a./ a közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kira-
katszekrény, hirdetı berendezés: 100 ft/m2/hó; b./ 

vendéglátóipari elıkert: 200 ft/m2/hó; c./ árusító és egyéb 
fülke, pavilon elhelyezése: 500 ft/m2/hó; d./ önálló hirdetı-
tábla, reklámhordozó, cég és címtábla, fényreklám közterüle-
ti elhelyezése 50 ft/m2/hó; e./ alkalmi árusítás: 500 ft/
alkalom; f./ mozgóárusítás, mozgóboltból történı árusítás: 
200 ft/alkalom; g./ építıanyag és tüzelıanyag 5 napon túli 
közterületen történı tárolása: 100 ft/m2/hó; h./ gépjármő 5 
napon túli közterületen történı tárolása: 100 ft/m2/hó; i./ a 
4.§-ban foglaltakon kívüli alkalmi rendezvény 150 ft/m2/
alkalom. 
A KT jóváhagyta a megbízatása idıtartamára szóló progra-
mot. A KT hozzájárult, hogy Bı község külterületén 
Bodorkós Gellért a IV. kategóriás repteret továbbra is üze-
meltesse azzal a kikötéssel, hogy azt csak kettı tonna súlyt el 
nem érı gépek használhatják.  

(Dr. Vincze György, körjegyzı) 

A képviselıtestület (innentıl KT) 2010. 12. 13-i 

ülésén jóváhagyta a 2010. évi költségvetési koncepciót, a 
jóváhagyáskor a legfontosabb feladatnak a költségvetés 
helyzetének stabilizálását fogalmazta meg. Ennek érdeké-
ben a mőködési kiadások területén a csökkentés lehetıségé-
nek megkeresését tőzte ki célul. A fejlesztési kiadások köré-
ben kiemelt jelentıséggel bír a Bı-Bük kerékpárút építésé-
nek befejezése. A KT kiemelt feladatnak tartotta még az 
útfelújítások folytatását. A KT jóváhagyta a 2011. évi köz-
szolgáltatási díjakat. A KT úgy határozott, hogy a szemét-
szállítás költségei közül a szemét elhelyezés díját 2011. év-
tıl nem tudja felvállalni, ezért a díjak az inflációnál na-
gyobb mértékben emelkednek, de a lakosságra jelentıs ter-
het nem rónak. A KT határozott arról is, hogy a hulladék-
szállítási közszolgáltatást továbbra is a Parkom Kft. látja el, 
de 2011. évben a KT új pályázatot ír ki a közszolgáltatás 
ellátására.  
A KT jóváhagyta a polgármesternek a kistérségi társulás-
ban, a fejlesztési tanácsban, a közoktatási intézményi társu-
lásban végzett munkájáról szóló beszámolját. A KT értékel-
te a lakóhely környezeti állapotát, megállapította, hogy terü-
letünkön jelentıs környezetszennyezı kibocsátó nincs, így a 
lakóhely környezeti állapota jó.  
A KT elfogadta a Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását, mely 
alapján a jövıben az idıskorúak nappali ellátásának koordi-
nálását a kistérség végzi. E feladat teljesítése érdekében a 
KT Bük város önkormányzatával állapodott meg az idısko-
rúak nappali ellátásának biztosításáról.  
A KT meghallgatta a polgármester beszámolóját a két ülés 
közötti idıszak eseményeirıl. A KT a Sportegyesületet a 
költségvetésben jóváhagyott összegen felül 100.000,- Ft 
többlettámogatásban részesítette. A KT a mőködési költsé-
gekben rejlı megtakarítások feltárása érdekében elrendelte 
a méretlen közkutak csökkentési lehetıségeinek megvizsgá-
lását, valamint a vagyon biztosítási szerzıdés felülvizsgála-
tát.  

Az intézményeket fenntartó KT-ek 2011. január 

27-én Bı községben tartották meg együttes ülésüket. A KT-
ek jóváhagyták az Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költ-
ségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege 
86.661.000,- Ft. A költségvetés elıirányzatai nagyrészt azo-
nosak az elızı évivel. A KT-ek határoztak az élelmezési 
nyersanyag költségek összegérıl. A fogyasztói árak növe-
kedése miatt a térítési díjak kismértékben 5, - 10,- Ft-tal 
emelkednek. 
A KT-ek pályázatot írtak ki az Általános Iskola és Óvoda 
igazgatói beosztásának betöltésére. A pályázat 2011. április 
15 napjáig nyújtható be. A pályázati kiírás megtekinthetı a 

https://kozigallas.gov.hu/ honlapon, valamint megjelenik az 
Oktatási és Kulturális közlönyben. A KT-ek elfogadták a 
Körjegyzıség 2011. évi költségvetését. A költségvetés fı-
összege 33.156.000,- Ft, mely lényegében az elızı évivel 
azonos. A KT-ek jóváhagyták a gyermekvédelmi munkáról, 
a gyermekjóléti és családsegítı szolgáltat munkájáról szóló 
beszámolókat. Bı község KT-e határozott arról is, hogy 
2011. március 1 napjától a Mővelıdési Ház árusítás céljára 
történı igénybevételének díját 2.000,- Ft-ban határozza 
meg.  

Bı község KT-e 2011. február 8-án közmeghall-
gatást tartott. Hajós Attila polgármester beszámolt a KT 
megalakulása óta eltelt idıszak eseményeirıl, a további ter-
vekrıl. A jelenlévık meghallgatták a rendırség beszámoló-

Önkormányzati hírek 
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54-en vettek részt az elsı 
alkalommal megrendezett 
Bı Község Sínapján az 
ausztriai Sankt Jakob im 
Walde-ben. A sínapot meg-
elızıen a teljesen kezdı 
síelık Hajós Attila irányítá-
sa mellett a Mővelıdési 
Házban szárazedzésen ké-
szültek fel a tanulás elsı 
lépéseire. 
2011. 01. 15-én reggel az-
tán elindult a csapat. Dél-
elıtt a kezdık számára a 
már jól síelık oktatást tar-
tottak.  

Hozzáfőz-
te: 
„Voltak, 
vannak és 
lesznek is 
nehéz pil-
lanatok, 
de pozití-
van kell a 
jövıbe te-
kintenünk. 

Ha tudunk együtt gondolkodni és cselekedni, akkor 
fejlıdhet településünk! Ki gondolta volna évekkel 
ezelıtt, hogy megszépül templomunk, az iskolánk, 
óvodánk, hogy rövidesen elkészül a kerékpárút, 
hogy megújul parkunk és sorolhatnám! Meggyızı-
désem, hogy együtt, közösen még nagyobb dol-
gokra vagyunk képesek. Építsük együtt gyermeke-
ink jövıjét, tegyük boldoggá közösen családtagja-
inkat, és dolgozzunk összefogással településün-
kért! Van még mit tennünk, van még min dolgoz-
nunk!”  

Majd Petıfi Sándor szavaival zárta mon-
dandóját: „Ha a mi fényünk nem lobogna a véghe-
tetlen éjen át, azt gondolhatnák fenn az égben, 
hogy elenyészett a világ." 
 Az ünnepi beszédet követıen az általános 
iskola 6. osztályának mősorát láthatta a közönség. 

(Babos Nóra) 

Ünnepi mősorral emlékeztünk meg 1848. már-
cius 15-rıl.   
 „Üdvözlégy születésed napján, magyar sza-
badság! Elıször is én üdvözöllek, ki imádkoztam 
és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas 
örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midın nél-
külöztünk tégedet!” – idézte Hajós Attila ünnepi 
beszédének elején Petıfi Sándor 1848. március 
15-i naplóbejegyzését, majd visszaidézte, hogy mi 
is történt 1848. március 15-én. 

Rámutatatott arra, hogy a márciusi ifjak 
példát mutattak. Példát a hit és az akarat erejével. 
Az ı cselekedeteik örökre meghatározzák a ma-
gyar történelmet. Erıt meríthetünk tetteikbıl, fel-
nézhetünk áldozatkészségükre, és követnünk kell 
az általuk kijelölt utat: A  48-as ifjaknak március 
idusán sikerült felébreszteni a közösségi szelle-
met is, közösséggé varázsolni az egymás mellett 
élı társadalmi csoportokat, sikerült civil összefo-
gást létrehozni.  

Megköszönte a megjelenteknek, hogy el-
jöttek és közösen emlékeztek a magyar történe-
lem egyik „legnemzetibb ünnepére”.  Örömét 
fejezte ki, hogy ilyen kis település is példát mutat-
hat: együtt, közösen! Ahogy a márciusi ifjak is pél-
dát mutattak egy egész nemzetnek az összefogás 
és a hit erejével. Ez az összefogás volt az 1848-
as márciusi ifjak üzenete akkor, és ez a mi üzene-
tünk ma!  

Délután pedig mindenki a saját szintjének megfelelı nehézségő pályákon hódolt e szép téli sportnak.  
Mindenki olyan jól érezte magát, hogy már ott helyben eldöntötték, hogy megismétlik a túrát, így 2011. 
01. 29-én ugyancsak több mint 50 bıi és Bı környéki síelt együtt Ausztriában. (Babos Nóra) 

Aktualitások Bİ KÖZSÉG SÍNAPJA 

MÁRCIUS 15. 

Kérjük támogassa adója 1%-ával a BİI KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLETET! 
Adószám: 18891766-1-18 

Köszönjük! 
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Az elmúlt negyedévben is számos program 
szervezıje vagy aktív részese volt a katolikus 
egyházközség.  
2010. december 23-án ismét megtartottuk a 
„Falukarácsonyt”, amely a gyerekek betlehemes 
játékával kezdıdött, majd a 
nemrég újjáalakult Bıi Nıi Kart 
mutatta be karácsonyi repertoár-
ját. Végül pedig a jelenlévık for-
ralt bor, puncs és friss pogácsa 
mellett kötetlenül beszélgettek.  
2010. december 24-én a gyere-
kek részére a Mővelıdési Ház-
ban játszóházat tartottunk. Szí-
nezés, betlehem-készítés, kará-
csonyi daltanulás mellett a büki 
templomban az alsósok Jézuska 
váró mősorát néztük meg.  
2010. december 25-én az ünnepi szentmise ke-
retében és megköszönte a plébános úr Szabó 
Józsefnek feleségének a 40 éves templomi szol-
gálatot.  

Ezek a "legne-
mesbek" Istentıl 
erednek, és ezek 

közül legfontosabb a hit. Nem véletlen, hogy az 
1. parancs. Szeresd uradat, Istenedet.... Ha Is-
tent szereted, akkor érzed a szeretetét, és így 
önmagadat is tudod szeretni. 

Szabó József - Jóska bácsi - 40 évig 
állt Isten szolgálatában. Majdnem két emberöl-
tı. 2010 Karácsonyán nemcsak Jézus születé-
sét, hanem Jóska bácsi 40 éves szolgálati mun-
kájának befejezését is ünnepelte Bı község hí-
vı serege Ferling György plébános úrral együtt a szépen megújult és felszentelt templo-
mában. 
Idıs sekrestyésünk egészen a szentmise végéig mit sem sejtett abból, hogy ı ma a 
Szentmise végén ennyire meg fog illetıdni. Munkássága elismerését Plébános úr meg-
köszönte, majd felolvasta püspök úr köszönı szavait, és átadta XVI.. Benedek Pápa ki-
tüntetését: pápai áldását. 
Kedves Jóska Bácsi! 
Köszönjük az eltelt sok-sok évet! Érdemes odafigyelni Szent Pál apostol szavaira: Ma-
radjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott. Ha rabszolga vagy, s úgy 
nyertél hivatást, ne bánkódj miatta. Isten mindnyájunkat lelkiismeretünk alapján ítél meg, 
annak alapján, ahogy élünk a ránk bízott ajándékaival. Ön Nagyon jól kezelte a rábízott 
ajándékokat. Tudatában volt annak, hogy naponta az Oltáriszentség közelében van. 
Tiszteletre méltó jellemvonásai példaértékőek: tiszteletadás, visszafogottság, diszkréció. 
Nagy türelmének köszönhetıen szinte odavonzotta a ministráns gyerekeket az oltár kö-
ré. Kiemelten jól kezelte a hívek üzenetét a pap felé. 40 éven keresztül minden napja így 
telt el. Helyt állt minden szentmisén, szertartáson, temetésen. Híven szolgálta az évek 
alatt cserélıdı papokat. Ismerte a templom és a plébánia minden zegzugát. Meg kell 
említenünk feleségét, Margit nénit is, aki mindenben "jó háttérként" segítıje és támasza 
volt. İk ketten együtt mintaképei lehetnek nekünk, "mai fiataloknak". Példát vehetünk 
Önökrıl. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig karöltve párjával szembıl tudja hallgatni Is-
ten evangéliumát.  

Németh Antal, az Egyházközség Világi Elnöke  

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Hitélet 

HÚSVÉTI 

MISEREND 
 

Virágvasárnap: 
09.30órakor 

 
Nagycsütörtök 

( Utolsó vacsora 
emléke):  

17.00 órakor 
 

Nagypéntek:  
Keresztút:   
16.30órakor  

utána szertartás: 
17.00 órakor. 

 
Nagyszombat-
Húsvét vigíliája 

(szertartás):  
16.00 órától. 

 
Húsvétvasárnap: 

09.30 órakor. 
 

Húsvéthétfı:  
09.30 órakor. 

2011. január 2-án, Vízkereszt napjához kapcso-
lódva, a gyerekekkel a litánia keretében  bemutat-
tuk 3 király köszöntését a betlehemi jászolnál. Kö-
szönet a gyerekeknek és szüleiknek a lelkes, ala-

pos felkészülésért, hogy a téli 
szünetben – játék helyett - vállal-
ták ezt a feladatot.  
2011. március 9-én hamvazó-
szerdával kezdetét vette a nagy-
böjt,- tisztelettel és szeretettel 
kérünk mindenkit –gyermekeket, 
felnıtteket-, hogy a pénteken-
kénti keresztúton, és a nagyheti 
szertartásokon  is ilyen szép 
számmal vegyünk részt.  
2011. március 11-12-13-án egy-

házközségünket 3 fiatal képviselhette az egyház-
község támogatásával, a gyırújbaráti lelkigyakor-
laton. 

(Szabóné Bognár Matild) 

40 ÉVIG VOLT SEKRESTYÉS "Mi dolgunk a világon? 

Küzdeni. Erınk szerint 

a legnemesbekért...." 
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ARCHÍV: 
2010. 12. 24. FALUKARÁCSONY: melynek 
keretében elıször a templomban az általános 
iskola 5. osztályosainak pásztorjátékát, majd 
a Mővelıdési Házban a Bıi Nıi Kar és Judy 
Hodos valamint tanítványainak mősorát lát-
hatta a közönség. 
2010. 12. 31 - 2011. 01. 01. SZILVESZTER 
FLASHMOB Elsı alkalommal került megren-
dezésre a "Szilveszter-flashmob", melynek 
keretében bıiek és Bıben szilveszterezık jöt-
tek össze éjféltájban a Mővelıdési Háznál, 
hogy együtt lépjenek át az új évbe. A csípıs 
hideg ellenére a falu minden részérıl jöttek 
fiatalok, középkorúak, és szépkorúak, hogy 
pezsgızéssel, forralt borozással, virslievéssel 
és tőzijátékkal köszöntsék a 2011-es eszten-
dıt. Reméljük, hogy idén is találkozunk mind-
annyian erıben, egészségben és békesség-
ben (mindenki hozhat magával még egy em-
bert). 

2011. 01. 13. SZÁRAZEDZÉS Bı Község 
Sínapja elıkészítése. A sínapot megelızı 
csütörtökön a teljesen kezdı síelık Hajós At-
tila irányítása mellett a Mővelıdési Házban 
szárazedzésen készültek fel a tanulás elsı 
lépéseire. 
2011. 01. 21. A KULTÚRA NAPJA: A 
Hangraforgó Együttes mősorát tekinthették 
meg az iskola tanulói. 
2011. 01. 21. TORNA: Vargáné Czingráber 
Beáta irányítása mellett ismét beindult a  
a Mővelıdési Házban. Bea szeretettel vár va-
lamennyi mozogni vágyót péntekenként 17.30 
órakor a nagyteremben. 
2011. 01. 31. NYUGDÍJAS KLUB: A 2011-es 
évben tovább mőködik a bıi „Nyugdíjas klub”. 
Az Önkormányzat Szabóné Bognár Matildot 
kérte meg – arra az idıszakra, amíg nincs a 
Mővelıdési Háznak vezetıje –, hogy havonta 
egyszer (minden hónap utolsó hétfıjén az esti 
szentmise után) szervezzen programokat az 
érdeklıdık részére. Ez alkalommal képes úti 

élménybeszámolót láthattak Lourdes-ról. A klub tag-
jai a kötött programok után szívesen mesélnek, vic-
celıdnek és dalolásznak. Reméljük, hogy minél töb-
ben kedvet kapnak és csatlakoznak az évek óta ak-
tív tagokhoz!  
2011. 02. 08. KÖZMEGHALLGATÁS: Nagy érdek-
lıdés, közel száz ember részvétele mellett a Mőve-
lıdési Ház adott otthont a 2010 októberében meg-
választott képviselıtestület elsı közmeghallgatás-
nak. 
2011. 02. 12. JÓTÉKONYSÁGI BÁL: Az óvoda 
szülıi munkaközösségének jótékonysági bálján haj-
nalig ropták a táncot a Mővelıdési Ház Valentin-
napot idézı nagytermében. 

2011. 02. 26. ISKOLA FARSANG: Telt ház volt az 
általános iskola már hagyományos farsangi mulat-
ságán.  
2011. 01. 28. NYUGDÍJAS KLUB: A klub tagjai fa-
lukban készült archív felvételekbıl összeállított vetí-
tésen nosztalgiázhattak. 
2011. 03. 14. MÁRCIUS 15-I MŐSOR: Ünnepi mő-
sorral emlékeztünk meg 1848. március 15-rıl a Mő-
velıdési Házban. Hajós Attila polgármester ünnepi 
köszöntıje után az általános iskola 6. osztályának 
mősorát láthatták az érdeklıdık. 
2011. 03. 25. JÓTÉKONYSÁGI EST: Tatár Sza-
bolcs 8. osztályos tanuló javára szervezıdött jóté-
konysági est, melyen fellépett az általános iskola 
színjátszó csoportja, Halász Borbála, a hegyfalui 
Háncs Néptánccsoport valamint a Sajtoskáli Asszo-
nyok kórusa 
 
PROGRAMELİZETES: 
2011. 04. 11. 13.00 óra: KÖLTÉSZET NAPI 
VERSMONDÓVERSENY az iskola szervezésében. 
 
2011. 04. 15. 18.00 óra: JÓTÉKONYSÁGI ZONGO-
RAEST Tatár Szabolcs 8. osztályos tanuló javára. 
 

(Babos Nóra, Szabóné Bognár Matild) 
 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 
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 Az általános iskola február 26-án tartot-
ta hagyományos farsangi mulatságát a helyi mővelı-
dési házban. A délután két órakor kezdıdı mősor-
ban elıször a második osztá-
lyosok mutatkoztak be a Hófe-
hérke címő mese humoros fel-
dolgozásával. Elıadásuknak 
nagy sikere volt, az alsósok ér-
tékelésénél az elsı helyet je-
lentette számukra. Különdíjat 
kapott Hófehérke megformálá-
sáért Lırincz Brigitta és go-
nosz Mostoha alakításáért 
Gönczöl Mátyás. A második 
osztályból különdíjat vehettek 
át a fordított erkélyjelenet szereplıi is. (László Lili, 
Giczi Dominik, Nagy Gergı, Nagy Zoé) 

Az elsısök jelmezekben vonultak fel. Itt el-
sı lett a Farkas-Piroska páros (Turbucz Márk és 
László Olivér), második a Péklegény (Gönczöl Ben-
degúz), a harmadik helyezésnek a Cowboy-lányok 
(Németh Izabella és Varga Fanni ) örülhettek. Kü-
löndíjat Németh Izabella (Tőzkirálylány) és Varga 
Balázs (Leopárd) kapott. 

Az alsósok mősorában a második a negye-

 Az általános iskola 16 
tanulója (3-8. osztály) és kísé-
rıik 2011. március 04. és 06. 
között Bı ausztriai partnerköz-
ségében, Kalwangban sí-
hétvégén vettek részt. Az elı-
zı évekkel ellentétben a síelık 
nemcsak a síbérleteket, ha-
nem az ellátással kapcsolatos 
költségeket is maguk fizették, 

a kiutazást pedig az iskola Gyermekmosoly alapítványa támogatta. 
 A hálózsákos szállás Kalwangban volt, síelni pedig naponta Präbichlbe 
jártak busszal. Ezúttal az idıjárás kedvezı volt: Pénteken és szombaton is 
szép idıben, helyenként verıfényes napsütésben csúszhattak le a lejtıkön. 
Vasárnap azonban szeles és hideg fogadta a már kissé fáradt csapatot a pá-
lyán. Ezen a napon velük tartott Kalwang község polgármestere, Mario 
Angerer is, aki fiatalon versenyszerően síelt, így mozdulatait és gyorsaságát 
elismeréssel figyelték az ıt követı bıi iskolások. A hétvégérıl az osztrák 
Kleine Zeitung is képes tudósításban számolt be, amely további fotókkal és 
videókkal együtt a www.boiskola.hu galériájában is megtalálható.(Babos Nóra)  

FARSANG 2011 

Iskola hírei dik osztályosok Maszkabál címő elıadása lett. Szemet 
gyönyörködtetı jelmezekben parádéztak a gyerekek; kü-
löndíjat Szilágyi Tamás (Magyar lány), Kiss László 
(Mamika), Németh Laura (Bohóc) és Vincze Natália 
(Gésa ) vehetett át. A harmadik helyezést a harmadik 
osztályosok Viccfaktor címő mősora érdemelte ki. Itt a 

zsőri Molnár Brigittát (Gabi néni), 
Krajczár Szebasztiánt (Jimmy), 
Horváth Annát és Trittremmel Bá-
lintot (Hastáncosok) emelte ki. 
A felsı tagozatosoknál az elsı he-
lyezett a hatodik osztály Önök kér-
ték címő mősora lett. Különdíjat 
Boros Tamás, Horváth Dávid, Ko-
vács Martin és Hári Karola osztály-
fınök kapott. A hetedik osztály az 
idén a második helyet érdemelte ki 
a Való Világ parodizálásával. Kö-
zülük Gróf Benjámin és Nagy Ró-

bert lett kiemelt díjazott. A harmadik helyezett az ötödik 
osztály lett Magic Show címő elıadásával. Különdíjat 
kapott Horváth Krisztofer (Hastáncos), Vass Péter 
(Bemondó, Varázsló), valamint a hastáncos lányok. 

 A farsang jó hangulatban telt, a mősorszámok 
után nem maradt el természetesen a tombola és a szóra-
koztató zene sem.  

(Vincze Veronika) 

SÍTÁBOR  

Kérjük támogassa adója 1%-ával iskolánk GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNYÁT! 
Adószám: 18885235-1-18 

Köszönjük! 

2011. 02. 18-án az isko-
la diákjai a Liszt Fe-
renc emlékév jegyében 
"Liszt Ferenc és a mő-
vészetek” címő vetítés-
sel egybekötött kon-
certen vettek részt 
Répcelakon. 
 
2011. 03. 25-én pedig 
ugyanitt az „Erkel és a 
magyar nemzeti ro-
mantika” címő mősort 
tekintették meg a 
Savaria Szimfonikus 
Z e n e k a r  é s  a z 
Ungaresca Táncegyüt-
tes, valamint Horváth 
István (ének) közremő-
ködésével. 
 

(Babos Nóra) 

FILHARMÓNIA 
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A kistelepülé-

sek 2011. évi 

sakk megyei 

döntıjét 2011. 

02. 19-én tar-

tották 

Lukácsházán,  

a Mővelıdési 

Központban. A 

résztvevı férfi 

csapatok kö-

zött Bı csapa-

tának sajnos 

nem sikerült a 

tavalyi bravúr, 

ezúttal a 6. he-

lyezést érte el.  
(Babos Nóra) 

Nagy arculcsapás 
ért minket a téli át-
igazolás során!Azt 
tudtuk, hogy Bíró 
Zsolt visszatér 
Rábapatyra(Sok 

kedves "szurkoló" segített neki eb-
ben a döntésben), illetve hogy Antal 
Ádám magasabb szinten szeretne 
futballozni(aztán Lövıre igazolt), de 
hogy a mai világban a fiatalok sza-
va, illetve ígérete semmit nem ér
(tisztelet a kivételnek persze)nos az 
alaposan meglepte az egész csa-
patot! Ez a két játékos volt Bellovics 
Gábor,  illetve Horváth Marcell
(mindketten Lövıre igazoltak, állító-
lag mesés fizetést kapnak....), akik 
közül természetesen csak Horváth-
nak illett volna legalább egy beszél-
getésre leülni velünk, mert talán 
egy- két dolgot köszönhet ennek az 
egyesületnek, de a lényeg hogy ez-
zel alaposan benne voltunk a sla-
masztikában és gyorsan kellett, jól 
igazolnunk! 
 

Ennek eredménye: 
Érkezık: 
Krajczár Dániel - újrakezdte a futballt 
Dan Sebastian - Bük Tk 
Szigeti Szilárd - Szeleste 
Birkás György - Uraiújfalu 
Zugonics Károly - Balogunyom 
Piros Zoltán - Egyházasfalu 
 
Január közepe óta heti 2, 3 edzéssel 
készülünk! 
Edzımérkızéseink: 
2011.2.2. Rábapaty - Bı Sk 3 - 1 
2011.2.13. Bı Sk - Egyházasfalu 2 - 2  
2011.2.20.Csempeszkopács - Bı SK 1 
- 7 
2011.2.27. Újperint - Bı Sk 4 - 2  
 
Sportolj, segíts és érezd jól Magad! 
Várjuk szurkolóinkat, várjuk támogató-
inkat, kérjük segítsenek minket!
(Esetleg az adójuk 1 %-ával is!) 
Kérjük, hogy mérkızéseinken Sport-
szerően szurkoljanak, biztassanak! 
Köszönjük!  

(Klópusz Ferenc) 
 

A XXIII. Kanizsa Kupán február 12-én Gönczöl 
Mátyás a Szombathelyi Vízmő SC úszója 50m mellen 
IV. lett. 

A Megyei Úszó Diákolimpián szintén 50 m mel-
len I. helyezést ért el, így részt 
vehetett az Országos Finálén, 
melyet Székesfehérváron ren-
deztek március 12-én. Itt az 
egyéni legjobb eredmény meg-
javítása volt a reális cél, mely 
sikerült is. A nap nagy élmé-
nye volt, hogy Matyi találkoz-
hatott Egerszegi Krisztinával, 
többszörös olimpiai bajnok 
úszónkkal, aki egy közös fotót 
is megengedett.  

(Vincze Veronika) 

ÚSZÁS 

LABDARÚGÁS Sport 

 
Szombathely MJ 
Város IX. Amatır 
Síbajnokságán 
2011. 02. 20-án 
a z  a u s z t r i a i 
Wenigzellen. Dan 
Szilveszter, 6. 
osztályos tanuló - 
a mostoha idıjá-
rási viszonyok el-
lenére -  kategóri-
ájában II. helye-
zést ért el. 

 (Babos Nóra) 

ALPESI SÍELÉS 

SAKK 

Kérjük támogassa adója 1%-ával a RÉPCEVÖLGYE SPORTKÖRT! 
Adószám: 19892911-1-18 

Köszönjük! 
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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. 

a mazsolát, a cukrot és a magozott meggyet! Ke-
verd össze, és add hozzá a tejet, a tojásokat, a csi-
pet sót és a lisztet! Gyúrd lágy tésztává! Oszd fel 
három darabra, ezeket egyesével sodord ki liszte-

zett gyúródeszkán! A 
szálakat fond össze, 
és tedd egy vajjal ki-
kent tepsibe! A tetejét 
kend meg tojással, és 
elımelegített sütıben 
süsd szép pirosra! 
 

Recept sarok 

HÚSVÉTI GYÜMÖLCSÖS KALÁCS 

Gyümölcsös kalács 
 
Hozzávalók: 
 
50 dkg liszt, 1 csomag sütıpor,10 dkg vaj,1 
kanál cukrozott narancshéj, 1 kanál cukrozott 
citromhéj, 3 dkg darált mandula, 3 dkg szılı, 
3 dkg mazsola, 5 dkg magozott megy, 6 dkg 
cukor, 2,5 dl tej, 2 tojás, só. 
 
Elkészítés: A vajat keverd habosra, és add 
hozzá a narancshéjat, a citromhéjat, a szılıt, 

Minden kedves Olvasónknak és Támogatónknak  
 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
  

kíván: Bı Község Önkormányzata és a HírBİség Szerkesztısége! 

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 
 

Büki lerakatunk: Németh Zoltánné, Bük,  
Bercsényi u. 12. Tel.: 06/308442664 

 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetıi tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

 
Érdeklıdni lehet: 

 Horváth Tibor  
Tel.:06-30-4821130 


