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 Több száz résztvevıt megmozgató, tar-
talmas, szép nappal és fergeteges bulival bú-
csúzott a kistérség 
 

2012. 07. 07-én, szombaton Bı és Gór köz-
ségek közös rendezésében a bıi focipálya adott hely-
színt a IV. - egyben valószínőleg az utolsó - Felsı-
Répcementi Kistérségi Napnak, hiszen a kistérsége-
ket a jövıben a járá-
sok váltják fel. 

Az elıkészü-
letek már napokkal 
korábban megkez-
dıdtek és szomba-
ton 9 órára benépe-
sült a bıi pálya illet-
ve környéke: A kis-
térséghez tartozó 
valamennyi község 
sátra állt már, me-
lyekben szorgos ke-
zek a fızıverseny 
finomabbnál fino-
mabb fogásait igye-
keztek elkészíteni a 
babgulyástól, a grillezett húsokon és a sült malacon 
át egészen a vörösboros muflonpörköltig. Eközben a 
nagy melegben a falvak csapatai mérték össze tudá-
sukat kispályás labdarúgásban. Az egészségügyi sá-
torban ingyenes vércukor- és vérnyomásmérésre va-
lamint érvizsgálatra jelentkezhettek az érdeklıdık. A 
gyerekeket pedig várták a kézmőves foglalkozások, a 
LOGO mobil sportjátékai, az ingyenes légvár vagy a 
hősítı pancsoló medence. 

Délután került sor a hivatalos rendezvénynyi-
tóra, melyen Király Árpád, a Felsı-Répcementi Több-
célú Kistérségi Társulás elnöke, valamit a házigazda 
községek polgármesterei Gángliné Schreiner Tünde 
(Gór) és Hajós Attila (Bı) köszöntötték a több száz 
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megjelentet. Király Árpád beszédében visszatekintett a 
kistérség elmúlt években végigvitt projektjeire és kö-
szönetet mondott mindenkinek a társulásban végzett 
munkájáért. Ezután következett az eredményhirdetés: 
A fızıversenyen indult valamennyi csapat díjazásban 
részesült, elsı helyezett Nagygeresd lett. A labdarúgó 
tornát pedig - nagy csatában - a bükieket verı Gór gár-
dája nyerte. 

Ezt követıen a kistérség civil kulturális egyesü-
leteinek és a meghívott fellépıknek mősorai következ-
tek. A SAJTOSKÁLI ASSZONYKÓRUS népszerő da-
lokkal szórakoztatta a közönséget, majd a BÜKI/
CSEPREGI HASTÁNCOSOKÉ volt a színpad, akik ke-

leties hangulatot vará-
zsoltak a publikum-
nak. İket a 
TOMPALÁDONYI FI-
ATALOK TÁRSULA-
TÁNAK operett és 
modern táncbemuta-
tója és a BÜKI FİNIX 
tánccsoport követte. 
Az elsı meghívott 
vendégként 
SUMMERLOVE pro-
dukcióját láthatta és 
hallhatta a nagyérde-
mő. A ZUMBA-LADY 
tánccsoport program-

jának aztán már a közönség sem tudott ellenállni: töb-
ben bekapcsolódtak a vidám színekbe öltözött hölgyek 
táncába. DÖMÖTÖR BALÁZS ÉS MICKEY ROLL slá-
gerblokkja alatt a rajongók már a színpad elıtt énekel-
tek és táncoltak, végül egy Elvis Presleyt idézı ROCK 
& ROLL mősor zárta a sort. Közben megérkeztek a 
„MARTON SZÁLLÁS” hagyományırzıi, akik lovas- és 
íjászbemutatót tartottak. 

Este 8 órakor kezdıdött a WEST együttes bál-
ja, mely fergeteges zárása volt ennek a tartalmas és 
forró napnak.  

(Babos Nóra) 

IV. KISTÉRSÉGI NAP 
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féléves teljesítésérıl készült beszámolót. A 
képviselıtestület megállapította, hogy a bevé-
telek és a kiadások idıarányosan teljesültek, 
az önkormányzat kötelezettségeinek mara-
déktalanul eleget tudott tenni. A pénzügyi for-
rásokkal továbbra is takarékosan kell bánni, 
mert az utóbbi idıszak legnagyobb beruházá-
sa az IKSZT kialakítása csak a második félév-
ben indul el. 
A képviselıtestület sajnálattal vette tudomá-
sul, hogy Bük Város felmondta a gyermekjóléti 
és családsegítés feladatainak ellátására ko-
rábban kötött megállapodást, utasította a pol-
gármestert, hogy keressen új megoldási lehe-
tıséget (idıközben Bük Város több feladat el-
látására új ajánlatot adott, így várhatóan a fel-
adat ellátás a megszokott formában marad 

meg). 
A képviselıtestület elızetesen döntött 
arról, hogy ha 2012. december 31. nap-
jával megszőnik a Felsı-Répcementi 
Többcélú Kistérségi Társulás a Védı-
nıi Szolgálat mőködtetését visszaveszi. 
A köznevelésrıl szóló törvény módosí-
tása elıírta, hogy a 3000 lakos alatti is-
kolafenntartó települések 2012. szep-

tember 30.napjáig elızetesen kötelesek nyilat-
kozni arról, hogy mint mőködtetık az iskola 
épületének fenntartását vállalni tudják-e. A 
képviselıtestület megállapította, hogy a fele-
lıs döntés meghozatalához még kevés infor-
máció áll rendelkezésre, ezért megbízta a pol-
gármestert a környezı iskolafenntartó telepü-
lések terveinek megismerésével. A képviselı-
testület a nyilatkozatot a jelenlegi társfenntartó 
önkormányzatok véleményének figyelembevé-
telével kívánja megtenni. 
 

Dr. Vincze György körjegyzı 

Bı község képviselıtestülete 2012. június 
13-án megtartott ülésén kihirdette az „IKSZT 
kialakítása és mőködtetése” közbeszerzési 
eljárás nyertesét. A mővelıdési ház átalakí-
tási munkáit a döntés alapján a BAUWERK-
N Kft. Csepreg Bognár Ignác u. 40. végezheti 
el. Az elfogadott ajánlati ár 42.519.685,-Ft + 
ÁFA. Az ülésen a képviselıtestület elıkészí-
tette a községben megrendezésre kerülı Kis-
térségi Napot. 
A képviselıtestület a nyári idıszakban nem 
ülésezett, legutóbbi ülését 2012. augusztus 
31-én tartotta meg. Az ülés elején a képvise-
lıtestület elıször a polgármester tájékoztató-
ját hallgatta meg. A polgármester úr tájékoz-
tatójában elmondta, hogy megtörtént az 
IKSZT beruházás munkaterület át-
adása (azóta a lakosság is tapasztal-
hatta, hogy az építési munkák elkez-
dıdtek). A polgármester tájékoztatta 
a képviselıtestületet a Kistérségi Nap 
és a park ünnepélyes átadása ren-
dezvényekrıl. Mindkét rendezvény jól 
sikerült, köszönet a lakosságnak és a 
szervezıknek a közremőködésért. 
2012. július 23. napjától 2012.augusztus 10. 
napjáig megtörtént a körjegyzıség épületé-
nek felújítása. A felújítás idıtartamára a kör-
jegyzıség az iskola épületébe költözött át. A 
felújítás a tervezettnek megfelelıen napra 
pontosan valósult meg, köszönet ezért a kivi-
telezıknek. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a körjegyzıséget fenntartó önkor-
mányzatoknak, hogy biztosították a felújítás-
hoz szükséges közel 1,6 millió forint pénz-
ügyi forrást, valamint Hajós Attila polgármes-
ter úrnak a munkák megszervezéséért. 
A képviselıtestület az ülésen elfogadta az 
önkormányzat 2012. évi költségvetése elsı 

Önkormányzati hírek 

Aktualitások 

2012. 09. 22-én rendezték meg Bı község kerékpártúra-napját. A 
kereken 30 bıi, chernelházadamonyai, góri és hegyfalui résztvevı 
13.30-kor indult el a bıi fıtérrıl Ausztria irányába. Egy gyalókai pi-
henı után átlépték Zsirán a határt és rövid barangolást tettek Bur-
genlandban, a Répce mentén vezetı festıi kerékpárúton. Közben 
persze nem maradt el az evés, ivás és a jókedvő beszélgetés sem. 
Hazafelé még beugrottak Bükön a Kristálytorony melletti Villa 
Rosatoba egy kis felfrissülésre, megkóstolták a 2. helyezett ország 
tortáját: az İrségi sütıtökös almatortát. Zárásképpen - már sötét-
ben - a góri leágazónál  koccintottak még egyet a  megtett 45 km-re 
és erre a szép napra! (Babos Nóra) 

 Bİ KÖZSÉG KERÉKPÁRTÚRA-NAPJA 



3 

 „MIÉNK ITT A TÉR” - ÁTADTÁK AZ ÚJ KÖZSÉGKÖZPONTOT 

GYÉMÁNTLAKODALOM BİBEN 
 Örömünnepre győlt össze a Horváth család apraja-nagyja augusz-
tusban. Testvérek, gyerekek, unokák, dédunokák, rokonok és barátok ün-
nepelték együtt Joli nénivel és Jenı bácsival a 60. házassági évfordulót. 
 1952. augusztus 24-én két fiatal,- az alig 20 éves Joli néni és a 24 
éves Jenı bácsi – állt örömtıl csillogó szemmel , a felsıszelestei templom 
oltára elıtt, és mondták ki a „boldogító igent” és a „holtomiglan-
holtodiglant”. İk már talán elmondhatják, hogy hőek voltak a Jó Isten elıtt 
tett ígéretükhöz-és EGYMÁSHOZ! 
 Pedig bizonyára ıket is megpróbálta az élet, talán ık is zárhatták 
volna rövidre a vitákat egy „váljunk el”-lel. De nekik sikerült mindig megol-
dani a problémákat, felülkerekedni indulataikon és elfojtani  a büszkeség 
mételyét. Két fiukat, Józsefet (vagy ahogy mi ismerjük, Gusztit) és Jenıt  
tisztességgel felnevelték,  indították el az életben, és álltak mellettük ha szükség volt rá. Késıbb, amikor a 6 uno-
kának volt szüksége a nagyszülıkre, ık akkor is helytálltak. Óvták, felügyelték a cseperedı Mónikát, Csabát, Ba-
lázst, Fruzsinát, Fannit és Marcit. Mindig volt – van – számukra valami finomság a mamiéknál. Most pedig már a 3 
dédunoka - Luca, Emese és Ildikó - is élvezheti a szeretı gondoskodást.  
 Igazi példa lehet gyerekeik, unokáik, dédunokáik számára ez a házasság, ahogy aggódnak egymásért, 
ahogy segítik vagy „kiegészítik” egymást. Aktívan részt vesznek a falu Nyugdíjas klubjában, járnak a környékbeli 
települések zenés, mősoros rendezvényeire.  
Most, a 60 évvel késıbbi fogadalomtételen ismét megerısítették, hogy ık bizony egy párként szeretnének élni 
életük végéig. Sokan köszöntötték ıket ebbıl az alkalomból augusztus 18-án: Ferling György plébános Úr kö-
szöntı szavai után, felolvasta a Püspök Úr sorait és átadta az általa küldött emléklapot. Majd a Bıi Egyházközség 
és az Önkormányzat képviseletében Dan Zsolt köszöntötte a jubilánsokat. A szentmise és a fogadalomtétel fı 
celebránsa Henczel Szabolcs, falunk egykori káplánja volt. A lendületes és a mindent magába foglaló szentbe-
széd alatt szem nem maradt szárazon. 
 Külön öröm volt látni a 60 év eltelte után ismét elhangzó fogadalmakat, amely hálát köszönetet - egymás és 
a Jó Isten felé - szeretetet és talán szerelmet is tükrözött. A templomból kiérve, mint egykor, fogadták a család, 
ismerısök, barátok, falubeliek szívbıl jövı jó kívánságait.  
 Talán egy jó mottó lehet, amit Jenı bácsitól hallottam, mikor viccesen megkérdeztem tıle, hogy „tessék 
elárulni, hogy bírták eddig? és így?” İ rám nézett és egykori esketıjük szavait ídézte: „gyerekek, nappal bármi 
is történjék, de este ne feküdjetek le haraggal a szívetekben”! 
Ezúton is gratulálunk Nekik, és kívánunk jó erıt és egészséget, továbbra is EGYÜTT. (Szabóné Bognár Matild) 

2012. 08. 12-én Básthy Tamás országgyőlési 
képviselı és Hajós Attila polgármester vágták át a jel-
képes szalagot, ezzel hivatalosan is átadva a megszé-
pült bıi fıteret. 

Már több évvel ezelıtt megfogalmazódott a 
vasi településen, hogy a falunk központját egységes 
szemléletbe foglalva kellene felújítani. Ebben a folya-
matban ismét egy állomáshoz érke-
zett a falu: Befejezıdött a „Bıi fıtér 
piaccal és játszótérrel” elnevezéső 
projekt. 

Falunk centrumának meg-
újulása csak pályázati forrásokból 
valósulhatott meg. Az MVH pályáza-
tán 19107302 Ft támogatást nyert a 
község, amelyhez 5158971 Ft ön-
részt kellett biztosítani. A kivitelezı  
határidıre befejezte a beruházást. A 
fakivágás, a parkosítások, a virágo-
sítás alkalmával több tucat ember sok-sok munkaórát 
dolgozott. Így talán mindenki magáénak érzi majd a 
teret.  

Ezt mutatja az is, hogy nagyon sok érdeklıdı 
győlt össze a napsütéses vasárnap délután, hogy részt 
vegyen a térátadó ünnepségen, melyen helyi diákok 
verseket adtak elı, fellépett a Fergeteg 

néptáncegyüttes, a bıi Mővelıdési Ház mazsorett cso-
portja, a Bıi Nıi Kórus dalcsokorral készült és végül 
Kántor László egy Rock&Roll összeállítással zárta a 
sort a színpadon.  

A kicsiknek volt ugráló vár, lovaglási lehetıség, 
lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetoválás és természe-
tesen a frissen átadott játszótéren is nagy volt a zsivaj, 

hiszen a központ részeként meg-
épült egy EU szabványos, esztéti-
kus – késıbb további játékszerekkel 
bıvíthetı – játszótér is.  
A játszótér mellett ivókút üzemel, a 
piac részen elárusító asztalokat kell 
még elhelyezni. WIFI-pontot is ter-
vez az önkormányzat, hogy a fiata-
lok és az idelátogató turisták inter-
netezhessenek akár a kis csobogó 
partjáról is, mely sötétben is szép 
látványt nyújt. 

A Bük-Bı kerékpárút átadása óta érezhetıen 
több a biciklis turista faluban, jó látni, hogy mind ık, 
mind a helyiek szívesen üldögélnek, beszélgetnek a 
téren, mely a jövıben remélhetıleg sok érdekes, szín-
vonalas rendezvénynek szolgál majd helyszínül. 

(Babos Nóra) 
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Június- Július: Kézmővesség tekintetében 
mindig jó, ha tanul valami újat, valami mást, 
valami igazán szépet az ember- fıleg, ha a 
faluban lelkes gyermekkel kerül kapcsolatba. 
·A Meskán  immáron három éve egy fantaszti-
kus ismerısre, barátra tettünk szert Takács 
Endréné személyében.  Erzsi már kétszer is 
átszelte lakhelye és kis falunk közötti 160 km 
távolságot, hogy egy újszerő, izgalmas papír-
világ rejtelmeibe avasson be bennünket Irá-
nyításával esküvıi szalvétagyőrőt 
készítettünk, antik hatású bélyeg-
zımintás könyvjelzıt varázsoltunk, 
s végezetül ablakunkba díszt is 
csináltunk. Tanácsait követve kö-
zös erıvel különféle dobozokat is 
készítettünk már az elmúlt idı-
szakban. Így elmondhatjuk: ez az 
elképesztıen szép világ észrevét-
lenül is magával rántott/ránt ben-
nünket. A  július heteiben- Erzsitıl 
kapott újabb ötleteknek köszönhe-
tıen- különleges cukortartó dobozt, falitáblá-
kat készítettek. a könyvtári csoportunk lelkes 
tagjai. Abban pedig teljesen biztosak lehe-
tünk: Bı tárt karokkal várja vissza Milevit. 
Marcipán, mint új alapanyag is elıkerült eb-
ben az évszakban: mindenki fantáziára ha-
gyatkozva szebbnél szebb marcipánfigurákkal 
díszített csipeszt ragasztott magának. 
Origami ismereteink is bıvültek: gyönyörő 3D 
virágot és asztaldíszt hajtogattunk. Szívószá-
lat is dekoráltunk virággal. 
Augusztus: A Plébániai tábor résztvevıi is 

látogatást tettek a könyvtárban: egyesek a könyvek-
ben, mások a számítógépezésben lelték örömüket 
·Közösen átbicajoztunk az új bükfürdıi játszótérre 
is. 
·Az olvasás népszerősítés érdekében országos pá-
lyázatunk is volt: Leiner Laura titokzatos világa cím-
mel. Az országos számos részérıl és külföldrıl is 
kaptunk megoldásokat, amelyek nagyon jól tükröz-
ték a pályázók elszántságát, lelkesedését és kitartá-
sát. Mi pedig ehhez mérten korrektül értékeltünk: s 

jutalmazunk. 
·A parkavató elıtt: vidám csa-
ládi délutánra jöttünk össze. 
Elrejtızött söröskupakok segí-
tettek a fıtér környékét még 
jobban felfedezni, a görkorcso-
lya és az ugráló labda pedig 
az ügyességi feladatokban bi-
zonyultak nélkülözhetetlennek. 
A fagyi pedig a meleg szom-
bati napon igazi hősítı juta-

lomnak bizonyult. 
Kézmőves székhelyünket- a felújítás miatt- a fıtérre 
tettük át, s ott találkoztunk pár alkalommal: így kelt 
életre Auguszta a liba, a kínai virág, a madaras szal-
vétagyőrő 
·Közösen elbúcsúztattuk a nyarat egy jó hangulatú 
Naplemente piknikkel. 
 
Az ıszi szünetre tervezünk egy Halloween-partyt is 
(minden ötletet, segítséget szívesen fogadunk)., va-
lamint a „Csináljunk valamit” gyermekcsoportunk is 
tovább tevékenykedik majd. (Marton Eszter) 

A MŐVELİDÉSI HÁZ PROGRAMJAIBÓL Kulturális hírek 

HITTANTÁBOR SOPRONBAN, AKALIBAN ÉS PLÉBÁNIAI NYÁRI NAPKÖZI A 
KULTÚRBAN 

 A hőség városába 12 gyermekkel indultunk, ám mielıtt a Henczel Szabolcs által vezetett Szent 
Pál Szakkollégiumot birtokba vettük tovább vonatoztunk Gyırbe Ostyasütıt és Torinói lepelmásolatot 
látni. A júliusi melegben jó volt a templomok, múzeumok hővösében. Sajnos az öt nap kevésnek bizo-
nyult, hogy minden nevezetességhez ellátogassunk. Borosné Peresznyák Andreával együtt köszönjük a 
szülıknek, hogy ránk bízták csemetéiket, a fiúnak, lányoknak pedig a barátságos magatartást, mellyel a 
soproniak segítıkész vendégszeretetét viszonozták. 
  
 2012. júliusában 8 felsı tagozatos iskolás táborozott Balogh Tibor atya szervezésében 
Balatonakaliban. 
 
 Az óvodai szünet elsı hetében  Eszter "néni" volt fı segítım a fiatalabb korosztálynál. Örülünk, 
hogy igény van a szabadidı hasznos eltöltésére, hisz a kis kezek ügyességére nagy szükség volt e hé-
ten is. A magunk készítette finomságok elfogyasztása épp olyan jólesett, mint a nagymamák finom 
ebédjei. Semmi nem veszett kárba: még a dinnyehéjból is tutaj készült, melyet a Répce vizén útra is 
bocsátottunk. Köszönet minden önzetlen segítınek. Fárasztó, ám jó érzés volt, hogy közel húsz nebuló-
ra vigyázhattunk. Reméljük jövıre a megszépült Mővelıdési Házat is használhatjuk e nemes célra. 
  

Vincze Erzsébet, hitoktató 
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TEMPLOM BELSİ FELÚJÍTÁSA Hitélet 

Június 29-én: Péter Pál ünnepe. július 1-én  Jézus Szentséges Szívének az ünnepe. Augusztus 15-én: 
Nagyboldogasszony ünnepe. Szeptember 8-án: Kisasszony ünnepe volt, amely a Chernelházadamonya határá-
ban lévı lourdesi barlangnál közös imádsággal kezdıdött és a falu kápolnájában szentmisével végzıdött. 
 
Többen részt vettünk minden hónap 13-án a csepregiek által  a Fatimai Szőzanya tiszteletére szervezett kereszt-
úton, szentmisén és gyertyás körmeneten. (Szabóné Bognár Matild) 

EGYHÁZI ÉLETÜNK ÜNNEPEI AZ ELMÚLT IDİSZAKBAN 

Falunk Tisztelt Lakói! Amikor 2010 szeptember 26-án a felújított templom 
megáldásán a beszámolómban említettem, hogy vannak további terveink, 
akkor én sem gondoltam, két év múlva kezdıdik újra minden. Sajnos a 
kényszer rávitt bennünket. 
Azt hiszem mindenki meglepıdött az idei év tavaszán, vajon mi lehet ez, 
mikor a Mária oltár elıtt egy m2-es területen, 20 cm mélyen beszakadt az 
aljzat. Emellett a szentéjben a papi és a ministráns székek elıtt is (ami a 
szınyegtıl nem látható) megsüllyedt a padozat. Szakembereket hívtunk, 
hogy minek a következményeként alakult ki ez az állapot. Az ı megállapítá-
suk szerint a felújítás óta, szinte két éve elég nagy a szárazság. A kialakult 
állapotot a falak melletti 50-60 cm mélyen kiszedett föld cseréje és szigetelése, a fák kivágása, az esıvíz elveze-
tése okozta, amely megszüntette a templom alatti víz mozgását. A szigetelés sikerült, mert a falak a felújítás óta 
nem vizesednek.  
Már a tavaszi zárszámadási győlésen szóba került, hogy álljunk neki és cseréljük ki az aljzatot. Az új munkálatok 
megkezdése elıtt az egyházközség 7 millió Ft-tal rendelkezett. A pénz elég is lett volna az aljzat cseréjére, de ha 
már az aljzat megújul, új padok is kellenek, ha új padokat készítettünk, a főtést is korszerősíteni kell, és magától 
értetıdik, hogy a szuvas szembemisézı oltár az olvasó állvánnyal, illetve a fıoltár szintén megújulásra vár. A fel-
adat adott volt.  
Az egész templom belseje egy gyıri tervezı iroda által lett terveztetve, amit az Országos Mőemlék Tervtanács 
engedélyeztetett. Az új aljzat 40 cm mélyen ki lesz szedve, 20 cm kaviccsal vissza lesz töltve, két réteg beton vas-
hálóval és szigetelıanyaggal, továbbá kerámialappal lesz lapozva. Ugyanez a mővelet vár a torony aljára a sek-
restyével együtt. A szembemisézı oltár mindkét része (alja és a teteje), illetve a felolvasó állvány tardosi vörös 
mészkıbıl lesz készítve, ugyanúgy mint a fıoltár alsó része, ami mostantól a faltól 10 cm távolságra fog elhelyez-
kedni.  
A nagy munkák melletti még nagyobb feladat, a pénz szerzése a mostani válságos idıben. A gyıri egyházmegye 
fıpásztorához küldött levél hatására hivatali látogatást tett a fıépítész és belátta, hogy sürgıs felújításra van 
szükség, mivel ez az állapot még súlyosabb is lehet a késıbbiekben. A beküldött költségvetésre 7 millió Ft támo-
gatást kaptunk az egyházmegyétıl, de ennek ellenére még mindig pénz szőkében álltunk.  Plébános Úr megke-
reste falunkban élı Vagyóczky Zsuzsát, hogy kapcsolatai révén tudna-e segíteni. İ azonnal intézkedett, és 2012 
június 29-én kaptunk egy levelet, Emberi Erıforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi, és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért felelıs Szászfalvi László államtitkár úr aláírásával, 6 millió Ft vissza nem térítendı támogatásról. 
Az egyházközség nevében köszönjük Vagyóczky Zsuzsának az önzetlen segítségét. Elmondhatjuk, hogy két év-
vel ezelıtt 35 millió Ft-ot költöttünk a templomra, és most újra 20 millió Ft-tal rendelkezik az egyházközség. Azt 
hiszem nem kis teljesítmény. A munkálatok megkezdését két egyházközség testületi győlés elızte meg, ami úgy 
érzem, hogy túl „viharosra” sikerült. A vita tárgya az új padok körül forgott. Hibásnak érzem magam abban, hogy a 
terv engedélyeztetés elıtt nem lett bemutatva a testületnek (bár a zárszámadási győlésen látta mindenki). Rábíz-
tam a szakemberekre és a tervezıre a végleges tervet, hogy a mőemlék templomunkhoz milyen stílusú padokat 
illenek. Elkészült a próbapad, amin (a vélemények alapján, és amit a tervezet megenged) változtatásokat eszköz-
lünk. 
A második győlésen felmerült, hogy a kivitelezı (a BAUWERK-N KFT) aki a templom aljzatát csinálja, 1 millió Ft-
ot felajánl a költségvetésébıl: a 40 cm-t, amit bontani kell (ez kb. 35 m3) kiszedjük, kitalicskázzuk a parkolóba, és 
20 m3 kavicsot pedig visszahordunk. A testület három fı kivételével leszavazta a felajánlást. Hát igen! Ennyi 1 
millió Ft.  
Mire ez a cikk a kedves olvasó elé kerül, arra már a munkálatok megkezdıdnek, és a misék (köszönettel az ön-
kormányzatnak) a szintén romban lévı kultúrházban lesznek megtartva. 
Minden felújítás rombolással és kellemetlenséggel jár. Kérem mindenki türelmét és megértését. A renoválás vége 
november közepére-végére van tervezve.  
Bízom benne, hogy az új egyházi év kezdetét, az Adventet és Jézus születését az új meleg padokban fogjuk ün-
nepelni.  

Tisztelettel: Németh Antal  
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Az iskola és óvoda hírei BECSENGETTEK 

AZ ÓVODA HÁZA TÁJÁRÓL 

Augusztus 27-én újra gyerekzsivajtól lett hangos az óvoda. A gyerekek csoportjai a takarítási szünet alatt megújul-
tak. 
Tavasszal már új asztalok mellett ülhettek a lurkók. Az asztalokat Tamás László készítet, amit After Eight Club 
vállalkozója, Pujcsi Károly báli felajánlásából fizettünk. 
A csoportokba új szekrények kerültek, a szép és igényes kivitelezés Eredics Barna munkája. A szekrényeket a 
Szülıi Munkaközösség által szervezett báli bevételbıl finanszíroztuk. 
A takarítási szünetben a csoportszobákat kifestették, a régi ajtókat átfestették Vidám színek mellett a falakon 
meglévı mesefigurákat, felfrissítette készítıje Kovács Krisztián. 
A szép és felújított környezetben kezdhettük meg a nevelési évet. 
İszi programjainkból: 
�Szeptemberben péntekenként gyümölcsnapokat tartunk. �Szeptember 21-én szüret lesz az óvodában. �
Szeptember 25-én Zenei Trió érkezik a gyerekekhez. �Október 4.-én tartjuk az állatok napját. �Az óvoda folyo-
sóján régi meséskönyvekbıl rendeztünk kiállítást, és ezekbıl is mesélünk a gyerekeknek. (Szülık, nagyszülık 
meséskönyveit győjtjük). �Októberben folytatódnak a színes napok. �A csemete bábszínház érkezik a gyere-
kekhez. �İszi kirándulások a környéken. A természet változásainak megfigyelése. �Velemi kirándulás. �
Márton napi hagyományok felelevenítése. �Ádventi készülıdés. �Mikulás. �Szakmai nap az óvodában. Szál-
lást keres a Szent család hagyomány bemutatása. �Karácsony.  
Az óvoda továbbra győjti a mőanyag és alumínium palackokat és a papírt. Köszönjük a szülıknek, magánszemé-
lyeknek a győjtést. Köszönjük az elszállításban a közremőködést. (Hajasné Németh Szilvia) 

Véget ért a csaknem két és fél hónapos vakáció, az ország 
közoktatási intézményeiben becsengettek, megkezdıdött a 
tanítás. Az oktatási államtitkárság tájékoztatója szerint 
szeptemberben a közoktatásban 1 295 800 diák kezdte meg 
a tanévet, az általános iskolákban 748 000.  
A szeptember 3-án induló tanévben a tanítási napok száma 
182. A tanítási szünetek idıtartamának meghatározásakor 
minden esetben a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény által 
elrendelt minimálisan hat egybefüggı naptári nap biztosí-
tott. Az utolsó tanítási nap 2013. június 14-e, péntek. 
Mint minden tanévkezdés elé nagy várakozással tekintünk. 
Így volt ez az idei tanévben is. Fıleg most, mikor tudjuk, 
hogy nagy változások elé néz az oktatásügy. Mindenki tele 
van kíváncsisággal. Milyen változá-
sok lesznek? 
Tudjuk, hogy a nemzeti köznevelés-
rıl szóló 2011. évi CXC. Törvény 
(Nkt) hatályba lépése 2012. szep-
tember 1. és 2016. január 1. között 
felmenı rendszerben történik. A 
mindennapok munkáját a változá-
sok még kevésbé érintik, hiszen 
maga a 2012/13. tanév egésze is az 
átmenet esztendeje. Feladatunk az, 
hogy az új Nemzeti alaptantervhez 
igazítsuk pedagógiai programjain-
kat, helyi tanterveinket. A változó 
világ kihívásainak folyamatosan meg kell felelnünk. Ez az 
erkölcsi és pedagógiai elvek gyakorlati hatékonyságának 
növelését jelenti. A 2012/13. tanév a felkészülés éve a fi-
nanszírozási és a szervezeti változásokra. 2013. január 1-
jével – majd szeptember 1-jével  - olyan közegben kell 
helytállnunk, amelynek szabályai még alakulóban vannak. 
Felállítják a tankerületi igazgatóságokat, amelyek a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területegységei 
lesznek. Az iskolák állami átvétele, az önkormányzatokkal 
kötendı szerzıdések januártól hoznak változásokat. Ki-
emelt hangsúlyt helyeznek az egész emberi nevelésre, az 

értelmi, erkölcsi és testi nevelés egységére. Nagy kihívás-
nak tekintjük az iskolák elsı és ötödik évfolyamán az er-
kölcstan és a helyette választható hit-és erkölcstan beveze-
tését 2013. szeptember 1-jétıl. 
Az idei tanévben az 1., 5., 9., évfolyamon mindennapossá 
vált a testnevelés. Így történt ez a mi iskolánkban is az 
adott osztályokban. Majd 2012. december 31-ig felülvizs-
gáljuk pedagógiai programunkat. Igyekszünk ezeknek a 
változásoknak megfelelni s annak szellemében folytatni 
munkánkat. 
 
Tanulói létszámunk, a nyár folyamán pozitív irányba válto-
zott. A tavalyi évet 123 tanulóval zártuk, most pedig 139 

tanulóval indítjuk. Mindenki értesült 
arról, hogy sajnálatos módon, Hegy-
falun megszőnt az iskola. Hozzánk 
12 tanuló érkezett. Tudom, hogy 
nem könnyő dolog iskolát váltani, 
fıleg nem 8. osztályban. El kell fo-
gadni az adott helyzetet és pozitívan 
kell elıre nézni. Közös összefogás-
sal, az adott szabályok elfogadásával 
és betartásával tudjuk megoldani 
feladatainkat.  
A tantestület összetételében annyi 
változás történt, hogy visszaérkezett 
Pöltlné Tunkel Diána tanító néni, aki 

az elsı napközis csoportot vezeti. Az idei évben három 
napközis csoportot indítottunk és a nyolcadik osztályosok-
nak tanszobával egészítettük ki a szolgáltatásunkat. 
A tanulószoba indításával az volt a célunk, hogy a gyerme-
kek tanulását elısegítsük a még jobb eredmény eléréséhez. 
A kötelezı tanórákon kívüli tevékenységek során az idei 
tanévben is lehetıségük lesz a tanulóknak különbözı fog-
lalkozásokon részt venni. 
Minden diáknak, kollégának és szülınek kívánok jó tan-
évet, szorgalmat és kitartást a feladatok megoldásához!  

(Kollár Balázsné) 
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FOCI: MEGYÜNK TOVÁBB! 
Sport 

A bıi fıtéren kivetítın lehetett követni a labda-
rúgó EB döntıjét. Mintegy százan jöttek össze, 
hogy közösen szurkoljanak az olasz vagy a 
spanyol válogatottnak.  Sajnos - az elızı napi 
és a délutáni sikeres próbaüzem ellenére is -
 technikai nehézségek adódtak (az antennán 
többször gyenge volt a magyar jel, így akado-
zott a kép), az osztrák közvetítés azonban ki-
fogástalanul mőködött.  Szerencsére gólról 
nem maradt le senki! Mentségül: Ez volt az 
elsı (reméljük, hogy nem az utolsó) ilyen jelle-
gő esemény a fıtéren.  (Babos Nóra) 
 

MiSTER CLASSIC NEMZETKÖZI VETERÁNAUTÓ VERSENY 2012  

Szeptember 7-8-án idén is megrendezésre került a 
többéves múltra visszatekintı MiSTER Classic Nem-
zetközi Veteránautó Verseny, amelynek központja 
ezúttal is Sopronban volt és két nap alatt bejárta Vas 
és Gyır-Moson-Sopron megye egy részét, illetve 
Ausztria közeli tájait is. 
 A kb. 50 veteránautóból és modern sportkocsikból 
álló menet - két év után - 2012. 09. 07-én ismét Bı 
község területén haladt keresztül, ahol – a helyi ér-
deklıdık nagy örömére – pontossági feladat és ellen-
ırzı pont is volt a Rallye résztvevıi számára. 

  (Babos Nóra) 

EB-DÖNTİ A FİTÉREN 

Befejezıdött a 2011-2012 évi bajnokság, felnıtt csapatunk a 15., U 19-es 
csapatunk a 12. helyen végzett. Nem rajtunk múlt ugyan, de maradtunk a 
Megyei II. osztályban, ahol tizenöt csapat szerepel – idıközben a Sótony 
visszalépett -. 
Bízunk abban, hogy az idény eredményesebb lesz, stabilizálódik a játékos 

állomány, annak ellenére, hogy néhányan eligazoltak tılünk.  
 
Az átigazolási idıszakban a nyáron eligazolt  (Kovács Roland, Király Martin, Krajczár Dániel, 
Mester Márton, Szigeti Lajos, Tompek Attila)  (Új igazolás: Boros Tamás, Kovács Martin, Magó 
Miklós, Németh Márton) (átigazolással érkezett: Filep Tibor, Horváth Ádám, Molnár Tamás, 
Saly Zoltán, Tóbiás Zsolt) Újból visszatérık:(Kovács András, Gángli Patrik)Kapus szerepkör-
ben nem sikerült igazolni, így Németh Zoltán, Babos Tamás és Bogdán Roland védi a felnıtt 
csapat kapuját az ıszi szezonban. 
 
Az edzık személyében is változás történt. AZ U 19 edzıje Saly Zoltán, a felnıtt csapat edzıje 
Horváth Jenı lett. 
 
A 2012-13 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 2,5 millió forintot fordít-
hatunk eszközök beszerzésére, pálya tartozékok (pl. kispad) felújítására és az utánpótlás ne-
velésre. 

(Horváth Jenı) 
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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 

HABOS-SZILVÁS PITE 

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: 
A TÉSZTÁHOZ: 27 dkg liszt, 10 dkg vaj, 8 dkg cukor, 1 db tojás, 1/2 
citrom leve és héja, 1/2 csomag sütıpor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 
evıkanál tejföl. 
A TÖLTELÉKHEZ: 1,2 kg szilva, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cu-
kor, fahéj ízlés szerint, 2 evıkanál búzadara. 
A TETEJÉRE: 5 db tojásfehérje, 3 evıkanál porcukor, 1 evıkanál cit-
romlé. 
 
Elkészítés: A lisztet tálba szitáljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalót, 
összegyúrjuk, és legalább 1-2 órát a hőtıben pihentetjük. A szilvát megmosva kimagozzuk. 
A tésztát, miután eleget pihent, kinyújtjuk, és egy 20x30 cm-es sütıpapírral bélelt tepsibe terítjük, meg-
szórjuk búzadarával. A magozott szilvát elosztjuk rajta, megszórjuk  a 2félecukorral,  és fahéjjal. 
A tetejére a tojásfehérjét kemény habbá verjük a porcukorral és a citromlével. Az egészet rásimítjuk a 
tészta tetejére. 
Elımelegített sütıben, 190 fokon 25-30 percig sütjük, míg a teteje aranyszínő nem lesz. Miután megsült, 
vizes késsel szeleteljük. 

(Marton Eszter) 


