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Egy gyertya lángja még nem tőz, de benne 
van a melegség ígérete. 
 
Két gyertya még nem világosság, de magá-
ban hordozza a fény legyızhetetlenségének 
az üzenetét. 
 
Három gyertya még nem a megérkezés, de 
bizonyítéka annak, 
hogy a várakozással 
megszentelt Remény 
születıben van. 
 
A négy adventi gyertya 
lángja: még nem a vár-
va várt pillanat betelje-
sülése, de az idı végét 
jelzi, a Karácsony eljö-
vetelét, a Megváltó 
születését. 
 
Az adventi koszorú fé-
nyei ,  a négy gyertya 
évszázadok óta a biztosan bekövetkezı,  
mindannyiunkra váró örömhírre figyelmeztet-
nek.  Arra, hogy nem vagyunk reménytelenül 
magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötét-
ségnek örökre ebben a világban. 
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 A bıi önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

Tisztelt Bıiek! 
 
Lassan az év végéhez közeledünk, sokan ösz-
szegzünk ilyenkor magunkban, milyen évet 
zártunk. Van,  aki magánéleti sikereit  van, aki 
szakmai elıbbre jutását, üzleti eredményeit te-
kinti mérvadónak.  Mindannyiunknak más-más 
a fontos.  Engedjék meg, hogy az önkormány-
zat nevében köszönetet mondjak minden szép 
és jó eredményért ,  amit  közösen értünk el a 
2012-es esztendıben  (pl.  megújult a fıtér  ve-
le játszótér is készült,  elkezdtük a kultúrház 

felújítását, kistérségi na-
pot szerveztünk,  felújí-
tottuk a körjegyzıség 
épületét). 
 
Köszönet minden polgár-
nak, aki segítette mun-
kánkat! 
 
A közelgı ünnepekre kí-
vánok falunk minden la-
kójának magam és az ön-
kormányzat nevében bé-
kességet, szeretetet a 
2013-as esztendıre jó 

egészséget és sok sikert! 
 

Tisztelettel: Hajós Attila 
 polgármester 

 

Tisztelt Olvasó! 

KOSZTOLÁNYI DEZSİ: KARÁCSONY 

Ezüst esıben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sőrő; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gızöl a tejsőrő. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezıket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 
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tés háromnegyed éves teljesítésének tapasztala-
tait. A képviselıtestület megállapította, hogy a be-
vételek és kiadások idıarányosan teljesültek, az 
önkormányzatnál fizetési gondok nem jelentkez-
tek. Mindezek ellenére indokolt a takarékos gaz-
dálkodás fenntartása. A képviselıtestület elfogad-
ta a 2013.évi költségvetés koncepcióját, megálla-
pította, hogy a tervezéshez szükséges elıirányzat-
ok még nem ismertek. A képviselıtestület beszá-
molót hallgatott meg a lakóhely környezeti állapo-
táról, az adóztatásról. A képviselıtestület a helyi 
adókat változatlan formában tartotta fenn. A képvi-
selıtestület az óvoda karácsonyi játékvásárlását 
10.000,-Ft-tal támogatta. Az ülés végén a képvise-
lıtestület döntött a költségvetést érintı technikai 
jellegő átcsoportosításokról. 
 A képviselıtestületek 2012. december 11-én 
Chernelházadamonya községben tartott együttes 

ülésükön jóváhagyták az iskola állami fenn-
tartásba kerülése tárgyában készült megál-
lapodást. Az iskola mőködtetıje és fenntar-
tója 2013.január 1.napjától a Klebelsberg 
Iskolafenntartó Központ lesz. Az iskola dol-
gozói az új szervezet állományába kerül-
nek át. 
A szervezeti változás következtében módo-
sítani kellett az intézmény alapító okiratát, 
az önkormányzati fenntartásban maradó 

óvodát önálló intézménnyé kellett átalakítani. Az 
óvoda neve 2013.január 1.napjától Bıi Óvoda 
lesz. A képviselıtestületek az intézmény irányítá-
sával a jelenlegi óvodavezetıt Hajasné Németh 
Szilviát bízták meg. 
A képviselıtestületek beszámolót hallgattak meg a 
közrend és közbiztonság helyzetérıl, a Felsı-
Répecementi Többcélú Kistérségi Társulás mun-
kájáról, a Gyermekjóléti és Családsegítı szolgálat 
munkájáról és a Körjegyzıség tevékenységérıl. 
A törvényi elıírások változása miatt át kell szer-
vezni a körjegyzıségeket is, közös önkormányzati 
hivatalokat kell létrehozni.  Elızetes tárgyalások 
alapján a jelenlegi  fenntartókhoz csatlakozik 
Sajtoskál község is, így a törvényi elıírásoknak 
megfelelı közös hivatal mőködhet Bı községben. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról a 
képviselıtestületek 2012.december 17-én 
Sajtoskál községben tartandó együttes ülésükön 
fognak határozni. 

Dr. Vincze György körjegyzı 

 A képviselıtestület 2012. október 24-én 
megtartott ülésén döntött arról, hogy továbbra is 
tagja marad a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Ösztöndíj Pályázati Rendszernek (Azóta a pályá-
zat kiírásra és elbírálásra került, minden pályázó 
havi 3.000,-Ft támogatásban részesült.). Az ülé-
sen a képviselıtestület értékelte a testvér telepü-
lésen (Kalwangban) tett látogatás tapasztalatait, 
döntött a hagyományos Mikulás ünnepség és Ad-
venti vásár elıkészítésérıl. A képviselıtestület 
az Ács Mihály Alapfokú Mővészetoktatási Intéz-
ményt (zeneiskola) 20.000,- Ft támogatásban ré-
szesítette. Képviselıtestület sajnálattal vette tu-
domásul, hogy Marton Eszter a jövıben nem vál-
lalja a könyvtárosi teendık ellátását. A lakosság 
megelégedésére végzett munkáját a képviselı 
testület ezúton is megköszöni. A könyvtárosi fel-
adatok ellátására a képviselıtestület Hor-
váth Anitát kérte fel. 
 A képviselıtestületek 2012.október 
2-án Górban tartott együttes ülésükön 
megvizsgálták annak a lehetıségét, hogy 
az állami fenntartásba kerülı iskola eset-
leges mőködtetését felvállalják. A képvi-
selıtestületek megállapították, hogy a 
2013.évi költségvetési elıirányzatok nem 
ismertek, ezért a mőködtetést megalapo-
zott döntéssel vállalni nem tudják. 
Az elızı önkormányzati hírekben már jeleztük, 
hogy a Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi 
Társulás megszőnik. A társulás önkormányzati 
feladatokat is ellátott, mőködtette az orvosi ügye-
leti, valamint a védınıi szolgálatot, elvégezte a 
gyermekjóléti, családsegítési, valamint belsı el-
lenırzési feladatokat. A feladatok 2013.január 
1.napjától történı ellátására Bük város társulás 
létrehozását kezdeményezte. A képviselıtestüle-
tek határoztak arról, hogy a társulás megalapítá-
sában részt vesznek. (Azóta többszöri tárgyalást 
követıen a társulás megalakult, a korábban fel-
sorolt szolgáltatásokat a lakosság változatlan for-
mában veheti igénybe.) 
 A képviselıtestületek 2012.október 30-án 
Tompaládony községben tartott együttes ülésü-
kön jóváhagyták a Járási Hivatalok kialakítása 
tárgyában készült megállapodást. A megállapo-
dás alapján az önkormányzat a körjegyzıség 
épületében egy irodát biztosít a létrejövı ügyse-
gédi hálózat számára. A képviselıtestületek 
2012.november 20-án Répceszentgyörgyön tar-
tott együttes ülésükön véglegesítették a koráb-
ban már jelzett Bük város által kezdeményezett 
új önkormányzati társulás társulási megállapodá-
sát. A képviselıtestületek jóváhagyták a 2013. 
évi belsı ellenırzési terveket. 
 A képviselıtestület 2012.december 4-én 
tartott ülésén megtárgyalta a 2012.évi költségve-

Önkormányzati hírek 

A HírBİség újság ezúton is szeretne köszöne-
tet mondani Marton Eszternek, aki az elmúlt 
idıszakban végzett lelkes tevékenységével, 
aktív közremőködésével, ötleteivel segíttette  
munkánkat. Köszönjük Eszter! 
 

A HírBİség szerkesztısége 
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100 ÉVES FALUNK LEGIDİSEBB LAKÓJA 

2012. 12. 16-
án már har-
madik alka-
lommal - idén 
elıször a fel-
újított fıtéren 
- rendezték 
meg a Bıi 
Advent  
karácsonyvá-
ró délutánt. 
Hajós Attila 
p o l g á r m e s t e r  ü n n e p i  k ö s z ö n t ı j e 
után az óvodások és az iskolások mősorát, pász-
torjátékokat és a Bıi Nıi kórus ünnepi összeállí-
tását láthatta a színpadon a közönség. 
A mősorszámok közötti szünetekben mindenkit 
vártak a jótékonysági karácsonyi vásár stand-
jai ajándéktárgyakkal, gesztenyével, zsákba-
macskával, mézzel, forralt borral, sült kolbász-
szal,  lángossal, rétessel, süteményekkel, kürtıs 
kaláccsal.  
A délután zárásaként meggyújtották a falu ad-

venti koszorúján a 3. gyertyát, majd felszelték 
a falu tortáját. 
Köszönet a szervezıknek, a helyi civil szerve-
zeteknek, intézményeknek, vállalkozóknak, a 
fellépıknek és a Bıi Adventre kilátogató sok-
sok embernek, egyszóval mindenkinek, aki va-
lamilyen módon támogatta a rendezvényt. 
A jótékonyságból befolyt összeget a GYERMEK-
MOSOLY ALAPÍTVÁNY javára ajánlották fel. 

(Babos Nóra) 
 
 
 

Aktualitások 

2012. október 11-én „nagy esemény” egy kis falunk életé-
ben: 100. születésnapját ünnepelte településünk legidı-
sebb embere. 
Marton Gábort otthonában köszöntötte, az önkormányzat 
nevében Dr. Vincze György körjegyzı és Hajós Attila pol-
gármester. 
Gábor bácsi fiával él, aki szeretettel gondozza az ágyban 
fekvı édesapját. 
A látogatáson nagy lelkesedéssel mesélt a múltról, ki-
emelve a háborús emlékeket, sebesülését. Aknagránát 
sebesítette meg a lábát 8 hónapig volt kórházban míg fel-
épült. 
Gábor bácsi napjai nagy részét ágyban tölti, keveset mozog, de szellemileg friss. Érdeklıdik a 
politika iránt, információit a híradásokból szerzi. 
Gábor bácsinak ezúton is boldog születésnapot és további jó egészséget kívánunk!  

(Horváth Tibor) 

28. MARKTFEST KALWANGBAN 
2012. 10. 14-én rendezték meg a partnerközségünkben, 
Kalwangban a 28. Marktfestet.  Kezdetben hideg, majd nap-
sütéses idıjárás kísérte a jó hangulatú eseményt. 
Az istentiszteletet követıen a már hagyományos 
sörcsapolásssal vette kezdetét a Marktfest.  11.00 órától 
18.00 óráig különbözı zenekarok szórakoztatták a közönsé-
get.    
Idén ismét volt Bı községnek saját standja, ahol magyar 
specialitásokat kínáltak:  halászlevet, sült hekket,  magyar 
pálinkát és borokat. (Danné Kumánovics Tünde) 

ISMÉT SOKAKAT VONZOTT A BİI ADVENT  
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Szeptember iskolakezdés, ıszi hangulatok, gyü-
mölcsök… ez a hangulat jellemezte a könyvtári éle-
tet is…elsı alkalommal, papír segítségével körtét 
készítettünk, természetesen ki lakója: a kukac sem 
maradhatott le róla. A csipkebogyót pedig felhasz-
náltuk katicabogár megelevenítéséhez. 
Következı alkalommal Németh Antal felajánlásá-
nak köszönhetıen a körte már gyümölcs formájá-
ban került a kezünk; s szılıvel kombinálva sünit 
varázsoltunk a tányérokra. 
 
Összefogva az utcák lelkes lakóival és a gyerekek-
kel ıszi dekorációt készítettünk a fıtérre is. 
 
3 gyerek bekapcsolódott az Olvasólámpa pályázatba is, amelynek eredményét december kö-
zepén teszik közzé. (Marton Eszter) 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

A NYUGDÍJASKLUB HÍREI 

Ez év ıszétıl újra találkozunk a Nyugdíjas klubban. Összejöveteleinket általában a hónap utol-
só hétfıjén, az iskola ebédlıjében tartjuk. 
Októberben a megszokottnál kevesebben voltak, de novemberben rekordot döntött a létszám.  
Nagy sikert aratott a régi fényképek nézegetése, (melyet szeretnénk folytatni) örömmel és sze-
retettel emlékeztünk azokra, akiknek már csak az emléke él közöttünk. 
December16-án, a bıi Karácsonyi vásáron (a megújult fıtéren) ismét lesz standja a Nyugdíjas 
klubnak. 
Várjuk a finom házi sütiket, habkarikákat, horgolt angyalkákat és egyéb ajándék felajánlásokat.  
Ezúton is szeretném inspirálni  a régi és a leendı klubtagokat, hogy minél többen vegyünk 
részt, a havi  klub összejöveteleken, csak elindulni nehéz, de a klubban már biztosan mindenki 
jól érzi magát.  
MINDENKINEK ÁLDOTT KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTEN-
DİT KÍVÁNOK!  

Szabóné Bognár Matild 

 İSZ BİBEN 

Az egyik ıszi délután Gabi és 
Jenı érkezett elsı látogató-
ként a fıtérre, majd egy szü-
reti mulatság után János buk-
kant fel a Széchenyi utcá-
ban... meglehetısen másna-
posan...aztán pedig egy titok-
zatos idegen tőnt fel ugyan-
csak a fıtéren... egy bizo-
nyos Mezı Bernát. Mellé egy 
Márton napi lúd, Gágia szállt 
le, akit egy egérke, Cini követett és velük csak-
nem szemben a kukoricásból egyszercsak elı-
bújt egy vidám, piros sapkás, szıke fiúcs-

ka: Vasutas János a Tán-
csics utcából. A Hunyadi 
utcában Bettina jelent meg, 
a Kossuth utcában pedig 
Marika és Ottó, a Mezı ut-
cában Igor és Rózsi ültek ki, 
hogy az élet nagy dolgait 
megvitassák. A posta elıtt 
is üldögélt magányosan egy 
hölgy (kiléte ismeretlen). 
Ezen az ıszön a faluban 

több helyen is találkozhattunk jó kedvre derítı, 
ıszi figurákkal. Reméljük jövıre sem lesz ez 
másként!  (Babos Nóra) 
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KARÁCSONY Hitélet 

Szeptember közepén a képviselıtestület  úgy  határozott, hogy elkezdjük a 
templom belsı felújítását.  Ezúton köszönjük  mindenkinek akik segédkeztek a 
kipakolásnál.  
A szentmiséket a munkálatok idején  a mővelıdési házban tartjuk. 
Októberben esténként rózsafőzért imádkoztunk. 
Novemberben: Mindenszentek, Halottak napja és a templomunk búcsújának 
ünnepén szép számmal vettek részt a hívek a szentmisén.  
Decemberben hajnali misére (Rorátéra) várjuk a gyerekeket és felnıtteket.  
December 24-én délután egy órától játszóházba hívjuk a kisgyermekeket, az 
iskola ebédlıjébe. 

(Szabóné Bognár Matild)  

EGYHÁZI ÉLETÜNK ÜNNEPEI AZ ELMÚLT IDİSZAKBAN 

Bı Község Tisztelt Lakói! 
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengı, mely-
nek hangja a családot, az otthon melegét juttatja 
eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, bará-
tainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit nyújtha-
tunk azoknak, akik fontosak számunkra. Nem a 
drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, ha-
nem a szándék, hogy Önmagunktól mit adhatunk 
önzetlenül.  
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt bensıséges 
kapcsolatokra épülı családot, közösséget lehet te-
remteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején él-
jen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is maradjon az izzása. Éljünk úgy, hogy szere-
tettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a 
győlölködésnek.  
A bıi Egyházközség képviselıtestülete nevében kívánok a község minden polgárának 
szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés boldog eredményekben gazdag új évet! Kívánom, 
hogy az elkövetkezendı 2013-as esztendıben is a szeretet, az összefogás, az együttgon-
dolkodás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánok erıt, egészséget, kitartást, jóked-
vet és lelki békét! 
 

Németh Antal 
Bıi Egyházközség világi elnöke 

December 24-én Szenteste,                          22.00 órakor 

December 25-én Karácsony napján            08.00 órakor 

December 26-án  Karácsony másnapján     08.00 órakor 

December 30-án  Szentcsalád vasárnap       08.00 órakor 

December 31-én   Szilveszterkor                15.00 órakor Hálaadás 

Január 01-én  Újév napján                           08.00 órakor 

KARÁCSONYI MISEREND 
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Az iskola és óvoda hírei ALAPÍTVÁNYI BÁL 

 MÁRTON-NAPI MULATSÁG A FİTÉREN 

A bıi óvoda az idei évben elıször, de hagyo-
mányteremtı céllal szervezett Márton napi prog-
ramot. 
Az óvodában, a felvonulást megelızı napokban, 
a gyermekek, óvó nénik, dajka nénik lámpásokat 
alkottak, libás énekeket, mondókákat, játékokat 
tanultak  
A szülık az ünnepség délutánján meleg teát, for-
ralt bort és libazsíros kenyeret készítettek. 
A program az óvodások, szüleik, nagyszüleik, óvó 
nénik, dajka nénik lampionos felvonulásával kez-
dıdött. 
A bıi fıtérig vonult a lámpás csapat. Itt a kicsik 

libás játékokat mutattak be a szép számú közönségnek. 
Ezt követıen forró tea, forralt bor, libazsíros kenyér, sült kolbász mellé kötetlen beszélgetés követte.  
Az érdeklıdık Juhász Árpád képeslap-kiállítását tekinthették meg. 
A kis piacon kézmőves játékok, ajándékok vásárlására is volt lehetıség.   
Hajós Attila polgármester az óvodások segítségét kérte egy nyereményjátékban sikeresen részt vevık 
neveinek kihúzására. (Hajasné Németh Szilvia) 

2012. november 24-én 20 órai kezdettel ren-
dezte meg a Szülıi Munkaközösség és a 
Gyermekmosoly Alapítvány a hagyomá-
nyos jótékonysági bálját. Idén  - a Kultúr-
ház felújítási munkálatai miatt – az 
Ernhardt Panzió adott helyet a rendezvény-
nek, melyet ezúton is még egyszer köszö-
nünk. A jó hangulathoz minden adott volt. A 
megnyitót követıen a Bıi Nıi Kar és férjeik 
elıadásában egy vidám „retro-party”-t lát-
hattak a résztvevık, volt zene (Sallai Iván) , 
tánc, tombola, ital és - ha valaki megéhe-
zett – étel is. 
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen mó-
don segített a jótékonysági est megszerve-
zésében és lebonyolításában! 

Az Alapítvány minden további felajánlást kö-
szönettel vesz! (Fördısné Horváth Judit) 

 BÉCSBEN JÁRT A 8. OSZTÁLY 

Iskolánk idén is megszervezte a 8. osztályos tanulói szá-
mára - a már több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró – 
bécsi adventi kirándulást. 
A tanulók a látnivalók sorát a Schönbrunni kastélynál kezd-
ték, ahol a bécsiek által leginkább kedvelt karácsonyi vá-
sárban megkóstolhatták a híres puncsot is. Majd belvárosi 
buszos városnézés következett, melynek keretében a 
Hundertwasserhaust és a Pratert sem hagyták ki. 
Késı délután gyalogosan fedezték fel a város nevezetes-
ségeit: A csodálatosan kivilágított belvárosi sétálóutcákon 
haladva érintették a Stephansdomot, a Hofburgot, az 
Augustinerkirchet, az MQ-t és végül elérték a 
Rathausplatzon lévı nagy karácsonyi vásárt. (BN) 
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FOCI: FELFELÉ VEZET AZ ÚT! 
Sport 

Gönczöl Mátyás - a bıi iskola 4. osztályos 
tanulója, már több éve a szombathelyi Vízmő 
SC úszója - az idei ıszön is szép eredménye-
ket produkált:  
-2012. november 17-18. között a 34. Dr. Csik 
Ferenc emlékversenyen Sopronban a 2002-
esek versenyében 100 méteres mellúszásban 
V. (22 indulóból), 133 méteres vegyes úszás-
ban V. (22 indulóból) és 100 méteres hát-
úszásban VI. (26 indulóból) lett. 
-Legutóbb pedig 2012. december 1-én a Soly-
már István Emlékversenyen Dunaújvárosban  
100 méteres mellúszásban III., 400 méteres 
gyorsúszásban IV. és 200 méterese vegyes 
úszásban ugyancsak IV. helyezést ért el. 

(Babos Nóra) 

LABDARÚGÁS: UTÁNPÓTLÁS SIKEREK 

Az iskola különbözı korosztályai az idei tanévben is fıleg labdarúgás sportágban jeleskednek. 

A már lezárult IV. korcsoport küzdelmeiben iskolánk kiemelkedı sikereket ért el. Az alapszintő 
tornán 6 mérkızésbıl 6 gyızelemmel 18 ponttal 26-5-ös gólaránnyal magabiztosan nyertük 
magunk mögé utasítva a sárvári Nádasdy,  és  Gárdonyi iskola csapatát valamint a 
rábapatyiakat is. 

Ugyancsak ez a korosztály a diákolimpia sárvári selejtezıét is megnyerték és lehetıséget sze-
reztek a megyei döntın való indulásra. Gratulálunk a csapat tagjainak: Horváth Bence, Boros 
Tamás, Dan Szilveszter, Németh Gergı, Németh Milán, Kovács Martin, Varga Márk. 

(Hajós Attila) 

ÚSZÁS: GÖNCZÖL MÁTYÁS İSZI EREDMÉNYEI 

A 2012 -2013 bajnoki év ıszi fordulói befejezıdtek. Annak ellenére biztató a sze-
replés, hogy jelenleg a 15. helyen áll csapatunk a bajnokságban. Mondhatná bár-
ki, hogy ez „kincstári” optimizmus, de a tényekbıl kiindulva helytálló a következte-
tés. 
Az ıszi idényt erısen megfiatalított csapattal kezdtük el, több súlyos – hosszan 
tartó – sérültünk volt, a „kapus kérdést” sem sikerült megoldani. Mindezek után 

csapatunk tisztes helytállása volt a célkitőzés, amit sikerült teljesíteni. A Magyar Kupában túljutottunk az 
elsı fordulón,  ami régóta nem sikerült. (Gyöngyösfalu – Bı 1 : 4)  A második fordulóban a Jákfa ellen 
maradtunk alul a hosszabbításban bekapott góllal. A bajnokságban is voltak szép eredményeink, a 
Kenyeri csapatát legyıztük, a Pecöl ellen végig vezettünk, de aztán az utolsó tíz percben fordítani tud-
tak, és ami fontos a szezont nem vereséggel zártuk, a Simaság ellen döntetlent értünk el. 

Tudjuk sok tennivaló van még a csapat megerısítése terén, szeretnénk posztokra igazolni, 
a tárgyalások a kiszemelt játékosokkal folyamatban vannak. Bízunk a tavaszi jobb, sikeresebb folytatás-
ban. 
 A 2012-13 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 3 millió forintot fordít-
hatunk eszközök beszerzésére, pálya tartozékok (pl. labdafogó háló, kispad) felújítására, főnyíró traktor 
beszerzésére és az utánpótlás nevelésre. 
 A mintegy 800.000,-Ft önrész mellé a 2,2 millió forint hozzájárulást a LUK Kft. utalja az 
egyesület számlájára. (Horváth Jenı) 
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••••    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 

ALMÁS DIÓS NYELVECSKE 

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 

Hozzávalók:3 tojás, 30 dkg liszt, 30 dkg cukor, 30 dkg al-
ma,1csomag sütıpor,  1 mokkáskanál fahéj, csipet só, 10 dkg dió. 

Elkészítés: 3 tojás fehérjébıl kemény habot verünk, a tojássárgá-
ját is beletesszük és jól kikeverjük. Hozzáadjuk a cukrot, a fahéjat, 
a sót és a reszelt almát (nem kell kicsavarni a levét), valamint a 
lisztet és a sütıport. A masszát kizsírozott, kilisztezett tepsi-
be  öntjük,durvára darabolt dióval megszórjuk és lassú tőzön meg-
sütjük. 

Újságunk 2012. évi utolsó számát tartják kezükben. Reméljük, hogy idén is sike-
rült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekrıl! 

Az elkövetkezendı idıszakban is várjuk észrevételeiket, támogatóinknak köszön-
jük a segítséget. 

Minden Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és sike-
rekben gazdag új esztendıt kíván: 

Bı Község Önkormányzata és a HírBİség szerkesztısége. 


