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1848 a gyökeres változások, a lázadozás és 
küzdelem éve. Egy gondolat rezgi át az 
egész kontinenst: ez az állapot tovább nem 
tartható. Nincs több idı hosszas tanácsko-
zásra vagy halogatásra. Az eszmék megér-
tek, hiszen az élet szüksége követelte azo-
kat.  
A „népek tavaszán” ez a forradalmi láz elérte 
hazánkat is. 
 
„Egy szóvá s egy érze-
lemmé 
Olvadt össze a haza, 
Az érzelem „lelkesőlés”, 
A szó „szabadság” 
vala.” (Petıfi Sándor: A 
márciusi ifjak) 
 
Megjelent tehát a re-
mény, amely erıt s lel-
kesedést adott, amely 
nem halt el csírájában, hanem erıre kapott, 
tettre kész ifjak hadát izzította.  Így már egy 
egész nemzet állt készen arra, hogy élete 
folyamát egy új, jobb irányba terelje. Fellá-
zadt a győlölt önkényuralom ellen, félredobta 
a nyomort, a mellızést, a nélkülözést, és a 
hın áhított szabadság keresésébe fogott, 
ahogy az ifjú titánok szíve diktálta. 
 
Ez az ünnep mindenkinek ismerıs. Amikor 
megkérdeznek minket róla, sokan, sokféle-
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képpen válaszolunk: szinte nincs két egyfor-
ma meghatározás, mindenki mást emel ki. Az 
értelmezésbeli különbségek ellenére azonban 
ez az a nap, aminek jelentısége nem képezi 
vita tárgyát. Március idusán elıkerül otthon a 
kokárda valamelyik fiókból; az óvodában a 
rajzlap, a hurkapálcika és a piros-fehér-zöld 
ceruza; általános iskolában a Nemzeti dal, és 
a korabeli naplórészletek. De hogy is volt? Mi 
is történt pontosan 1848-ban? Petıfi, Jókai, 
Vasvári, Táncsics, Kossuth, Nemzeti dal, 12 

pont, Pilvax, majd ren-
geteg csata, a haladás 
elımozdítását célzó re-
formok. 
 
Ez a forradalom bebizo-
nyította, hogy a magyar 
nemzet méltó a fennma-
radásra és nem fog be-
leolvadni a környezı né-
pekbe, vagy nyom nél-
kül eltőnni. A múltból fa-
kadó „rózsafa” ugyanis 

kihajtott, az ember és a haza nem felejt, a 
szív mindig érez és emlékezik. Emlékszik a 
nagyságra, a felhıtlen odaadásra, a küzdeni 
tudásra, az igazi hazaszeretetre, és tudja, 
bármi is történjék, mindig lesz valaki, aki a 
nemzetért kiáll: óvja, védi, továbbvirágoztatja 
e csöppnyi országot… 
 

(Marton Eszter és Németh Csilla) 

MÁRCIUS 15. 
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évivel azonos, költségnövekedés szinte csak 
a garantált bérminimumok bevezetésének ha-
tásából adódik.  A képviselıtestületek hatá-
roztak arról is, hogy részleges felújítást hajta-
nak végre a körjegyzıség épületén. Ennek ke-
retében cserélésre kerül az épület elavult vil-
lanyvezeték rendszere, felújításra kerülnek a 
vizes blokkok, és elvégzésre kerülnek az indo-
kolttá vált festési munkálatok. A részleges fel-
újítást az idıközben elkészült tőz és érintés 
védelmi vizsgálatok jegyzıkönyvei is elıírják. 
A képviselıtestületek a körjegyzıt árajánlatok 
beszerzésével bízták meg, a konkrét döntést 
ezek ismeretében késıbb hozzák meg.  
 
Bı község képviselıtestülete 2012. február 

15-én tartotta meg soros ülését. A 
képviselıtestület az ülésen jóvá-
hagyta 2012. évi költségvetését. A 
költségvetés bevételi és kiadási 
fıösszege 195.504.000,-Ft (ez az 
összeg tartalmazza az intézmé-
nyeknek átadandó pénzösszege-
ket is). A költségvetés 2012. évi 
legfontosabb feladatként a folya-
matban lévı parkfelújítás befeje-
zését jelöli meg, melynek 2012. 
évi elıirányzata 24.000.000,- Ft, 
ebbıl az elnyert MVH támogatás 
összege 19.107.000,- Ft. A másik 
fontos feladat az Integrált Közös-

ségi Szolgáltató Tér beruházás megvalósítása 
keretében a Mővelıdési Ház épülete felújítá-
sának megkezdése. E célra a költségvetés 
2012. évben 30.480.000,- Ft-ot szán, melybıl 
az MVH támogatás összege 24.000.000,-Ft. A 
költségvetés 2012. évben a beruházások 
megvalósíthatósága érdekében 6.100.0000,- 
Ft hitel felvételével számol. Az önkormányzat 
korábbi (a kerékpárút építéséhez felvett) és 
folyamatban lévı hiteleinek törlesztésére 
3.046.000,- Ft elıirányzat került megállapítás-
ra.  
A képviselıtestület az ülésen jóváhagyta a 
2012. évi Közbeszerzési Tervét, határozott a 
tulajdonában lévı épületek tőz és érintésvé-
delmi vizsgálatának elvégzésérıl, valamint 
megkezdte a Mővelıdési Ház felújítása köz-
beszerzési eljárásának elıkészítését.  
 

(Dr. Vincze György körjegyzı) 

Bı község képviselıtestülete 2012. január 
25-én tartotta ez évi elsı ülését. A képviselı-
testület határozott az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér eszközbeszerzésének befe-
jezésérıl, a projektmenedzsment részszám-
láinak befogadásáról. Önkormányzatunk e 
költségek támogatási részének lehívására a 
kifizetési kérelmet benyújtotta. A képviselı-
testület határozott a Mővelıdési Ház felújítá-
sa építési engedélyének kiadásához szüksé-
ges telekalakítás végrehajtásáról (a Mővelı-
dési Ház telke az épület vonalával volt azo-
nos, a telek a tényleges állapot szerint került 
módosításra az ingatlan nyilvántartásban). A 
képviselıtestület lakásbérleti szerzıdés idı-
tartamának meghosszabbításáról is döntött. 
A képviselıtestület határozott a 
Köztársaság téri parkban lévı fe-
nyıfák kivágásának végrehajtá-
sáról. A fák elöregedtek, a park 
folyamatban lévı felújítása miatt 
kivágásuk szükségessé vált. He-
lyükre új növények a parkfelújí-
tással együtt a beruházás része-
ként kerülnek telepítésre. Az ülés 
végén a képviselıtestület hatá-
lyon kívül helyezte az elmúlt év 
végén hozott közszolgáltatási dí-
jakat megállapító rendeleteit. 
2012. évtıl kezdıdıen ugyanis a 
víz és csatorna szolgáltatás díját a szolgálta-
tó jogosult megállapítani, a települési szilárd 
hulladék győjtését pedig a szolgáltató a 
2011. évi díjtételekkel köteles teljesíteni. A 
képviselıtestület a pótlólagos állami támoga-
tásokkal módosította a 2011. évi költségveté-
si rendeletét.  
 
Az intézményeket fenntartó képviselıtestüle-
tek 2012. február 10-én Simaságon tartották 
meg együttes ülésüket. A képviselıtestületek 
jóváhagyták az Általános Iskola és Óvoda 
2012. évi költségvetését. A költségvetés be-
vételi és kiadási fıösszege 93.249.000,- Ft. 
A képviselıtestületek pályázatot írtak ki az 
Általános Iskola és Óvoda igazgatói beosztá-
sának betöltésére. A képviselıtestületek jó-
váhagyták a Körjegyzıség 2012. évi költség-
vetését is. Az intézmény bevételi és kiadási 
fıösszege 33.724.000,- Ft. A képviselıtestü-
letek megállapították, hogy mindkét intéz-
mény költségvetése gyakorlatilag az elızı 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA! 
Környékünkön az elmúlt idıben több bőncselekmény is történt. 
Kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyeljünk egymásra, szomszédokra,  
idısekre, a falura. A gépjármőben ne hagyjanak értékeket! 
Bármilyen gyanús dolgot észlelnek, jelezzék a hatóságok felé! 
 
Bőnmegelızési tanácsok: 
A leggyakrabban elıforduló trükkök:  

-gázár-támogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott; 
-más hivatalos jellegre hivatkozik (gáz- vagy áramszolgáltató, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó); 
-szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne lerakni, tároltatni; 
-vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna, stb.) vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprő, edé-
nyek, stb.) ürügyével; 
-pénzt szeretnének felváltani; 
-WC-re szeretne menni; 
-rosszullétre hivatkozik; 
-vizet kér; 
-kamionja, személyautója lerobbant és a bevontatáshoz, javításhoz pénzre van szüksége; 
-szomszéd telket szeretnék megvenni (vagy megvették) és a telekhatár felıl érdeklıdnek; 
-szeretet-szolgálattól csomagot hoztak; 
-szociális-segélyt hoztak; 
-szemétszállítás túlfizetése miatt pénzt hoztak; 
-kerti munka elvégzésének ürügyével; 
-sértett hozzátartozójától  pénzt, tőzifát, stb. hoztak 
  
A gépjármőfeltörések megelızése érdekében az alábbiakra érdemes figyelmet fordítani  
-Semmilyen értéktárgyat, okmányt, táskát ne hagyjanak látható helyen a gépjármőben, 
-A jármőtıl való távozás elıtt gyızıdjenek meg az ajtók, az ablakok zárt állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról, a 
mechanikus biztonságtechnikai eszközök felhelyezésérıl. 

Kérjük adója 1%-ával támogassa a községünkben mőködı civil 
szervezeteket! 

 

A "GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY" ADÓSZÁMA: 18885235-1-18 
A RÉPCEVÖLGYE SPORTKÖR ADÓSZÁMA: 19892911-1-18 

 

Elıre is köszönjük! 

1 % 

FİTÉR FELÚJÍTÁSI PROJEKT 
 Ahogy bizonyára már tapasztalták, 
javában folynak a fıtérfelújítás munkála-
tai. 
 Ha fejlıdni akarunk, akkor a közös 
célunk az építkezés legyen, azonban min-
den építkezés elıször rombolással jár.  
 Az Önkormányzat a lakosság szíves 
türelmét kéri a munkálatok befejezéséig 
illetve a tér végleges állapotának elérésé-
ig. 
Az új fıtér megközelítıleges látványtervei 
megtekinthetıek a http://www.bo.hu/hu/
hirek/ oldalon. 

(Hajós Attila) 
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ARCHÍV: 
Az idei esztendıt a lelkes kis csapattal január 7-
én nyitottuk meg egy kukta szakkör keretében. 
Kakaós muffinjaink díszítésért kiáltottak, így a frutti 
cukor segítségével, elsajátítottuk formázásának 
lehetıségeit. Szebbnél szebb rózsák születtek a 
gyerekek által. 
Még ezen a délutánon speciális háromszög alapú 
díszdobozt is készítettünk. 
 

Január 14-én kézmőveskedni és karaokézni győl-
tünk össze. Míg az elızı egy csodaszép termés-
pillangót jelentett, az utóbbi pedig a bátorsággyőj-
tésrıl szólt. 
 

Februárban ráhangolódtunk a farsangra Tamásné 
Kondor Kitti és Jankovics Beáta segítségével, akik 
szebbnél szebb mintákat festettek arcunkra. Volt 
katicabogarunk, cicánk, pillangónk, kutyák, an-
gyalkánk, vámpírunk stb. Ez a délután pedig bebi-
zonyította: türelem tekintetében kitőnıre vizsgáz-
nak a gyermekek. 
A hónap utolsó szombatja a várva várt csillámteto-
válás mővészetét hozta. Mindenki választhatott 
magának mintát, amelyet utána karján láthatott 
viszont. Az ügyesebbek maguknak készítették a 
tetkókat, valamint két felnıttön is volt lehetıségük 
új tudásukat megmutatni. A lufihajtogatást is sze-
retettel fogadták, a felfújásban aktívan részt vet-
tek, de a lufitekerés mozzanataiban szemlélıként 
vettek részt. 
 

Március 14-én emlékeztünk meg az 1848/1849-
es szabadságharcról az általános iskola 6. osztá-
lyának, valamint a bıi fiatalok közremőködésével. 
Külön öröm volt számunkra, hogy Dan Sebastián 
elıadta Máté Péter Hazám címő számát, amelyet 
elızı héten a köztársasági elnök úrnak is elıadott 

barátaival.  S egyben itt szeretnék köszönetet mondani: 
Haller Gabriellának, Soós Bettinának, Vincze Mártonnak, 
Sali Anettnek, Horváth Biankának, Szabó Annamáriának, 
Vincze Bencének, Dan Szebastiánnak, Dan Virágnak, 
Hajós Gabriellának, Kazmar Tündének, akik az elmúlt 
idıszakban községünk ünnepein felléptek. 
 

A márciusi hosszúhétvége elsı napján a szakácstudo-
mányunkat bıvített: virslibıl polipkészült, a békaherceget 
varázsoltunk a toast kenyérrre.  
A második napon a könyvtár dekorációjához hasonló 
hungarocell fali dísz készült, amely igazi kihívásnak bizo-
nyult. 
 

PROGRAMELİZETES: 
� A tavaszi szünet elsı napján húsvéti kézmőves játszó-
ház lesz egész délelıtt. 
�Szülık, kismamák figyelem! Április 14-én községünk ad 
otthon egy térségi baba- mama-gyermek börzének. Ha 
kinıtte gyermeked ruháit (0-14 éves), cipıit és már nincs 
szükséged babakocsira, hordozóra, etetıszékre, kiságy-
ra, légzésfigyelıre, túl sok a játék otthon és nem tudod a 
sok baba, gyermek és kismama holmit hol tárolni? Hozd 
el hozzánk, add vagy cseréld el! Ha szeretnél kedvezmé-
nyesen vásárolni azt is megteheted. Asztalfoglalás legké-
sıbb: április 3-ig. „Standdíj”: 300 Ft. Bıvebb információ 
és jelentkezés Marton Eszternél. 
�Április utolsó napján: anyák napi készülıdés  
 

A programok a www.bo.hu-n is elérhetıek lesznek. 
(Marton Eszter) 

 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

NYUGDÍJASKLUB 
Az adventi vásárban a klub is állított egy standot. Az elıkészü-
letekbıl mindenki aktívan kivette a részét. (Ezúton is köszönöm 
mindenkinek.) Volt aki horgolt karácsonyfadíszekkel, angyal-
kákkal, aztán finomabbnál finomabb házi süteményekkel, és 
nagyon sokan, -gondolva a kisgyerekekre- plüss figurás aján-
dékcsomagokat készítettek. A vásár napján pedig vásárlásaik-
kal növelték a klub bevételét. 
 
Január 27. Szabó Jánosné -Anikó -szombathelyi diplomás ter-
mészetgyógyász tartott elıadást, és készített ingyenes íriszdiag-
nosztikát és testszint felmérést. Az elıadás sokunkat gondolko-
dóba ejtett, hogy vajon milyen is az egészséges élet és táplálko-
zás. 
 
Február 28. Értékeltük az elmúlt idıszak programjait és beszél-
tünk jövıbeni terveinkrıl. 
Majd kötetlen beszélgetés formájában, és jó hangulatban osztot-
ták meg egymással a múlt emlékeit. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a megszokott tagok újakkal egé-
szültek ki. 
Már többször, több formában elhangzott, hogy ezek az összejö-
vetelek bárki számára látogathatóak, nem csak meghívóval. 
Kérünk mindenkit, hogy hívja el ismerısét, szomszédját, barát-
ját, hogy minél többen tölthessük együtt ezeket az estéket. 
 
Márciusban a közelgı ünnepekre való tekintettel nem tartunk 
összejövetelt.  

(Szabóné Bognár Matild) 
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Bı Község Tisztelt Lakói! 
 A húsvét napjainkban a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. 
A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet 
március, vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelıen) tartanak.  
A Biblia szerint Jézus „pénteki keresztre feszítése után” a harmadik na-
pon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a vilá-
got a szenvedéstıl, de megváltotta minden ember bőnét, feltámadásá-
val pedig gyızelmet aratott a halál felett.  
Az eredetileg zsidó vallási ünnep az egyiptomi fogságból való szabadu-
lás ünnepe volt. A húsvét héber neve „pészah”. A szó „kikerülést” – 
„elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidók-
nak bárányvérével megjelölt házait.  
 Szeretném tájékoztatni Önöket templomunk állagáról és a Képviselı Testület állásfoglalásáról ez ügyben. 
Sürgıs felújításra szorul: a Szentély liturgikus terének – püspöki utasítás szerinti – átalakítása, a Szentély bútor-
zatának cseréje (az oltár és az ambó szúrágta), az aljazat cseréje (miután észlelhetı módon süllyed a járólapok 
alatt a talaj, [talán száradás következtében]). A padok cseréje is halaszthatatlan feladat, mivel a dohos templom-
ban elkorhadtak, ill. szú-károsodottak. Szükséges még a főtés korszerősítése is. Egyszóval becsült árkalkuláció 
nyomán mintegy 9 millió Ft támogatásra szorulna még a Bıi Egyházközség.  
Ha mindez megvalósulhatna valóban „mini Ják” lenne a templomunk (ahogy azt már a déli kapu helyreállításakor 
mondták a szakemberek). A tervek folyamatban vannak, csupán anyagi gondok hátráltatják a megvalósítást. A 
testület határozata alapján várjuk a megmentı csomagot és ezután kezdjük a munkákat.  
Templomunk húsvéti programja:  
Március 24.:  Lelkigyakorlat 18:00, délután 16:00-tól gyóntatás 
Április 5.:      Nagycsütörtöki szertartás 18:30,  
Április 6.:      Nagypénteki szertartás 16:30                 
Április 7.:      Húsvéti vigília szombat este 19:00-tól  
Április 8.:      Húsvét vasárnap 8:00 szentmise 
Április 9.:      Húsvét hétfı 8:00 szentmise 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Bı község minden lakójának.  
 

Tisztelettel: Németh Antal, a Bıi Egyházközség világi elnöke  

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI, MISEREND Hitélet 

Mint elızı számunkban már említettük, most is 
megszerveztük a karácsonyváró játszóházat. Sok 
kisgyerek várta velünk a Jézuskát. Közösen átmen-
tünk a büki templomba, ahol megnéztük a pásztorjá-
tékot, amelyet Vincze Erzsébet tanított be a hittanos 
gyerekeknek.  

 
Január 08.-án a  lelkesebb bıi gyerekekkel bemutat-
tuk a három királyok jövetelét. A falubeliek közül so-
kat eljöttek és tapsaikkal jutalmazták a szereplıket. 
Köszönet a gyerekeknek és szüleiknek akik szabad-

idejükben jelmezt készítettek és készültek a 
jelenetre. Köszönet továbbá egy „angyalkának” 
is, aki finomságokkal lepte meg a mővészpa-
lántákat. 
 
Január 16. Sajnos nagyon kevesen vettünk 
részt az ökumenikus imahét keretében  a büki 
templomban tartott  imaórán, és az azt követı 
bıséges agapén. Köszönet érte a társegyház-
község szorgos segítıinek.  
 
Február 03. Szent Balázs ünnepe, sokan vet-
tünk részt a szentmisén és a Balázs Áldáson  
Február 11. A lourdesi jelenés ünnepe. Sokan 
jöttek el a déli 12 órakor (jelenés idıpontjá-
ban ) tartott szentmisén és litánián. 
 
Február 22.-én  hamvazószerdával kezdetét 
vette a nagyböjt, minden pénteken a szentmise 
elıtt fél órával, és  vasárnap du. két órakor Ke-
resztutat járunk. 

(Szabóné Bognár Matild) 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ELMÚLT NEGYEDÉVI PROGRAMJAIBÓL 



6 

TÉLI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN Az iskola és óvoda hírei 

Az óvoda életében a téli idıszak tartalmasan, sokfé-
le programmal telt el. 
 

A Csemete bábszínház adott elıadást november 
hónapban, a Medvebocs, aki madár akart lenni cím-
mel.  
A színes napok folytatódtak a téli idıszakban is.  
Az Agora Kulturális Központ szervezésében gyer-
mekbérletes elıadásra mentünk a nagyokkal. 
Decemberben megérkezett a Mikulás a gyermekek 
nagy örömére. 
Egy régi hagyományt elevenítettünk fel. Szállást 
keres a szent család. A Süni csoportos gyerekek és 
óvó nénik bıi családokhoz mentek és a hagyomány-
nak megfelelı énekeket, verseket mondtak. A kará-
csonyi vásárba is  ezt mutatta be a Süni csoport. 
Az angyalok a csoportajtók kulcsait eldugták, és 
amikor elıkerült a gyerekek nagy örömmel, szép 
karácsonyi énekekkel köszöntötték a karácsonyfát. 
Utána a sokféle játékot vették birtokba.  
Januárban a Zenei Trió zenés mősora volt Téli ki-
rándulás címmel. 
Bükre vittük a gyerekeket, ahol a Csíntekerintı 
együttes elıadását hallgattuk meg. 
 

Elérkezett a tél utolsó programja a farsang. 
 

Az óvodában a gyerekek különbözı jelmezekbe búj-
tak az óvó nénikkel és a dajkanénikkel együtt. A 
gyerekeket arra ösztönöztünk, hogy népmesei alak-
nak öltözzenek.  Ezen a napon két mesét játszot-
tunk el. A Holle anyó, Az aranyszırő bárány. A dél-
elıtt többi részében énekes játékokkal, tánccal töl-
töttük a farsangot. A farsang zárásaként zsákba-

macskát húzhattak a gyerekek. 
 

Az óvodás farsang másnapján, szombaton az SZM 
szülık által szervezett bálba mehettek a táncos lábú 
felnıttek. 
A szépen feldíszített teremben megteltek a székek. 

A jó hangu-
latról az 
egyszemé-
lyes zene-
kar gondos-
kodott.  
Aki a tánc 
közben 
megszom-
jazott, a 
Viola büfé-
ben olthatta 
szomját. 
A hangula-
tot még fo-
kozta a 

Tompaládonyiak fergeteges mősora és a táncbemu-
tató. 
Éjfélkor tombolahúzás volt. A szerencsések sok 
ajándékkal, csomaggal távozhattak hajnalban haza. 
Köszönjük a szervezı SZM szülıknek ezt a jó han-
gulatú estét. 
Köszönjük mindazoknak, akik támogatták óvodán-
kat. 
A bevételbıl az óvodai csoportok bútorzatát fogjuk 
lecserélni. 

(Hajasné Németh Szilvia) 

ISKOLAI FARSANG 2012 

Az iskolások a korábbi évek hagyományainak megfelelıen 
a farsangi idıszak utolsó szombatján színes, jelmezes 
mősorral búcsúztatták a telet. Nagy tömeg, ötletes jelme-
zek, vidám hangulat így jellemezhetnénk a farsangi mulat-
ságot.  A nyolcadikos diákoknak az idei évben is szervezé-
si feladatai voltak.  
A zsúfolásig megtelt teremben színvonalas produkciók 
követték egymást. A zsőrinek nem volt egyszerő dolga 
kiválasztani a legkiemelkedıbbeket. Az alsó tagozatosok 
egyéni és csoportos elıadásokkal mutatkoztak be. Az elsı 
osztályosok közül  Bene Balázs (ezermester),  Németh 
Márk (majom),  Zugonics Márk (pókember) lettek a kiemelt 
díjazottak. A második osztályból Hornyák Natália (sikoly), 

Bóczi Roland (nindzsa) .A harmadik és negyedik osztályból  Gróf A., Lırincz B., Gönczöl M., Kajtár Á., Trittremmel 
B., Nagy D., Krajczár Sz., Molnár B. lettek a különdíjasok. 
A felsı tagozatos jeleneteknél az ötödikesek „Hófehérke és a hét törpe” címő vidám jelenete lett az elsı helyezett, 
a hatodikosok „Besenyı család” elıadása a második, míg a harmadik helyezett a hetedik osztályosok jelenete lett. 
Ennél a korosztálynál is többen kaptak egyéni szereplésükért különdíjat (Szilágyi T., Vincze N., Hajas V., Kiss L., 
5.osztályosok; Németh G., Vass P., Tamás M., Salamon Z.,Horváth K., 6.osztályosok; Horváth D., Varga M. és 
Finta P. a 7. osztályosok jelenetébıl) 
A jelmezes bemutatkozást a tombolasorsolás, zsákbamacska vásárlás, zene és tánc követte. A jól sikerült mulat-
ság nyolc órakor ért véget. Reméljük, hogy diákjaink szívesen emlékeznek vissza erre a hangulatos délutánra, 
melyért köszönet a szülıknek, pedagógusoknak és a gyerekeknek.  

(Kollár Balázsné) 
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„A LÉT A TÉT” 
 Talán furcsa a Való Világ szlogenjét címként felhasználni egy újság 
sportrovatában, de a bıi székhelyő „Répcevölgye” sportegyesület helyzetére, 
állapotára az év fordulóján ez volt a jellemzı. 
 A dolgok úgy alakultak, hogy teljes megújulásra, megújításra volt szükség. 
Nem volt idı tépelıdésre, hisz a tavaszi szezon kezdetére mőködıképessé 

kellett tenni az egyesületet szervezetileg és sport szakmailag egyaránt. Az elıkészületek, a személyes 
tárgyalások eredményre vezettek, sikerült megtalálni azokat a segítıkész, a helyi futballért tenni tudó és 
akaró embereket, akik vállalták, hogy e szinte kilátástalan helyzetben az egyesület élére állnak. 
 2012 január 21-i közgyőlésen lemondott İri Zoltán elnök – eddigi munkáját köszönjük -, így 
lehetıvé vált az új elnökség megválasztása. 
 A közgyőlés elnöknek Dohi Zsoltot, elnökhelyettesnek Horváth Jenıt, az elnökség további 
tagjainak Bíró Kornélt, Horváth Gyulát, Kovács Zsoltot, Makk Ferencnét és Németh Ákost választotta. A 
Felügyelı Bizottság elnöke Vinkovics Ottó, tagjai Baloghné Varga Rita és Németh László lettek. 
 Az új elnökség nagy lendülettel látott munkához, szükség is volt rá, mert az átigazolási 
idıszakban a nyáron eligazolt nyolc labdarúgó mellé újabb nyolc csatlakozott. (Baráth István,Kiss 
Szabolcs, Klópusz Márton, Molnár Bálint, Molnár Csaba, Pikáts József, Piros Zoltán és Varga Zsolt) 
Köszönet azoknak a játékosoknak akik maradtak, akik hittek az új elnökségben és abban, hogy lesz 
csapat. Mire a tavaszi idény elkezdıdött összeállt mindkét játékos keret. (Új igazolás: Giczinger Dániel, 
Haller Attila, Marton István, átigazolással érkezett: Barki Péter, Katzler Ábel, Király Martin, Krukics 
László, Mester Márton, Németh Balázs, Preiczer Zsolt, Saly Márk, Saly Norbert, Szigeti Lajos, Tompek 
Attila, Varga Gábor) Kapus szerepkörben sikerült Németh Zoltánt „újra aktiválni” - köszönet érte -, így İ 
és Babos Tamás védi kapunkat a tavaszi szezonban. 
 

A két csapat játékos kerete: 
U 19 (ifi): Antal Tamás, Balogh Máté, Bogdán Roland, Dohi Zoltán, Dohi Zsolt, Giczinger Dániel, Haller 
Attila, Horváth Márton, Horváth Mihály, Horváth Patrik, Hódosi András, Karvalits Tamás, Király Martin, 
Kovács Roland, Marton István, Nagy Róbert, Saly Márk, Saly Norbert, Tatár Loránd, Edzı: Horváth 
Jenı  
Felnıtt: Babos Tamás, Balogh Tamás, Baráth Lajos, Barki Péter, Bíró Kornél, Dan Sebastián, Horváth 
Csaba, Katzler Ábel, Krukics László, Mester Márton, Németh Balázs, Németh Zoltán, Péntek Ádám, 
Preiczer Zsolt, Roznár Attila, Szigeti Lajos,Tompek Attila, Varga Gábor, Vinkovics Dávid, Zugonics 
Róbert, Edzı: Horváth Gyula. 
  

Az elsı mérkızésen a vendég Csénye SE ellen, megmutatkozott az összeszokottság hiánya, de voltak 
biztató momentumok is a játékban. 
 Kérjük a sportszeretı szurkolók türelmét, támogatását, hisz idıre van szükség, hogy 
csapatunk összeérjen.  Bízunk abban, hogy néhány forduló után már  jobb és eredményesebb játékkal 
tudjuk közönségünket szórakoztatni. 
 Az elnökség döntött a mérkızésbelépık és a tagsági díjak ügyében, miszerint a hazai 
mérkızésekre a belépıdíj: diák 200,-Ft, felnıtt 400,-Ft. A tagsági díjak mértéke: felnıtt labdarúgók  2 
000,-Ft/ félév, ifjúsági (18 év alatti) labdarúgók 1000,-Ft/ félév. A pártoló tagsági díj alsó mértéke a 
korosztályra vonatkozó tagsági díjjal azonos, felsı határa nincs. (Horváth Jenı) 

LABDARÚGÁS Sport 

Bİ KÖZSÉG SÍNAPJA 
2012. 02. 04-én került volna sor Bı község 2. Sínapjára. Az indulás reggelén is 
folyamatosan figyelt idıjárás- elırejelzések a St. Jakob im Walde-n lévı pá-
lyára mínusz 12 C fokot és 18 km/órás szelet jósoltak. Így elindult a csapat. A 
helyszínre érkezve azonban kb. 80 km/órás szél és hófúvás várt a síelıkre. Így 
- a sok résztvevı gyerek miatt is - ésszerőbbnek láttuk visszafordulni. Azért 3 
elszánt bıi síelı 14.00 óráig kitartott és hódolt e szép téli sport örömeinek. 
Elıtte, 2012. 01. 14-én viszont minden nagyobb szervezkedés nélkül is - kere-
ken 40 bıi síelt Jakobon. (Babos Nóra) 
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POPOVITS 
FERENC 

kıfaragómester 
Mobil:30/9465968 

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

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

 
Termékeinket megvásárolhatják                               

sárvári üzleteinkben: 
 

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

Napos Mezı Pékség – a természetes minıség. 

Recept sarok 

NYUSZIVÁRÓ RÉPÁS MUFFIN 

Hozzávalók: 
15 dkg sárgarépa  

1 narancs leve, héja 

15 dkg cukor 

0,5 dl víz 

30 dkg liszt 

1,5 dl étolaj 

1 dl tej 

2 tojás 

5 dkg mazsola 

1,5 cs sütıpor  

1 ek rumaroma 
marcipán 
 

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 

Minden kedves Olvasónknak, Támogatónknak 
kellemes húsvéti  
ünnepeket kíván:  

  
Bı Község Önkormányzata  

és  
a HírBİség Szerkesztısége ! 

Elkészítés: A répát lereszeljük (én "gyufára" gyalultam, így meglátszottak a muffinban 
a répaszálak), a narancsot zöldséghámozóval (hogy szép vékony legyen) meghámoz-
zuk, és apró kockákra vágjuk a héját, a levét kifacsarjuk és a répával együtt egy kis 
lábasban 0,5 dl vízzel és 5 dkg cukorral 5-10 perc alatt puhára pároljuk. Mikor már alig 
van leve, akkor jó. 
Ha kihőlt a répa, egy keverıtálba tesszük, és az összes többi hozzávalóval jó alapo-
san kikeverjük. A muffin sütıformát kibéleljük papírral, és kb. 2/3-ig töltjük a masszá-
val (ebbıl nekem 18 db normálmérető muffin lett). A sütıben 180 fokon kb. 20 perc 
alatt szépen megsülnek majd, ha kihőltek kivesszük ıket a formából, és narancssárga, 
zöld marcipánból apró répákat formázunk, ezzel díszítjük. 


