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2011.július 23-án elsı alkalommal hagyományte-
remtı szándékkal sportnapot szervezett önkor-
mányzatunk. Célja, hogy ez évben elmaradt Bİ-
SÉG napja rendezvény helyett a település és a 
környezı községek számára is egy tartalmas, 
vidám sporteseményt biztosítsunk. 
 
A délelıtt folyamán 3 ka-
tegóriában kispályás lab-
darúgó torna keretében 
mérhették össze tudásu-
kat a résztvevı csapatok. 
A felnıtt férfi kategóriá-
ban 5 csapat vívott izgal-
mas mérkızéseket, Bıbıl 
2 („LócsII és Belváros”) 
valamint Mesterháza, 
Chernelházadamonya és 
Répceszentgyörgy.  
A nıi futballban 4 csapat, Bıbıl 2 (Leányok és 
Asszonyok), Mesterháza és 
Chernelházadamonya-Répceszentgyörggyel kö-
zös csapatban küzdöttek a helyezésekért.  
A helyi iskolás tanulók a társközségek váloga-
tottjával mérkıztek meg. 
 
Délután minden résztvevı, szurkoló és  kilátoga-
tó a gulyáságyúban készült finomabbnál-
finomabb étellel csillapíthatta éhségét. 
 
Az egész nap szemerkélı esı miatt a 
mazsorettek nem tudtak fellépni. 
3 órától egy rövid idıre az idı is kegyes volt, így 
a kulturális blokkban a tompaládonyi, mesterházi 
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 A bıi önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

és a bıi csoportok bemutathatták fergeteges pro-
dukcióikat. 
 
Ezt követıen ötletes feladatokkal kicsik és na-
gyok, nık és férfiak a sport és ügyességi verse-
nyeken szórakoztak és szórakoztatták a kitartóa-
kat. Különösen érdekes volt a kerékpáros vízhor-
dás, kemény csatákat vívtak a szkanderezık is, 
de az autógumival történı célbadobás is izgalmas 
küzdelmet hozott. 

 
A napot megtisztelte jelen-
létével Kovács Ferenc a 
Vas Megyei Közgyőlés el-
nöke, aki az elnöki keret 
terhére 50 ezer Ft-tal támo-
gatta a rendezvényt és a 
futballtorna díjazását is föl-
ajánlotta. 
 
Úgy gondolom, hogy a 
mostoha idıjárás ellenére 
is szép számmal vettek 
részt a sportnapon. Bár az 

esti zenés mulatság az esı miatt a tervezettnél 
korábban fejezıdött be, összességében elmond-
ható, hogy aki részt vett a sportnapon, jól érezhet-
te magát. 
 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a 
magam és a testület nevében is a segítségét, aki 
bármilyen módon hozzájárult a rendezvény sike-
réhez! Néhány nevet a teljesség igénye nélkül ki-
emelnék: Babos György, Bodorics Pál, Dan Jó-
zsef, Enzsöl István, Horváth Jenı, Kántor Tibor, 
Kovács Ferenc. 

KÖSZÖNJÜK! 
(Hajós Attila) 

SPORTNAP 

Virtuális sport is szerepelt a programban 
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közbeszerzési szakértıt bízta meg.  
A képviselıtestület értékelte a fenti projekte-
tek hitelszükségletének biztosítására beérke-
zett ajánlatokat. A képviselıtestület megállapí-
totta, hogy a módosított önkormányzati tör-
vény elıírása szerint az éven túli hitel felvétel-
éhez könyvvizsgálói szakmai véleményre van 
szükség, ennek elkészítésével Futó István 
könyvvizsgálót bízta meg.  
Mivel a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal által támogatott beruházásokat a hivatal 
határozatától számított hat hónapon belül meg 
kell kezdeni, a képviselıtestület árajánlatokat 
kért az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
számítástechnikai eszközeinek szállítására. A 
képviselıtestület elfogadta a polgármester be-
számolóját a két ülés közötti idıszak esemé-
nyeirıl, a képviselıtestület az ülés végén la-

kásbérleti szer-
zıdés meghosz-
szabbításáról 
döntött. 
 
 A képvise-
lıtestület 2011. 
szeptember 8-i 
ülésén elfogadta 
a község sport-
fejlesztési kon-
cepcióját. A 
képviselıtestü-
let jóváhagyta a 
parkfelújítás 
közbeszerzési 
ajánlattételi fel-
hívását és aján-
lati dokumentá-

cióját. (E dokumentumok azóta átadásra ke-
rültek három cég részére.) Az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér kialakítás építési munkái 
2012. évben kerülnek megvalósításra, e beru-
házás közbeszerzési eljárását majd a jövı év-
ben bonyolítja le a képviselıtestület. 
A képviselıtestület a könyvtári és közmővelı-
dési feladatok ellátásával 2011. szeptember 
15. napjától Marton Esztert bízta meg. Kérjük 
a lakosságot, hogy támogassa munkáját.  

 
(Dr. Vincze György, körjegyzı) 

  A képviselıtestület 2011. július 6-
án tartott ülésén fı napirendként az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és a 
park felújítása sikeres pályázatok elıkészíté-
sével foglalkozott. E napirendi pont tárgyalá-
sán részt vett a projektmenedzsment felada-
tait ellátó EUDoors Kft. ügyvezetıje is. A 
képviselıtestület meghatározta a tervezési 
feladatokat, a közbeszerzés elıkészítését és 
ajánlatot kért a projektekhez szükséges hitel-
felvételi igény biztosítására. A képviselıtes-
tület határozott arról is, hogy 2011. július 23-
án sportnapot tart. (A sportnap azóta sikere-
sen lebonyolításra került.) A polgármester tá-
jékoztatta a képviselıtestületet a két ülés kö-
zötti idıszak eseményekrıl.  
 
 A képviselıtestület 2011. augusztus 
17-én megtartott 
ülésén megtár-
gyalta az önkor-
mányzat 2011. 
évi költségvetése 
elsı féléves telje-
sítését. A képvi-
selıtestület 
örömmel állapí-
totta meg, hogy a 
bevezetett taka-
rékossági intéz-
kedések hatásá-
ra az önkormány-
zat pénzügyi 
helyzete javult, 
folyószámlahitel 
felhasználása 
nélkül sikerült az elsı félévi kifizetéseket tel-
jesíteni. Az önkormányzat bevételei és kiadá-
sai terv szerint alakultak. A várható beruhá-
zások miatt továbbra is szigorú gazdálkodás-
ra van szükség. A képviselıtestület a pótlóla-
gos állami támogatásokkal módosította a 
2011. évi költségvetési rendeletét. A képvise-
lıtestület határozott arról, hogy elindítja a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
által támogatott Bı központ felújítás piaccal 
és játszótérrel, valamint az IKSZT kialakítása 
és mőködtetése beruházások megvalósítá-
sát. A képviselıtestület megállapította, hogy 
mindkét beruházás a közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozik, a közbeszerzési eljárás 
elıkészítésével és lebonyolításával Vigh Edit 

Önkormányzati hírek 

A hamarosan megújuló községközpont 
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A Vasi Volán a 6749 Kıszeg – Csepreg – Bük-gyógyfürdı – Simaság helyközi autóbuszvonalon 
új járatokat közlekedtet.  
 
-A 15 sz. járat munkanapokon Bük-gyógyfürdı autóbusz 
állomásról 5.50 órakor indul és Bı községközponthoz 
5.55 órakor érkezik.  
 
-A 16 sz. járat  munkanapokon Bı községközponttól 5.57 
órakor indul és Bük-gyógyfürdı autóbusz állomásra 
6.02 órakor érkezik.   

(Forrás www.vasivolan.hu) 
 

A bıi honlapon ( www.bo.hu ) megújult a „VENDÉGVÁRÓ” rovat. 
Helyére „TURIZMUS/GAZDASÁG” fıcím került és a menüpont bel-
sı struktúrája is megváltozott: Ráklikkelve további menüpontokat 
találunk (például „GASZTRONÓMIA, SZÁLLÁSHELYEK, SZOL-
GÁLTATÁSOK, İSTERMELİK, ÜZLETEK). Ezzel az átalakítással   
lehetıség nyílik a községünkben mőködı valamennyi vállalkozás, 
üzlet…stb. ingyenes bemutatására magyar és német nyelvő olda-
lainkon.  
Kérjük az érintetteket, hogy éljenek bátran a lehetıséggel! 
 

  (Hajós Attila) 

Aktualitások ÚJ BUSZJÁRAT 

BİI VÁLLALKOZÓK, SZOLGÁLTATÓK, İSTERMELİK FIGYELEM! 

MADRIDBAN JÁRTUNK Hitélet 

Idén aug.16-21-ig tartott a Katolikus Világ Ifjúsági Találkozó (K.V.I.T.)amelyet II. János Pál pápa kezdeményezett, 
1984. Virágvasárnapján. 2-3 évente rendezik meg, mindig más városban. Ezt megelızıen Rómában, Sydney-
ben, Kölnben, Buenos Airesben, Compostellában, Denverben, Manilában, Párizsban, és Torontóban adott egy-
másnak randevút a világ katolikus ifjúsága. A Madridin, 5 kontinensrıl, 192 országból, közel 2 millió fiatal vett 
részt, köztük, 1.700 magyar.  
Aug. 10.-én hajnalban indultunk (2 bıi, 2 büki, 1 csepregi, és 53 fiatal az egyházmegyébıl) Szombathelyrıl. Lelki 
vezetıink Henczel Szabolcs, és Tóth András a. volt. Útközben ismerkedtünk, imádkoztunk, énekeltünk és ráhan-
golódtunk a találkozóra.  Délután 5 órakor érkeztünk meg Arenzánóba (olasz-francia határ), ahol a bátrabbak 
megmártóztak a Földközi-tengerben.  
Másnap hajnali 4-kor indultunk következı állomáshelyünkre, Puertollánóba. Itt egy hatalmas tornacsarnokban vol-
tunk elszállásolva. Köszöntött minket a város polgármestere, és a helyi önkéntes kalauzainkkal megnéztük a vá-
ros nevezetességeit. Hamar összebarátkoztunk, megismertettük egymással az országainkra jellemzı játékokat, 
táncokat, amelyekkel a város fıterén szórakoztattuk egymást.  
Aug. 14.én Ciudad Real-ban egy elıtalálkozón vettünk részt, ahol több mint 10 ezer fiatal a legnagyobb figyelem-
mel, áhítattal komolyságot tanúsított.  Szabolcs a. naponta tartott nekünk szentmisét ahol a csoport szinte minden 
tagja áldozott. 
Aug.15.-én érkeztünk meg Madridba, ahol egy szők tornaterem volt 60 ember szállása. Utcán felállított zuhanyzók 
álltak a rendelkezésünkre. Megnéztük a város templomait, nevezetességeit; a királyi  palotát, a Prado Múzeumot, 
botanikus kertet, a Real Madrid, és az Atletico Madrid stadiont. Többen részt vettek focimeccsen, bikaviadalon, a 
mi csoportunkat inkább a koncertek vonzották.  
Alkalmak voltak lelki feltöltıdésre is,- egy-egy órára összeültünk katekézisre. Ezek különféle témákat dolgoztak 
fel; Erısödjetek a hitben, Egymás hite által épüljetek. 
Aug. 17-én közeli szemtanúi voltunk a V.I.T. elleni tüntetésnek.  
Aug.18.-án érkezett meg a Szentatya. Másnap vele közös keresztúton vettünk részt, melynek állomásain a világ 
országaiból érkezı fiatalok hordozták Krisztus keresztjét. Felidézve a háborúk, a hitük miatti üldöztetés, a kábító-
szer függıség, az abortusz, a terrorizmus és az erıszak okozta sebeket.  

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Nagy izgalom-
mal vártuk júni-
us utolsó szer-
dáját, amikor kis 
csapatunk - 
csatlakozva a 
kıszegi és 
nagybajcsi gya-
logos zarándo-
kokhoz - elindult 
Mariazellbe.  
A mintegy 160 
kilométert 4 nap 
alatt teljesítet-
tük. Az út során 
a lelki tölteke-
zés mellett, volt 
lehetıségünk a 

táj szépségeiben gyönyörködni, ismerkedni, elmél-
kedni. Az idei évben községünkbıl 6-an mondhat-
juk el magunkról, hogy végigcsináltuk a helyen-
ként nem könnyő zarándokutat, közülünk 4-en el-
sı alkalommal. Talán elıször nekik a legnehe-
zebb, hisz İk csak mások elbeszélésébıl hallot-
tak a nehézségekrıl. Kis csapatunkban a legfiata-
labb 12 a legidısebb 63 éves. Mindannyian öröm-
mel és büszkeséggel gondolunk vissza az út fára-
dalmaira és kívánjuk, hogy községünkbıl mind 
többen éljék át ezt az érzést! 
 
A „csapat” tagjai: Dan Szilveszter, Danné 
Kumánovich Tünde, Dan Zsolt, Hajós Attila, Né-
meth Ferenc, Vinkovics Ottó.   

 
(Hajós Attila) 

 

GYALOGOS ZARÁNDOKLAT MARIAZELLBE 

Aug. 20.-án az összes 
magyar szentmisével ünnepelte Szent István királyt.  Ezen a na-
pon 1,5 millióan vettek részt a pápa által vezetett imavirrasztá-
son, a több mint 40 fokos hıség ellenére. A kánikulát vihar követ-
te, hatalmas szél és mintegy 20 perces zivatar tört ki, de  a pápa 
azt mondta:" A fiatalokkal maradok"- és ez mindenkinek erıt 
adott a maradásra. 
A K.V.I.T. csúcspontja a vasárnapi szentmise volt, ránk pedig 
várt az utazás. 20 órás út után ismét Arenzánóvan, a csodálatos 
Poggio hotelben volt a szállásunk. Másnap folytattuk utunkat és 
további 12 órás utazás után szerencsésen megérkeztünk. 
Mi képviseltük magyar hazánkat, egyházunkat, most miénk volt 
ez a lehetıség. Nagyon büszkék és boldogok vagyunk, hogy 
részt vehettünk ezen a zarándoklaton. Olyan kérdésekre kaptunk 
választ, hogy : Miért vagyok katolikus? mert a szüleim is azok, vagy mert személyes kapcsolatom van Krisztus-
sal? Mi már erre a kérdésre megkaptuk a választ. A zarándoklat ettıl lesz más, mint a kirándulás.  
Lélekben gazdagodva, és hitünkben megerısödve tértünk haza. Köszönjük az értünk, és a szerencsés hazaérke-
zésünkért mondott imákat, mi sem feledkeztünk meg az itthon maradottakról. (Kazmar Tünde, Szabó Annamária) 
 

(Folytatás a 3. oldalról) 

Az elmúlt negyedévben történt események a katolikus egy-
ház életében: Jún. 30-án Imaóra keretében emlékeztünk 

meg XVI. Benedek pápa pappá szentelésérıl. 
Júl.25-28-ig, Hittantábor Gyır: 17 gyermek és 4 felnıtt vett részt a Gyırbe szervezett hittantáborban. Sajnos egy 
vírus megfertızte a csapatot, és egy nappal elıbb - különbusszal- haza kellett jönnünk. (A buszköltséget az egy-
házközségek fedezték, melyet ezúton is köszönünk!) Ennek ellenére az elıre betervezett programok nagy részét 
sikerült megvalósítani. Voltunk a Xantus János Múzeumban, a kıtárban, a Bencés Gimnáziumban, és kollégium-
ban, az Egyházmegyei Kincstárban és könyvtárban. Naponta voltunk szentmisén, és sok szép templomot meglá-
togattunk. Továbbá a gyıri strandon, és állatkertben is voltunk. Összességében tartalmas, jó hangulatú és szép 
élményekkel teli hetünk volt.  
Júl.31-én a bezenyei egyházközség meghívására, 16-an elzarándokoltunk templomukba, ahol a mariazelli Szőz-
anya vándorszobra elıtt Szalay Kálmán helyi plébános (volt bıi káplán) vezetésével imaórát tartottunk családjain-
kért.  A lelki táplálékot bıséges agapé követte.  
Aug.1-5-ig Napközis hittantáborba vártuk az óvodáskorúakat. 
Aug. 10-22-ig Egyházközségünket két fiatal képviselte a Madridi Katolikus Világifjúsági Találkozón. 
Szept. 8-án a szentmise után a Ch-damonya határában lévı Lourdesi barlangnál a mesterházaiakkal, 
damonyaiakkal közösen köszöntöttük a Szőzanyát. 
Szept. 12.-én a Ivániak meghívására elzarándokoltunk az iváni kegyhelyre, ahol imaórán és szentmisén vettünk 
részt, majd szeretetvendégséget tartottak a számunkra. (Szabóné Bognár Matild) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 

Hitélet 
Pezsgı élet Mardridban 
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ARCHÍV: 
2011. 07. 15.: TINI-DISCO-t rendeztünk a Mőve-
lıdési Házban: A kalwangi gyermekek búcsúest-
jének részeként. A DJ Makk Tamás volt. 
2011. 07. 16.: „KINCS, AMI NINCS” címmel játé-
kos családi vetélkedıt szerveztünk, amelyen bıi 
általános iskolások és szüleik alkotta 2, ill. 3 fıs 
csapatok indulhattak.  A feladatok során szükség 
volt az ügyességre, logikára, rátermettségre, vala-
mint településünk lakóinak és utcáinak alaposabb 
ismeretére is.  
2011. 07. 18.: BABA-MAMA TALÁLKOZÓ volt a 
Mővelıdési Házban. Különösen boldogok vol-
tunk , hogy a bıi babákon kívül, góri, 
chernelházadamonyai, répceszentgyörgyi, vala-
mint településünkön nyaraló budapesti, nagycenki 
és gyıri manócskák is részt vettek ezen az ese-
ményen anyukájukkal együtt.  A találkozó kereté-
ben lehetıségünk volt Kutenicsné Izer Viktória ze-
nepedagógus és gyakorló anyuka segítségével 
énekelni és mondókázni, majd a késıbbiekben 
egymással beszélgetni, ismerkedni, a gyerekek 
pedig elfoglalhatták magukat a játékok birodalmá-
ban. 
2011. 08. 26.: I. BİI KÉZMŐVES- ÉS KREATÍV 
KIÁLLÍTÁS,  amely nemcsak arra volt képes, 
hogy a hagyományos népmővészet mellett megje-
lenítse napjainkban nép-
szerő barkács ötleteket 
és technikákat, hanem 
lehetıséget adott arra a 
különbözı generációk 
összekapcsolására, óvo-
dásoktól az idısebbekig. 
Szebbnél szebb alkotá-
sokat csodálhattunk meg 
a hét folyamán, lophat-
tunk ötleteket a késıb-
bikre. Így méltán igaz 
Sparks mondása a kiállí-
tóinkra:” A tehetséged belülrıl, a szívedbıl fakad. 
(...)Ami benned van, nem veszhet el örökre. Má-
sok csak álmodnak errıl. Te mővész vagy”.  
  Így még egyszer elevenítsük meg, kiknek 
köszönhetjük a csodás pillanatokat és szép élmé-
nyeket. Felnıtt mővészeink: Antal Mihályné, Bog-
nár Gyızıné, Dr. Bujtásné Dr. Ledó Mária, Ferling 
Ferencné, Fenyvesi Ferencné, Horváth Csaba, 
Horváth Edina, Horváth Jenı, Horváth Jenı, Hor-
váth Jenıné, Izer Viktória, Jankovics Beáta, 
Kampel Józsefné, Kántorné Horváth Andrea, Ko-
csis Józsefné, Lırinc János,Makk Ferencné, Mar-
ton Gyuláné, Marton Józsefné, Marton Tiborné, 
Molnár Gábor, Nagy Róbert, Nagy Szabolcs, Né-
meth Antalné, Németh József, Németh Józsefné, 
Németh Krisztina, Németh Tamásné, Név nélkül, 
Molnár Gábor, Ódor Erzsébet, Schuster Minola, 
Simon Ferencné, Szabó Jenı, Takács Endréné, 
Takács Norbert, Tárczy Katalin, Turi Veronika, 
Vincze Csaba, Vincze Erzsébet, Vincze Gyula, 
Vincze Gyuláné, Vincze Kornélia, Zsédenyi 
Jenıné 

Az ifjabb korosztály képviselıi: Eredics Jázmin, Ferenczi 
Vivien, Fördıs Tünde, Iván Veronika, Kajtár Eszter, Ko-
vács Kitti, Kovács Kíra, Németh András,  Németh Nóra, 
Takács Evelin, Tamás Mária, Vertetics Viktória, Vincze 
Bence, Vincze Natália, Vincze Simon és sokan mások 
név nélkül az óvodásból és iskolából 
 Köszönet a technikai segítségérért az alábbi embe-
reknek, akik nélkül nem jöhetett volna létre a kiállítás: Ba-
bos Lászlóné, Babos Nóra, Hajós Attila, Hári Karola, Hor-
váth Edina, Horváth- Varga Krisztina, Jankovics Beáta, 
Jánosiné Varga Veronika, Kancsér Sándorné,  Nagy 
Róbertné, Nagy Szabolcs, Nagy Viktória, Németh 
Antalné, Németh József, Németh Mónika, Takácsné Ko-
csis Szilvia, Tamás László, Tóth Zoltán, Tömböly Tímea, 
Vincze Erzsébet és nem utolsó sorban a családom. 
FOLYAMATOSAN: „FİZZÖN JÁTSZÓTERET PROG-
RAM” Szeretnék köszönetet mondani MINDENKINEK, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy 103 kg-gal nevezni tudjunk, a 
Fızzön játszóteret programban.  Sajnos a szerencse 
nem állt mellénk az idei évben egyik kategóriában sem, 
de méltán lehetünk büszkék a népesség arányos bekül-
dés tekintetében elfoglalt országos 45. helyünkre.  Az or-
szágos programhoz egy bıi nyereményjáték is kapcsoló-
dott, amelyen az iskolások és az óvodások vehettek részt 
450 gr-nyi ételízesítı vonalkódjának leadásával.  A követ-
kezı eredmény született: családi belépıt nyert a Hold-
fényligetbe Vincze Simon, Turbucz Márk, Rozmán Kor-

nél, Vertetics Viktória, gyermek-
belépıt kapott és kisvasutazásra 
mehetett Eredics Jázmin, Ka-
landvárosban tölthetett el egy na-
pot családjával: Tóth Patrik és 
Krajczár Szonja, gyermek belé-
pıt kapott a Kalandvárosba Hor-
váth Krisztofer, Stefanics Mirkó, 
Bujtás Roland,  Happy Meal me-
nüben részesült: Stefanics Mirkó, 
Bujtás Roland, Németh Izabella, 
Takács Evelin, Krajczár 
Szebastián, Horváth Fanni 

 Kérünk mindenkit, hogy aki továbbra is használja (vagy 
van ismerıse) fızés során a Delikátot, jutassa el az étel-
ízesítı zacskóját a jól megszokott helyekre, hiszen jövıre 
újra próbálkozunk. 
 
PROGRAMELİZETES: 
� Kis kukta szakkör  � Szeptember hónaptól ismét 
találkozunk a nyugdíjas klubban, - várunk minden-
kit  szeretettel, és csatlakozni nemcsak meghívóval lehet. 
Általában minden hónap utolsó hétfıjén jövünk össze,  a 
rendkívüli találkozásokról meghívót küldünk. (Szabóné 
Bognár Matild) � Október 23-i ünnepség � Vendé-
günk lesz Takács Endréné, aki a papír sokoldalú felhasz-
nálását mutatja meg gyerekeknek és felnıtteknek egy-
aránt a modern képeslapkészítés tekintetében. � Ötle-
tek termésekbıl gyerekeknek kézmőves foglalkozás � 
Hópelyhek varázsa foglalkozás a téli idıszakban, közös 
karácsonyi készülıdés az bıi adventre. 
A programok a www.bo.hu-n is  elérhetıek lesznek. 

(Marton Eszter) 
 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

Kiállítás 
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MEGKEZDİDÖTT A TANÉV Iskola és óvoda hírei 

INDUL AZ ÓVODA 

 Augusztus 29-én, újra megnyitotta kapuit a bıi óvoda. 
A nyári leállás után az elsı napokban nem teljes létszámmal indultunk. Szeptember elsejével, az iskola megkez-
désével a két csoport is megtelt gyermekekkel. A 2011/12-es nevelési évben összesen 59 gyermektıl lesz hangos 
a Süni és a Csırike csoport. 
 Mint minden évszakban, így most ısszel is sokféle programmal igyekszünk változatosabbá tenni a gyerme-
kek óvodai életét. Programjaink szeptember és október hónapban:  

• Szeptemberben minden pénteken gyümölcsnapokat tartunk az ovisoknak. (Lesz körtenap, baracknap, szilva-
nap, szılınap, almanap). Szeptember 23.-ára tervezzük az óvodai szüretet. Az elkészült mustból kóstolót viszünk 
az iskolába az elsı osztályosoknak. 

• Októberben színes napok lesznek. Minden péntek egy külön szín, (zöld, sárga, piros, barna). E napokon, a 
megjelölt szín szerint, pl. zöld péntek, zöld ruhába jövünk óvodába, zöld tárgyakat, gyümölcsöket győjtünk. Állatok 
napja alkalmával a gyerekek beöltözhetnek a kedvenc állatuk jelmezébe. Tervezünk egy állatkerti kirándulást 
Gyırbe. Október 11.-én a Zenei Trió jön hozzánk Sopronból. Komolyzenével mutatnak be egy ıszi kirándulást az 
óvodás gyermekek bevonásával. 
Sok ıszi kirándulást, sétát tervezünk a környéken, hogy megfigyelhessük a természet változásait. 
 Nagy örömünkre szolgált számunkra, hogy Facebook oldalán megjelent az óvodánk. Ebben az évben az 
iskolával közös honlapra is felkerülnek az óvodai programok, gyermekek névsora stb. 
 Köszönetet szeretnénk mondani a szülıknek, kívülállóknak, hogy segítettek a palack és papírgyőjtésben. 
Szállítóknak, akik elvitték a palackokat. A győjtés továbbra is folytatódik! Kérésünk az lenne, mivel a tárolás nehe-
zen megoldható, ezért kérjük, hogy a palackokat, alumínium dobozokat következıképpen hozzák be: Pet-palackot 
összenyomva (kupak nem kell rá), megszámolva, a darabszámot ráírva az oldalára. Alumínium doboz, össze-
nyomva, megszámolva, darabszámot ráírva a zsák oldalára. Aki így tudja behozni, megkönnyíti a dolgunkat, mert 
így egyszerre el tudjuk szállítani. Jó nevelési évet kívánunk!        (Hajasné Németh Szilvia) 

Megérkezett az ısz, mely nem csak a nyár elmúlását, hanem az új tanév 
kezdetét is jelzi. Vége a nyárnak, vége a vakációnak, már minden gyerek 
elıszedte a feledésbe merült iskolatáskáját, melyet frissen csomagolt 
tankönyvekkel és hegyesre faragott ceruzákkal, tollakkal töltenek meg. A 
legtöbb diák kesereg az ismét elveszített szabadsága miatt, pedig legbe-
lül mindenkiben ott ég az újdonság varázsának apró lángja, a rég nem 
látott -esetleg újonnan érkezett- barátok, tanárok iránt. 
Diákjainknak nyáron lehetıségük volt részt venni szervezett nyári progra-
mokban. Június végén 24 fı igényelte a Gyermekjóléti Szolgálat által 
szervezett nyári napközis tábort. A felsısök, Hári Karola tanárnı kísére-
tében pihenhették ki magukat a Balaton partján. A kalwangi gyerekek 
július 10-én érkeztek hozzánk, s egyhetes gazdag programban vehettek 
részt a bıi gyerekekkel együtt Nóra néni szervezésében. A hittanosok 

Erzsi és Adrienn nénivel Gyırbe tettek kirándulást.   
Az idei tanévben továbbra is megbízott igazgatóként látom el feladatomat. 
A 2011/2012-es tanévet szeptember 1-jén kezdtük meg, s visszatekintve gyorsan elröppent ez a pár hét. 
Változás az elızı tanévhez képest, hogy a 119 tanuló helyett jelenleg 123 tanuló tanul iskolánkban. A pedagógu-
sok létszáma változatlan. Az idei tanévben az elsı osztályt Hajós Attiláné, Gabi néni tanítja, a negyedik osztály 
osztályfınöke Hajós Attila bácsi. A többi osztályfınök változatlan. Az 1-3. osztályban mindenhol tanító tanítja a 
gyerekeket, illetve 3. osztályban néhány tantárgyat már felsıs tanár, remélhetıleg ezzel elısegítjük az átmenetet 
a felsıbb osztályokba. Ebben a tanévben három napközis csoportot indítottunk, melyeknek elég nagyok a létszá-
mai. Az elsı tanulócsoporté 30, a másodiké 25, illetve a harmadiké 20 fı. Változatlanul, a kötelezı tanórákon kí-
vüli tevékenységek során igyekszünk plusz feladatokat biztosítani tanulóink számára az elızı évekhez hasonlóan. 
Az idei év nagy lehetısége, hogy az Ács Mihály Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tagiskolájaként a tanulók-
nak lehetıségük van helyben zeneoktatásra. Ezzel a lehetıséggel éltek is diákjaink illetve a szülık. Tizennyolcan 
iratkoztak be a zeneiskolába, ahol a diákok év végén bizonyítványt kapnak. 
Minden tanév elé nagy várakozással tekintünk. Lesznek céljaink, feladataink és bizonyára sikereink is. Ennek ér-
dekében az iskola valamennyi pedagógusa arra törekszik, hogy 
• tanuljanak meg tanulni a gyerekek 
• a megtanult dolgok maradandók legyenek számukra 
• a tanultakat tudják hasznosítani a mindennapi életben, vagyis alkalmazható tudás birtokába jussanak. 
Ezeknek a céloknak az eléréséhez és a mindennapi munkához elsısorban kitartást, sok örömet, jó egészséget, a 
gyermekekben a lehetıségek birodalmának felfedezését, a pedagógusokban és szülıkben az igazi segítıtársa-
kat,  közösen elért és megért sikereket kívánok!   (Kollár Balázsné) 

15 elsıs az évnyitón 
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 A 2010/11-es Me-
gyei II. osztályú bajnokság 
befejeztével a bıi csapat 
ezüstérmet szerzett. 
 A bajnokság szüne-
tében nagy volt a csapa-

ton belüli mozgás. Hat játékos távozott: Va-
dász Tibor és Vadász Péter (Rábapaty), Marton 
Gergı (Répcevis), Marton Zsolt (Bük), Szitka 
Szabolcs és Birkás György (Csénye). Köszönjük 
eddigi tevékenységüket! Érkezı játékosok: 
Molnár Csaba (Zsira), Vinkovics Dávid 
(Budapest), Kiss Szabolcs (Ausztria), 
Kosztolánczi (Gábor Uraiújfalu), Horváth Márton 
(Bük), Marton Krisztián (Szeleste), Horváth Mi-
hály (Bük), Takács István (Ostffyasszonyfa), 
Horváth Patrik (Bük). U14-es saját csapatból: 
Nagy Róbert, Tatár Loránd. 
 

 A 2011/12-es bajnokságban új edzık irá-
nyítják a csapatokat. Felnıtt: Biró Kornél, Ifjú-
ság: Ifj. İri Zoltán. 
 A felnıtt csapattól elköszönt KLÓPUSZ 
FERENC, aki több éven keresztül irányította a 
szakmai munkát. A középmezınybıl az ezüst-
éremig segítette a csapatot. Nemcsak szakmai-
lag, hanem anyagilag is támogatott minket, 
hozzájárult egy valódi csapatszellem kiépítésé-
hez. Munkáját megköszönjük és további sikere-
ket kívánunk neki az élet minden területén! 
 A vezetés feladata az érkezı játékosok 
csapatba építése és megfelelı taktika kialakítá-
sa. Bízunk a játékosok tudásában és a kitőzött 
cél megvalósításában. 
 Szeretnénk minden sportszeretı embert 
megkérni a csapat támogatására. 

(İri Zoltán) 

FUTÁS: VÁRMARATON, HISTÓRIA FUTÁS 

LABDARÚGÁS Sport 

2011. augusztus 13-án már 6. alkalommal rendezték meg 
a Sárvár-Kıszeg Vármaratont. A 45,5 km-es futóversenyt a törö-
kök felett aratott gyızelem (1532) emlékére rendezik meg évrıl 
évre. Hajós Attila csapata, az „Aszfaltfaló Vitézek” nevő egység 
3:45:15-ös idıeredménnyel váltóban az elıkelı I. helyezést érte 
el. A váltó tagjai voltak még: Enzsöl Róbert, Herczeg József és 
Tóth Tibor.  

Ifjú Hajós Attila pedig 2011. szeptember 11-én – ugyan-
csak az 1532-es hısökre emlékezve, 1983. óta évente megren-
dezésre kerülı – kıszegi História Futáson lett kategóriájában     
I. helyezett: 0:09:49 idı alatt futotta le az 1532 métert.  

Mindkettejüknek gratulálunk a szép eredményhez!   
(Babos Nóra) 

BALATON-ÁTÚSZÁS 2011: KÉT BİI RÉSZTVEVİVEL 

Vármaraton 2011 

Az idei - augusztus 6-án megrendezett - Balaton-átúszásnak két 
bıi résztvevıje is volt: A ruti-
nosabbnak számító Tóth Éva 
már második alkalommal     
teljesítette a Révfülöp-
Balatonboglár közötti 5,2 km-
es távot. Ideje 02:19:00 lett, 
mellyel közel fél órát javított a 
tavaly elıtti eredményén. Az 
újonc Babos Mátyás élete  
e l sı  Ba la ton -á túszásá t 
02:23:46-os idıvel abszolválta 
az elég hideg és hullámzó vízben.  

Gratulálunk a szép egyéni teljesítményekhez!  
(Babos Nóra) 

Matyi a célba érkezés után 

Éva az indulás elıtti percekben 
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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 60 dkg lisztet  az át-
tört burgonyával, tojás-
sal,sóval,majd az élesz-
tıs tejjel összedagaszt-
juk. 
Fél órát kelesztjük,majd 
1 cm vastagságra ki-
nyújtjuk,közepes pogá-
csa szaggatóval kiszag-
gatjuk. 
felére karikára szelt kol-

bászokat teszünk majd  a másik felét rányom-
kodjuk, 
Tojásságával megkenjük, reszelt sajtot  szó-
runk rá. Elımelegített sütıben sütjük, elıször 
nagy lángon, majd takarékon.  
 

Recept sarok 

SZÜRETI BORKORCSOLYA: KOLBÁSZOS POGÁCSA 

Hozzávalók: 
  
-60 dkg liszt,  
-25dkg fıtt burgonya,  
-1 tojás,  
-3dkg élesztı, 
-1 dl tej,  
-1 kiskanál cukor,  
-1 evıkanál só,  
-2 evıkanál olaj,  
-50 dkg füstölt házikolbász. 
 
 
Elkészítés:  
 
Az élesztıt kevés cukorral langyos tejben 
felfuttatjuk. 

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 


