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Már több évvel ezelıtt megfogalmazódott 
az akkori képviselıtestületben, hogy a település 
központját egységes szemléletbe foglalva felújít-
ja. Ehhez a szükséges lépések közé tartozott az 
iskola épületének felújítása, a templom és kör-
nyezetének rendbetétele, a plébánia helyén Bıi 
Ifjúságsziget megterveztetése, a Park átalakítá-
sa és a Mővelıdési ház felújítása. 

Ebben a fo-
lyamatban ismét egy 
állomáshoz érkez-
tünk. Az iskola és a 
templom megújult, 
és most a „Bıi fıtér 
piaccal és játszótér-
rel” projekt is befeje-
zıdött, még az ün-
nepélyes átadás van 
hátra. 

Természete-
sen azzal is tisztá-
ban voltunk, hogy 
ezek a tervek csak 
akkor valósulhatnak meg, ha megfelelı pályázati 
forrásokhoz tudunk jutni. 

Elsı alkalommal még elutasították a park 
pályázatunkat, de másodjára örömmel vettük, 
hogy „Bı központ piaccal és játszótérrel címő 
projektet” az MVH elfogadta és 19107302 Ft tá-
mogatást nyertünk, amelyhez 5158971 Ft ön-
részt kellett biztosítani. 

A hivatalos közbeszerzési eljárást a 
BAUWERK-N Kft nyerte el  és a terveknek meg-
felelıen határidıre befejezte a beruházást. Igaz, 
hogy a beruházás megkezdése és befejezése 
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után is nagyon sok munka várt ránk. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani a képviselıtársa-
imnak és a falu lakóinak, akik közül nagyon sokan 
meghallgatták kérésünket és idıt, energiát, mun-
kát nem sajnálva hozzájárultak ahhoz, hogy meg-
szépüljön a fıtér.  A fakivágás, a parkosítások, 
virágosítás alkalmával több tucat ember sok-sok 
munkaórát dolgozott. Köszönet érte! Reményeink 
szerint így talán mindenki magáénak érzi majd a 
teret, mely - közösen odafigyelve - sokáig ilyen 
szép marad majd.  

A célt reményeink sze-
rint elértük, egyrészt 
megújult a tér, ami a 
templomparkhoz kap-
csolódik. Másrészt épí-
tettünk egy EU szabvá-
nyos esztétikus játszóte-
ret a kicsik részére. Kis 
türelmet kérünk még a 
használatbavételig, hisz 
látható, hogy a füvesítés 
nyomán szépen zöldül a 
terület és ha kicsit meg-
erısödik birtokukba ve-
hetik a gyerekek. 
Tudjuk, hogy van még 

feladat, így jó volna a játszóteret 1-2 eszközzel 
bıvíteni. A piac részen elárusító asztalokat elhe-
lyezni, a csobogót üzembe helyezni. A parkba 
asztalt elhelyezni s mintegy találkozási pontként 
mőködtetni. 

Végezetül még egyszer megköszönöm 
mindenkinek munkáját! És kérek mindenkit, hogy 
vigyázzunk a megújult faluközpontunkra! Remél-
hetıleg sok érdekes, színvonalas rendezvénynek 
szolgál majd helyszínül!  

Hajós Attila, polgármester 

Elkészült a fıtér 
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A képviselıtestület 2012. május 7-én megtar-
tott ülésén jóváhagyta az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér közbeszerzési eljárása része-
ként az ajánlattételi felhívást, és az ajánlati 
dokumentációt. A képviselıtestület a meghir-
detett tárgyalásos eljárás keretében három 
ajánlattevıtıl kért ajánlatot. Az eljárás tájé-
koztatónk készítésekor még folyamatban van, 
eredményérıl a testület döntését követıen 
adhatunk tájékoztatást. Az Országgyőlés az 
elızı év végén hozott rendelkezésével 
befagyasztotta a szemétszállítási díjakat, az 
akkor megállapított új díjtételek visszavonásá-
ról korábban már tájékoztattuk a lakosságot. A 
törvényhozás 2012. április 15. napjával felol-
dotta a befagyasztó rendelkezést, ezért a kép-

viselıtestület a szolgáltató kérésére 
ezen idıponttól kezdıdıen visszaállí-
totta a decemberben már elfogadott, 
ez évre meghatározott díjakat. A vál-
tozás a közszolgáltató által idıköz-
ben kiadott számlákban már látható. 
A 2012. évi II. törvény 2012. április 
15. napjával átalakította a szabály-
sértési eljárás rendszerét. Az önkor-
mányzatok helyi rendeletekben nem 
határozhatnak meg szabálysértési 

tényállásokat, ezért a képviselı testület hatá-
lyon kívül helyezte a korábbi rendeletekben 
szereplı ilyen rendelkezéseket. A hatályon kí-
vül helyezés nem jelenti azt, hogy a maga-
sabb jogszabályokban nem szabályozott kirí-
vóan közösségellenes magatartásokat a jövı-
ben nem lehet szankcionálni, az önkormány-
zat külön rendeletben késıbb fogja megállapí-
tani azoknak az eseteknek a körét, ahol igaz-
gatási bírság kiszabására lesz lehetıség. A 
képviselıtestület egyetértıen vette tudomásul, 
hogy a könyvtárban tartott felügyeleti utóellen-
ırzés a szakmai munkát jó színvonalúnak ítél-
te. A képviselıtestület örömmel nyugtázta, 
hogy a Felsı-Répcementi Többcélú Kistérségi 
Társulás döntése alapján a IV. Kistérségi Nap 
Bı és Gór községek közös rendezésében 
2012. július 7-én a bıi futballpályán kerül 
megrendezésre. Kérjük a lakosságot, hogy tá-
mogassa a településünkön megtartásra kerülı 
térségi rendezvényt.  
 

Dr. Vincze György körjegyzı 

A képviselıtestület 2012. április 2-án tartotta 
meg soros ülését. A képviselıtestület jóvá-
hagyta az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének végrehajtását. A képviselıtestület 
örömmel állapította meg, hogy a költségvetés 
bevételei és kiadásai a tervezettnek megfele-
lıen alakultak, az önkormányzat kötelezı és 
önként vállalt feladatait teljesíteni tudta. A 
képviselıtestület megállapította azt is, hogy a 
kerékpárút létesítésére felvett hitel törleszté-
se nem okozott pénzügyi nehézséget. Az ön-
kormányzat az intézmények finanszírozását 
maradéktalanul teljesíteni tudta, az önkor-
mányzatnak 30 napon túli kifizetetlen szám-
latartozása nincs. A képviselıtestület elfo-
gadta a 2011. évrıl szóló belsı ellenıri jelen-
tést. A képviselıtestület felülvizsgál-
ta, megújította és hatályában fenn-
tartotta a 2010. évben elfogadott, 5 
évre szóló esélyegyenlıségi prog-
ramját. A képviselıtestület meghall-
gatta a polgármester tájékoztatóját 
a parkfelújítás munkáinak állásáról, 
úgy határozott, hogy a munkák ke-
retében készülı játszótér köré – bár 
az a beruházásnak nem része – ke-
rítést létesít.  
A képviselıtestület 2012. április 18-án meg-
tartott ülésén megkezdte az Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér építési beruházásának 
elıkészítését. Mivel a beruházás közbeszer-
zési eljárás köteles, a képviselıtestület elı-
ször elbírálta a közbeszerzési tanácsadói fel-
adatok ellátására beérkezett ajánlatokat. A 
képviselıtestület az ajánlatok közül Vigh Edit 
közbeszerzési tanácsadó bruttó 508.000,-Ft 
összegő ajánlatát fogadta el. A képviselıtes-
tület ezt követıen elfogadta az új közbeszer-
zési törvénynek megfelelı közbeszerzési 
szabályzatát. A képviselıtestület meghallgat-
ta és elfogadta a polgármester beszámolóját 
a folyamatban lévı beruházásokról, úgy ha-
tározott, hogy a park felújításhoz kapcsolódó-
an társadalmi munkát szervez. Ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani falunk lakóinak 
a társadalmi munkában történı nagy számú 
részvételért. Kérjük, hogy a jövıben is segít-
sék a képviselıtestület munkáját. A képvise-
lıtestület foglalkozott még a Petıfi utcai járda 
hiányzó szakaszának pótlásával, e beruhá-
zás most a magasnak tartott árajánlat miatt 
nem valósult meg. 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

IV. KISTÉRSÉGI NAP 2012. 07. 07-ÉN A BİI FOCIPÁLYÁN 

Ahogy az önkormányzati hírekben már olvashatták a Felsı-Répcementi Többcélú Kistér-
ségi Társulás döntése alapján a IV. Kistérségi Nap Bı és Gór községek közös rendezé-
sében 2012. július 7-én a bıi futballpályán kerül megrendezésre.  

A Kistérségi Nap programja: 

KULTURÁLIS BEMUTATÓ 
2012. május 31-én kulturális programnak 
adott otthont a bıi Mővelıdési Ház. Az isko-
lában és a kultúrházban mőködı csoportok 
tartottak hagyományos tanév végi bemuta-
tót. Kollár Balázsné iskolaigazgató köszön-
tötte a szép számú publikumot. Elsıként a 
Rock&Roll táncosokat konferálta fel. Felké-
szítıjük Németh Éva. Ezt követıen az Ács 
Mihály Alapfokú Mővészetoktatási Intéz-
mény bıi iskolás zongorista növendékeinek 
produkcióját élvezhette a közönség. A kis 
zenészek valamennyien Judy Hodos tanítvá-
nyai. Harmadikként a mazsorett csoportok 
egy pergı fináléval zárták a délután mősorát. Vezetıjük Debreczeni Attila. Végül az iskola 
igazgatónıje megköszönte mindenkinek az egész éves munkáját. (Babos Nóra) 
 

9.00–14.00 óra: Kispályás foci bajnokság 
és kistérségi fızıverseny a települések kö-
zött 
14.00 óra:  Köszöntı, rendezvénynyitó – 
Beszédet mond: Király Árpád a Fel-
sı-Répcementi Többcélú Kistérségi 
Társulás Elnöke, valamint Hajós At-
tila Bı és Gángliné Schreiner Tünde 
Gór polgármestere 
14.30–15.00 óra: A fızıverseny 
és a kispályás foci bajnokság ered-
ményhirdetése – A díjakat átadja 
Király Árpád Társulási elnök, Hajós Attila 
és Gángliné Schreiner Tünde polgármeste-
rek. 
15.00-17.00 óra:  Kistérségi civil kultu-
rális egyesületek mősorai: 
- A büki/csepregi Hastánccsoport bemuta-
tója 

- A bıi NAPSUGÁR tánccsoport bemutató-
ja 
- A csepregi ZUMBA-LADY tánccsoport 
elıadása 

- A sajtoskáli ASSZONYKÓRUS be-
mutatója 
- A simasági SZTÁRSÁG csoport 
táncos elıadása  
- A büki Fınix tánccsoport bemuta-
tója 
- A tompaládonyi Fiatalok Társulata 
operett és modern tánc bemutatója 

17.00 óra:   Dömötör Balázs + 
Summerlove + Mickey Roll (Pop, sláger, 
rockandroll) 
18.30 óra: „Marton szállás” lovas bemu-
tatója 
20.00 óra: BÁL (zene: West együttes) 
 

Bİ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRA NAPJA 

Az idei nyáron is szeretnék megrendezni Bı Község Kerékpártúra-napját. Tervezett idı-
pont: július közepe vagy második felének egy szombati napja. Az útvonal hasonlóan ala-
kulna mint tavaly: Bı-Bük-Szakony-Gyalóka-Lutzmannsburg és vissza, hazafelé egy 
csepregi vagy bükfürdıi fagyizással esetleg szalonnasütéssel.  
Kérjük az érdeklıdıket, hogy figyeljék a bıi honlapot és a plakátokat! 

(Babos Nóra) 
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A márciusi és áprilisi hónap igazi kihívás 
volt kreativitás tekintetében, hiszen a hétvégi 
foglalkozásokon kívül a könyvtári nyitvatartási 
napokon is kérik már a gyerekek a kézmőves 
termékeket. 
Szakácstudományunkat a következıkkel bı-
vítettük: 
� virslibıl polip készült 
� békaherceget varázsoltunk toastkenyérre. 
� húsvétra cukormáz segítségével tojást, ka-
csát, bárányt, csibét díszítettünk 
Kézmőves praktikáinkat az alábbiak jellemez-
ték:  
� hungarocellbıl készült 101 kiskutyás fali 
dísz és nyuszi 
� papírból hajtogattunk: rózsagömböt, csere-
pes csillagvirágot, tavirózsát, háromporzós 
virágot, szegfőt, cicát, cukortartót 
� ujjfestékkel képeslapot csináltunk 
� mdf lapra 3d lepkét ragasztottunk 
� dekorgumiból: tavaszi virág kelt életre 
� felelevenítettünk a háromszög alapú doboz 
elkészítési módját, valamint a divattáska ké-
szítést 
� lufiból hajtogattunk: kardot, virágot, papa-
gájt 
� sokak kérésére: csillámtetováltunk 
Anyukákkal összefogva baba-mama- gyer-
mek börzét szerveztünk is. 
Legtöbben pedig Inci és Finci bohócpartiján 
vettek részt áprilisban. 
Májusban: 

� Anyák napjára 8szöglető dobozt hajtogat-
tunk és krepp-papír segítségével virágot ké-
szítettünk. 
� A hónapban: kála, kínai nárcisz, krókusz 
készült is készült 
� A felhıtlen bizalom és szeretet hálájaként 
megünnepeltük ezeket a nagyszerő gyerme-
ket május utolsó szombatján egy  piknik kere-
tében. Bevezetésként egy keveset játszot-
tunk: kipróbáltunk néhány versenyszámot az 
Egy perc és nyersz vetélkedı elemei közül. 

Végül mindenki megtalálta jutalmát: egy hungarocell 
fali díszben. Ezek után nem maradt már más hátra, 
mint a tényleges piknik: szendvicsekkel, édességek-
kel, üdítıkkel, s  természetesen a jó hangulattal. 
� Tavasz folyamán sikeres kapcsolatot építettünk ki 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárral, így 
bármilyen könyvet tudunk kérni az állományukból. 
Júniusban: 
� Takács Endréné volt a vendégünk: szalvétagyő-
rőt, ajándékkísérıt és ablakdíszt készítettünk segít-
ségével. 
� Belekapcsolódunk ismét Olvasólámpa pályázat-
ba, ahol tavalyi éven Szarka Annamária és Vincze 
Simon kiváló eredményt ért el. 
� Útjára bocsátunk egy országos pályázatot is, 
amely Leiner Laura: Szent Johanna Gimi címő 
könyvsorozatához kapcsolódik (Marton Eszter) 
 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
 

Az elmúlt negyedévben is tartottunk összejöveteleket a 
Nyugdíjas klubban. 
Április 23-án Zsíros-Simon Mária író-költı, elıadómővész 
önálló estjén ismerhettük meg mőveit. Többen vásárol-
tunk is mesés, verses köteteibıl. 
 
M ő s o r o s , 
v a c s o r á s 
É v a d z á r ó 
összejövete-
lünket Júni-
us 6-án tar-
tottuk. A lét-
szám - nagy 
örömünkre- 
idén is bı-
vült, sokan 
töltötték ve-
lünk az es-
tét:  
A Csepregi Farkas Sándor Egylet tagjai (19- fı) ismét 
nagy örömmel és szeretettel jöttek el hozzánk, és nótás 
citera zenével szórakoztattak bennünket. Ezúton is kö-
szönjük, hogy immár harmadszor jöttek el hozzánk, aján-
lották fel nekünk mősorukat. Falunk és térségünk lehetı-
sége nyílik megtekinteni színi és zenés darabjaikat. Far-
sangban és húsvéthétfın rendszeresen mősoros dél-
utánnal örvendeztetik meg az érdeklıdıket. Én magam is 
többször megnéztem a mindig teltházas elıadásaikat, 
melyeket a közönség vastapssal jutalmazott. Munkájuk-
hoz további jó egészséget, és sikereket kívánunk.  
Az est folyamán nagyon jó hangulat kerekedett, elénekel-
tük szinte mindenki nótáját. Jó volt látni az idısebb és 
fiatalabb nyugdíjasokat együtt nótázni. Az óra könyörte-
lenül felgyorsult járása vetett véget jó kedvünknek.  

(Szabóné Bognár Matild) 
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ÖRÖKRE MEGPIHENT Hitélet 

 Április 5.6.7.8.9. húsvéti szertartások: a hívek 
szép számmal vettek részt mind az öt napon a szer-
tatásokon. 
 Április 29-én a sárvári hívek litánia keretében 
elhozták hozzánk a „Szárnyaskeresztet”, ahol Hajós 
Attila Polgármester Úr felkötötte a bıiek üzentét tol-
mácsoló szalagot, majd Németh Antal, a bıi Egy-
házközség Világi elnöke köszöntötte a zarándoko-
kat, és méltatta a „Szárnyaskereszt” eredetét, jelen-
tıségét. 
 Május 04-én a bıi hívek (közel 20-an) tovább-
kísérték a Feltámadási jelképet Répcelakra, ahol 
Aigner Géza atya köszöntött bennünket, majd szent-
misén, szeretetvendégségen vettünk részt. 
 Májusban a Szőzanya havában a hétköznapi 
szentmisék elıtt, és vasárnap délután, a litánián kö-
szöntöttük a „Mennyei Édesanyát”- a hónap utolsó 
napján pedig sokan részt vettek a 
Chernelházadamonya határában lévı lourdes-i bar-
langnál a Szőzanya köszöntın. 
 Május 28.-án Pünkösdhétfın 7 fiatal (4 fiú 3 
lány) részesült a bérmálás szentségében. 
 Június 10.-én Úrnapján volt az elsıáldozás 
templomunkban. 10 kisgyerek (egy kisfiú saját falu-
jában tartotta meg ezt a szép ünnepet) – 5 fiú, 5 
lány- járult elıször szentáldozáshoz. 
 Az Úrnapi körmenet a bizonytalan idıjárás 
miatt elmaradt, az ájtatosság egy részét a templom-
ban tartottuk. 
 június 17-én volt falunk Szentségimádási nap-
ja. Idén új kezdeményezésként, volt egy óra (Erzsi 

néni vezetésével) az ifjúság részére, hogy át-
vegyék, megtanulják és megszeressék ezt a 
hagyományt. 

(Szabóné Bognár Matild) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ELMÚLT NEGYEDÉVI PROGRAMJAIBÓL 

Szomorúan vettük tudomásul, hogy falunk díszpolgára, egykori káplánunk, 
plébánosunk, 
Barbély János Kanonok Úr, hosszantartó, súlyos betegség után 2012. má-
jus 12.-én a gyıri Papi otthonban visszaadta lelkét Teremtıjének.  
Nekem személy szerint különös kötıdésem volt Barbély atyához. A gyer-
mekkoromban megtapasztalt, következetes szigorát, egyfajta együttérzı, 
bizalmas viszony váltotta fel.  Havonta beszéltünk telefonon, többször láto-
gattuk İt a papi otthonban.  Mindig csodáltuk azt a mély hitet amellyel ké-
szült a hosszú, az utolsó útra. Mindenre gondolt, mindent megszervezett 
elıre. Néha próbáltam terelni a gondolatait az élet derősebb oldala felé, de 
İ mindannyiszor visszatért a szomorú valósághoz. Tisztában volt vele, 
hogy a gyilkos kórral szemben nem sok esélye van. De hitt és bízott, egy-
szer azt mondta „Ne hidd, hogy nem szeretnék még élni, számítok a behívóra, de nem várom!” 
Naponta hálát adott a Jó Istennek és a Szőzanyának azért, amit élete során kapott. Imádságos szeretettel emlé-
kezett meg az İt ápolókról, akik az otthonban töltött évek alatt kedvességükkel, odaadó gondoskodásukkal pró-
bálták enyhíteni fájdalmait. Míg egészsége engedte naponta emlékezett a szentmisén egykori híveire.  
Az utolsó hónap igazi „Keresztút” volt az életében. Arra kérte a kispapokat, hogy ha majd rátér az „útra”, halálos 
ágyánál imádkozzák a Jézus Szíve litániát. Megadatott neki, és azt a kegyelmet is megkapta, hogy a szentségek-
kel megerısítve költözhetett az örökkévalóságba.  
Temetési szertartásán Ferling György plébános úr, falunk világi és egyházi képviselıi és mi egykori hívei búcsúz-
tunk tıle.  
„ADJ URAM ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI!   BARBÉLY ATYA NYUGODJÉK BÉKÉBEN!” 

(Szabóné Bognár Matild) 

HITTANTÁBOR: július 16-20. 
Helye: Sopron,Szent Pál Szakkollégium, Ára: 15000Ft/fı 
Magába foglalja: Kétágyas szobát, napi háromszori ét-

kezést, múzeumbelépıket, útiköltséget.   
Naponta szentmisén veszünk részt, templomot látoga-

tunk és gyakoroljuk a keresztény élet szabályait a stran-
don és a bobpályán is.  

Az elsı nap programjára külön is el lehet jönni: Gyır-
ostyasütı látogatás, valamint a torinói lepel másolatának 

megtekintése.  
Érdeklıdni lehet Vincze Erzsinél 06 30 92 29 741  

telefonszámon.  



6 

FÖLD NAPI SZEMÉTGYŐJTÉS Az iskola és óvoda hírei 

Beneveztünk a IV. korcsportos fiúkkal a nagy-
pályás labdarúgó diákolimpiára, ahol a területi 
mérkızések lejátszása után a 2. helyen sikerült 
végeznünk, így továbbjutottunk a megyei dön-
tıre, ahol már nehezebb mér-
kızések vártak ránk! Nagy-
szerő játékkal mutattuk meg, 
hogy fel tudjuk venni a harcot 
a városi iskolákkal is! Az elsı 
mérkızésen a Rum csapatát 
gyıztük le 4-0 arányban, majd 
a következı mérkızést a Kör-
mend csapatával játszottuk, 
ahol szintén sikerült 2-1 nyer-
nünk, így a döntı mérkızést a 
szombathelyi Váci csapatával 
vívtuk, ahol 3-0-ra alulmarad-
tunk. Hozzá kell tennem, hogy 
az Illés Akadémia csapatáról beszélünk. Ezek-
kel az eredményekkel kivívtuk magunknak a 
második helyet, és így esélyünk volt bekerülni 
az országos elıdöntıbe, ami sikerült is, ugyan-
is kiemeltek minket és automatikusan besorsol-
ták a csapatot a Zala megyei elıdöntıbe, amit 

Lentiben rendeztek meg. Az elsı mérkızést a 
Veszprém csapatával játszottuk, ahol egy szo-
ros mérkızést játszva sajnos 3-2-re kikaptunk. 
A második mérkızésen a Lenti csapatát gyız-

tük le 5-1 arányban, így meg-
szereztük a 3. helyet. Úgy 
gondolom, hogy nem kis tel-
jesítmény egy ilyen kis lét-
számú iskolától, hogy eddig 
eljutottunk. Az iskola történe-
tében ez az elsı alkalom, 
hogy országos elıdöntıig 
jutott a csapat. Csapatnév-
sor: Tatár Loránd,Nagy Ró-
bert, Németh Zoltán, Marton 
István, Boros Tamás, Dan 
Szilveszter, Horváth Dávid, 
Németh Milán, Sümegi Nor-

bert, Kiss Roland, Varga Márk, Kovács Martin, 
Németh Gergı, Nagy Ívó, Vass Péter. Gratulá-
lok minden résztvevınek. További sportsikere-
ket kívánok minden résztvevınek! 

(Biró Kornél) 

SZÉP SIKER A LABADARÚGÓ DIÁKOLIMPIÁN 

A bıi iskola - ahogy már évek óta - idén 2012. 04. 
21-én ismételten csatlakozott a Föld napja (április 
22.) alkalmából rendezett falutakarítási akcióhoz.  
A diákok a faluban, a focipályán szedték a szeme-
tet (a községen belül fıleg elszórt cigarettacsikkbıl 
találtak nagyobb mennyiséget), egy kisebb csoport 
pedig a Lócs irányában lévı, illegális hulladéklera-
kóként használt erdıs részen próbálta megtisztíta-
ni a környezetet. Utóbbi terület hulladékmentesíté-
sére jövı évben felnıttek mozgósítása is meggon-
dolandó.  

(Babos Nóra) 

A BALLAGÓ 8. OSZTÁLY 

2012. 06. 15-én véget ért a 2011/12-es tan-
év. Ezen a napon 15 ballagó 8. osztályos 

tanuló búcsúzott el az iskolától: 
Alsó sor (balról jobbra): Farkas Georgina, Mol-
nár Bettina, Babos Nóra(osztályfınök), Agócs 
Alexandra, Németh Martina, Haller Szimonetta. 
Középsı sor (Balról jobbra): Gróf Benjamin, 
Bogdán Roland, Szakmár Dániel, Magó Miklós, 
Marton István. 
Felsı sor (balról jobbra): Nagy Róbert, Horváth 
Patrik, Németh Zoltán, Tatár Loránd, Haller Attila. 
 

Mindannyiuknak további sikeres  
életpályát kívánunk! 
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FOCI: Kísért a múlt!? Sport 

A korosabbak talán még emlékeznek arra a sikertörténetre, amikor Szarka Zoltán olimpiai 
bajnok védte futballcsapatunk kapuját és egy sor volt NB-s játékos -Lıdör, Szendrıdi, 
Kecskés, Erdélyi, Leibinger, hogy csak párat említsek, játszott a csapatban. Az a csapat 
akkor második helyen végzett a megyei II. Osztály Sárvár csoportjában és nem jutott fel 

a megyei elsı osztályba. A “kudarc eredménye” lett, hogy a meghatározó játékosok elhagyták az 
egyesületet. 

A következı bajnokságban a csapat kiesett a másodosztályból és három év kellett, hogy újból 
visszajusson. 

A múlt évben második helyen végzett a csapat a megyei II. Osztály Sárvár csoportjában és 
nem jutott fel a megyei elsı osztályba. A “kudarc eredménye” lett, hogy a meghatározó játékosok 
elhagyták azegyesületet az elnökkel együtt. 

Az új vezetés megpróbálta pótolni a távozókat, ami létszámban sikerült is, de sajnos a tavaszi szezon 
kevésnek bizonyult, hogy eredményes csapat alakuljon. Nem volt olyan mérkızés, hogy az elızıhöz képest 
ugyanazzal a csapattal tudtunk volna kiállni. Néhány jellemzı adat: a felnıtt csapat 20-as keretébıl mindössze 
egy játékos – Bíró Kornél – szerepelt mind a 14 mérkızésen, rajta kívül még két játékos -Krukics László és 
Tompek Attila – játszott 13 mérkızést, további kettı 11 és három aki 10 alkalommal szerepelt. Többször kellett az 
ifjúsági csapatból kiegészíteni a keretet, és a fiatalok méltek is a lehetıségekkel, jó játékkal hálálták meg a 
bizalmat. 
Minden mérkızésre teljes csapattal tudtunk kiállni és próbálkoztunk eredményesek lenni, de ez a tavasz csak így 
sikerült, mindössze 7 pontot tudtunk szerezni, ami a 15. helyre volt elegendı.  

Most még nem tudni mi lesz a sorsunk, maradhatunk-e a másodosztályban nem tılünk függ, sok a 
bizonytalanság. 

Az egyesület vezetése bizakodó a jövıt illetıen. Nem mondhatunk le az utánpótlásról, ezért az U-19 
– es csapat szerepeltetése elsıdleges, mert megítélésünk szerint csak úgy biztosítható a jövıbeni 
eredményesség, ha azok a labdarúgóink lesznek többségben, akik motiváltak, érzelmileg is kötıdnek egymáshoz, 
csapatukhoz. 

Van tervünk a folytatásra, bármit hoz is a holnap. Tovább munkálkodunk a csapatok megerısítésén, 
mert szeretnénk elıre lépni a következı bajnokságban. Elsısorban szertnénk megtartani azokat a labdarúgókat, 
akik a legtöbbet tették annak érdekében, hogy “legyen egy csapat”, továbbá vannak kiszemeltjeink a felnıtt és az 
ifjúsági csapat keretéhez egyaránt. Bizakodva várjuk az új bajnokságot, hisz az elvégzett munka meg kell, hogy 
hozza gyümölcsét. 

Az egyesület mint szervezet erıs, anyagilag rendezett, a vezetés egységes és aktív. 
A 2011-2012 évi “TAO” pályázatot sikerült eredményesen végig vinni. Megújult a mérkızés 

felszerelés, minden játékos használatba kapott melegítıt, esı anorákot, edzéseken mindenkinek jut labda a 
gyakorlásokhoz stb. Az új pályázat elbírálása még folyamatban van. Eredményes bírálat esetén megújul az 
öltözı, a pálya tartozékai, tovább bıvülhet a felszerelés és az eszköz állomány. 

A következı bajnoki szezon 2012. augusztus 19-én kezdıdik, bízunk benne, hogy nekünk is a 
megyei másodosztályban. 

(Horváth Jenı) 
 

ASZTALITENISZ 

Idén is megrendezésre került az is-
kolai asztalitenisz bajnokság, amire 
szép számmal jelentkeztek. Az idei 
évben az volt az érdekes, hogy a je-
lentkezık között egy lány is részt 
vett, Varga Kíra. Nagyon izgalmas 
mérkızéseket játszva dılt el a baj-
nokság állása, ami a következıkép-
pen alakult: 1. Bogdán Roland 2. 
Horváth Patrik 3. Németh Milán 4. 
Haller Attila. Gratulálok a résztvevı 
tanulóknak és további sportsikereket 
kívánok!  

(Biró Kornél) 
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kıfaragómester 
Mobil:30/9465968 

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

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

 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári üzleteinkben: 
 

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

Napos Mezı Pékség – a természetes minıség. 

Recept sarok 

VIENETTA JÉGKRÉM OTTHON 

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 csomag tejszínhabpótló por 
• 3 evıkanál cukor (ízlés szerint édesíthetı) 
• 450 ml tej 
• 1 tábla fekete csoki/tortabevonót 
• 2 evıkanál étlolaj 
 
 
Elkészítés: .A tejszínhabporhoz hozzákeverjük a cuk-
rot, majd apránként a tejet, és gépi habverıvel jól 
kikeverjük habosra. A csokoládét gız fölött megol-
vasztjuk, hozzákeverjük az étolajat. Egy ızgerinc-
formát alufóliával kibélelünk, a felvert habot és a csokoládét egymás után vékonyan beleréte-
gezzük. Fóliával letakarva mélyhőtıbe tesszük. Fogyasztás elıtt kiborítjuk egy tálcára, és az 
alufóliát eltávolítjuk. Szeletelve már ehetı is! 


