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Június 17-én ünnepélyes keretek között ért véget a 
tanév, búcsúztak a végzős 8. osztályosok és két volt 
kolléganő vehette át a gyémántdiplomát. 
A tanévzáró ünnepély hagyományosan hálaadó 
szentmisével kezdődött, amit Jász László távollété-
ben Dóka Ferenc hegyfalui plébános celebrált. Az 
ünnepély a ballagó tanulók búcsúzásával kezdődött , 
nekik utolsó alkalom-
mal szólalt meg a 
csengő a Bői Általá-
nos Iskolában. Illő 
módón elköszöntek 
az iskolától az oszt-
álytermektől és 
kisebb társaiktól. A 
tanév rövid értéke-
lésekor Hajós Attila 
igazgató kitért a leg-
fontosabb ered-
ményekre, beszélt a 
sikerekről, 
kudarcokról , és em-
lítést tett a 
közoktatás válto-
zásairól is. A legfon-
tosabb változás, 
hogy az iskolák tel-
jes egészében álla-
mi kézbe kerülnek. Vas megyében ez eddigi 7 
tankerület helyett 2 működik majd. Igy a  Sárvári, 
Celldömölki, Köszegi Tankerület közös irányítással 
intézi  régió iskoláinak irányítását. Távozik a Várkonyi 
Gyöngyi a Sárvári Tankerület igazgatója (azóta 
kiderült, hogy Rozmán László eddigi Celldömölki 
Tankerület vezető lép a helyére).  
A 21 végzős közül 1 tanuló közül 1 nem tanul tovább, 
16-an az első helyen megjelölt középiskolába nyert 
felvételt, 11-en gimnáziumban, 5-en szakképzőben, 4
-en szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. 
Ezúton is kívánunk nekik sok sikert! 

A HÍRBŐSÉG 
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 A bői önkormányzat lapja,  

megjelenik negyedévente 

Az ünnepély során 2 volt kolléganő, Horváth Imréné 
(Erzsi néni) és Vörös Endréné (Éva néni) vehették át a 
gyémánt diplomájukat (60 éve végeztek a kőszegi 
Tanítóképzőben). Mindkettőjük kötődik iskolánkhoz, 
hisz Erzsi néni itt kezdte pedagógus pályáját, majd 
hegyfalui iskolából ment nyugdíjba (leánya és unokái 
itt élnek ), Éva néni nyugdíj után 7 évet a mi iskolánk-

ban dolgozott, itt 
fejezte be aktív peda-
gógus hivatását. 
Mindkettőjüknek jó 
egészséget kí-
vánunk! 
Tisztelt Olvasó! 
A nyári szünet, ami 
öröm a gyermeknek, 
a szülőknek sok 
tekintetben probléma. 
A gyermekek 
felügyelete nem kis 
gond a családoknak. 
A tanév során felmé-
rtük az igényeket és 
több táborozást is 
hirdettünk ( Csalá-
dsegítő, hittan, te-
matikus táborok, de a 
nyáron fogadjuk a 

kalwangi gyerekeket is) ezekkel is segítve a 
gyermekek felügyeletét a szabadidő hasznos eltöl-
tését. Ezútos is szeretném kérni a szülők a felnőttek 
kis közösségünk tagjainak segítségét, hogy figyeljünk 
egymásra. A napokban tapasztaltuk,, hogy a játszóté-
ren a kerítést megrongálták kérünk mindenkit, hogy a 
játszóteret és eszközeit rendeldeltetés szerint 
használják, hogy minél tovább használhassák 
gyermekeink. A nyárra a vakációra jó pihenést, kel-
lemes kikapcsolódást kívánok!  

 Hajós Attila 

VÉGET ÉRT A 2015/2016-OS TANÉV 

A ballagó 8. osztály 
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sárnap és állami ünnepnapokon tilos jelentős zajt keltő 

munkák (fűnyírás, fűrészelés, motorfűrészelés, gyorsvágóval, 

köszörűvel és gépi fúróval folytatott tevékenység) végzése. 

Kérjük a lakosságot, hogy a tartsa be a rendelet előírásait. 

A képviselő-testületek 2016. május 6-án Bő községben tar-

tották meg együttes ülésüket. 

Az ülésen a képviselő-testületek elfogadták a gyermekjóléti 

és családsegítő szolgálat munkájáról szóló beszámolót. 

A képviselő-testületek a környező települések szennyvízelve-

zetésének megoldása érdekében szennyvízelvezetési és keze-

lési agglomerációt hoztak létre, jóváhagyták a Soproni 

Vízművel megkötésre kerülő szolgáltatási szerződéseket, 

utasítást adtak a társaság közgyűlésén hozandó döntésekkel 

kapcsolatosan. 

  

 A képviselő-testület 2016. május 25-én megtartott 

rendkívüli ülésén határozott arról, hogy támogatja az 

egyházközségnek a plébánia felújítására benyújtandó pályá-

zatát.  A konzorciumi megállapodás alapján az önkormányzat 

viseli a tervezés 200.000.-Ft+ÁFA összegű költségét. 

A képviselő-testület 2016. május 31-én megtartott ülésén el-

fogadta a Kormányhivatal javaslatát a Helyi Építési 

Szabályzat felülvizsgálatáról, vállalta az időközben elavulttá 

vált rendelkezések hatályon kívül helyezését. (A 

hatályon kívül helyezési rendelkezések a rendezési 

terv folyamatban lévő módosításába már beépítés-

re kerültek.) 

A képviselő-testület felülvizsgálta sportkon-

cepcióját, pályázatot nyújtott be kispálya 

létesítésére, valamint az óvodai konyha fejle 

sztésének támogatására. 

A képviselő-testület 90.000.-. forinttal támogatta a 

Bői Kulturális és Ifjúsági Egyesület gyermeknapi 

rendezvényét, meghozta az Egészségház felújítása 

tárgyában benyújtott pályázat hiánypótlásában 

előírt határozatokat. 

  

 A képviselő-testület 2016. június 20-i ülésén meg-

hallgatta az IKSZT vezetőjét a falunap előkészítési 

munkáiról, döntött arról, hogy a falunapot 2016. július 23-án 

rendezi meg. 

Módosult a hulladékgazdálkodási törvény, 2016. április 1. 

napjától a szemétszállítás díját nem a szolgáltató, hanem egy 

létrehozott központi koordináló szerv szedi be. E jogszabályi 

változásra tekintettel a képviselő-testület módosította a PAR-

KOM Kft-vel fennálló hulladékszállítási közszolgáltatási 

szerződését. 

A képviselő-testület létrehozta a települési értéktár bi-

zottságot. A bizottság feladata a helyi (építészeti, kulturális 

stb.) értékek felkutatása és nyilvántartásba vétele. A bizottság 

tagjai lettek: Horváth Tibor alpolgármester, Dan Zsolt képvi-

selő, Marton Eszter, Horváth Edina, Babos Nóra és Vincze 

Erzsébet. 

 

 

Dr. Vincze György, jegyző 

 

Bő, 2016. július 6. 

 

 
 

 A képviselő-testület 2016. április 19-én megtartott 

ülésén megtárgyalta és elfogadta 2015. évi költségvetésének 

végrehajtását. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása 

kiegyensúlyozott volt, a kötelező és önként vállalt 

önkormányzati feladatok finanszírozására kellő fedezetet 

biztosított. Az önkormányzat bevételei és kiadásai a terve-

zett szinten teljesültek. 

A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi belső ellenőri 

jelentést, a belső ellenőr vizsgálatai során súlyos 

hiányosságot nem tapasztalt. 

A képviselő-testület értékelte a 2015. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi munkát. A képviselő-testület örömmel 

állapíthatta meg, hogy a településen jelentős probléma 

nincs, a községben halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek nem él. 

Jogszabályi változás következtében megállapodást kell az 

önkormányzatoknak kötniük az orvosi körzetekről. A 

képviselő-testület a fogorvosi ellátás tekintetében 

jóváhagyta a Bük várossal kötött megállapodást, így tele-

pülésünk továbbra is a büki fogorvosi körzethez tartozik. 

Csepreg Város Önkormányzata az egészségház 

ultrahang készülékének cseréjéhez támogatást 

kért. A képviselő-testület a kérelmet nem tudta 

támogatni. 

Az ülésen a képviselő-testület határozott még az 

óvodai felújítás során kibontott ablakok 

értékesítéséről, lakást és üzlethelyiséget adott 

bérbe. 

A képviselő-testület a bontásra kerülő Puskás 

Stadion üléseiből a bői sportpályára igényelt 25 

darabot. 

A képviselő-testület ismételten módosította a 

szociális ellátásokról szóló rendeletét. 

A képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás 

igénylési feltételéül szolgáló jövedelemhatárt az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-ában, 

egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 

annak 550 %-ában határozta meg. 

A települési gyermekszületési támogatás folyósítási feltéte-

le az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

500%-ában került megállapításra, a támogatás összege 

50.000.- forintra emelkedett. 

A települési temetési támogatás összege 50.000.- forintra 

emelkedett. 

A képviselő-testület települési iskolakezdési és települési 

óvodakezdési támogatást vezetett be. Mindkét ellátás 

folyósításánál a jogosultsági feltétel az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500 %-a, a támogatás 

összege óvodások esetében 10.000.- forint, általános iskolai 

tanulók esetén 15.000.- forint, középiskolai tanulók esetén 

20.000.- forint. 

Az ellátást minden évben augusztus 15-ig lehet igényelni. 

Felsőfokú oktatásban résztvevők a BURSA HUNGARICA 

pályázat keretében részesülhetnek támogatásban. 

Az ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot 

nyújt be az Egészségház felújítására. A képviselő-testület 

bízik a pályázat kedvező elbírálásában, mert ma községünk-

ben ez lenne a legfontosabb felújítási feladat. 

A képviselő-testület módosította a közösségi együttélés al-

apvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-

kezményeiről szóló rendeletét. 2016. június 1. napjától va-

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

2016. 05. 08-án már második alkalommal rendeztek szezonnyi-
tó vásárt a Kemencés Falusi Vendégasztalnál, ahol 10 órától 19 
óráig várták az érdeklődőket a környék termelői, kézművesei. 
Lehetett kapni mézet, sajtokat, kézműves csokoládét, mézeska-
lácsot, rétest, lekvárt, szörpöt, tökmagolajat, babákat, virágokat, 
kerámiát, kreatív játékokat. A gasztronómiai élvezetek kínálatát 
a füstölt, illetve a helyi kemencében sütött ínyencségek jelentet-
ték, melyet nemcsak minőségi somlói borokkal, hanem—idén 
újdonságként—kézműves sörökkel is le lehetett öblíteni. Termé-
szetesen a kicsikre is gondoltak: Ők kreatív játékokat próbálhattak ki vagy kocsikázhattak. A zenei 
aláfestésről a Cirbolya Citerazenekar gondoskodott. (Babos Nóra) 

GYERMEKNAP 

SZEZONNYITÓ VÁSÁR 

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap, Magyarországon 
1931-től ünneplik, május utolsó vasárnapján tartják. 

Ez évben egy kicsit megkésve, - június 4-én -, de annál nagyobb vá-
rakozással várt programot szervezett a Bői Kulturális és Ifjúsági 
Egyesület, a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség aktív 
közreműködésével, a körzet gyermekei, fiataljai és a kísérő szülők 
részére. Az egyszerű „ZSETONSZERZŐ” játékok (hulla-hopp kari-
kázás, ugrókötelezés, célba dobás, 7-es rúgás stb.), a valamivel bo-
nyolultabb Gyermeknapi Hét Próba (társhordás, labdavezetés, hogy 
lesz ebből mondat, kvíz kérdések, tojásdobáló, célbadobó, vizes vál-
tó), a foci (Gyerekek – Anyukák, Diákok - Fiatalok) mind - mind olyan 
időtöltés volt, ahol mindenki kipróbálhatta, mire képes az egyes fela-
datok teljesítése során. Igazán jó versenyeket izgultunk végig, szer-
vezők és résztvevők egyaránt. A Gyermeknapi Hét Próba vetélkedő-
ben, három csapatban, közel negyvenen vettek részt, kicsik, nagyob-
bak és felnőttek egyaránt. 
A kínálatot színesítette a gokartozási lehetőség és a rendezvény 

egész ideje alatt  rendelkezésre álló légvár. Ezek a lehetőségek megmozgattak kicsiket, nagyokat 
egyaránt.  
A kínálatban szerepelt arcfestés és csillámtetoválás is. Köszönet a DADASTON műsorszervezőnek 
és a Szülői Munkaközösségnek, akik mindezt biztosították . A Dan Borozó sokféle hűtött itallal, fagylalt-
tal állt az éhezők és felfrissülni vágyók rendelkezésére. A nap végére elfogyott a sok csoki, cukor, ropi 
és más édességek és már csak az egyes versenyszámok értékelése volt hátra. Horváth Jenő ismertet-
te az egyes versenyszámok eredményét és adta át a csapatoknak a díjakat.  

A résztvevők élményekkel gazdagodva, egy tartalmas délutánt átélve búcsúztak a rendezvénytől. 
(Horváth Jenő) 

FALUNAP: 2016. 07. 23-án a bői sportpályán 

13:00 óra: MEGNYITÓ 
13:30 óra: KISPÁLYÁS FOCI (gyerekek vs. gyere-
kek, lányok vs. asszonyok, női válogatott vs. önkor-
mányzati képviselők) 
14:00 óra : GYŰRŰS SPORT ÉS HAGYOMÁNY-
ÖRZŐ EGYESÜLET lovasbemutatója. Ezzel pár-
huzamosan lehetőség nyílik tűzoltóautó és mentőau-
tó simogatásra.  
14:30 óra: A BŐI ÓVODA NÉPTÁNCCSOPORTJA 
15:15 óra: ZUMBA LADYK 
16:00 óra: NOVÁK ELEMÉR operett előadása 
16:50 óra: EREDMÉNYHÍRDETÉS 
17:00-18:00 óra: VACSORA, mely alatt PÁL   

ANDRÁS néptáncoktató előadása és a SZOMBAT-
HELYI COUNTRY CSAPAT műsora Kasztner Móni-
ka vezetésével. 
19:00 óra: BIG MOUSE BAND zenés, szórakoztató 
előadása. 
20:00 óra: Utcabál élő zenével. 
 
A műsorszámok ideje alatt lehetőség nyílik a gyere-
kek számára: csillámtetoválásra, arcfestésre, légvár 
használatára és popcorn fogyasztásra. 
Büfé: Dan Borozó. Hangosítás: Horváth András. 
 
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják 
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Kulturális hírek A MŰVELŐDÉSI HÁZ (IKSZT) HÍREI 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan, a tavaszi hónapokban is igyekeztem 
az adott évszaknak megfelelően tematikus programokat szervezni. 
Mivel idén korán beköszöntött a húsvéti időszak s nem tudtunk zenés, 
illetve szórakoztató programokat szervezni, ezért úgy gondoltuk, hogy 
szervezünk a helyi és környékbeli lakosok számára egy tavaszköszön-
tő bált (április 16.), hogy ezzel is építsük a település közösségi életét. 
Azt est eseményei közé tartozott a tombolasorsolás, egy rövid produk-
ció erejéig fellépett a Mosoly tánccsoport s a jelenlévők számára sztár-
vendéggel is kedveskedhettünk, még pedig Horváth Meggie személyé-
ben, aki fél órás előadásával fergeteges hangulatot teremtett. 
A költészet napja (április 11) alkalmából, a helyi s környékbeli alsó tago-
zatos gyerekei között szavaló versenyt hirdettünk meg (április 18.), hogy 
megismertessük velük mit is jelent egy költemény, tudatva velük továb-

bá, hogy miért is fontos a költészet napja s tudásukat felmérve tapasztalatokkal, s élményekkel gazdagodjanak s 
persze okleveleikkel, illetve emléklapjaikkal ékesítve gyűjteményük sorozatát büszkélkedhessenek, hogy ők is 
részesei voltak e jeles nap eseményeinek. 
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 
Idén immár mi is sikeresen csatlakoztunk ehhez a 
mozgalomhoz s önkénteseket toborozva ( április 
28.)megtisztítottuk településünket a nem kívánt sze-
méttől. Így próbáltuk mi is felhívni a figyelmet arra, 
hogy szükséges összefognunk egy közös cél érde-
kében s próbáljuk meg tisztán tartani környezetün-
ket. Ehhez a mozgalomhoz hozzájárult az Általános 
Iskola is, a diákok s pedagógusok a település belső 
területeit tisztították meg a szeméttől, az IKSZT által 
toborzott önkéntes csoport pedig a település külső 
részeit szabadította meg, a nem kívánt szeméttől.  
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben az önkéntes mozgalomban, a részvételt. 

Anyák napja alkalmából (április 29.), a bői s környékbeli gyerekek számára, meghir-
dettünk egy kézműves foglalkozást, mely keretén belül az édesanyáknak illetve nagy-
mamáknak készíthettek a gyerekek különböző tárgyakat saját elképzelésük szerint. A 
program célja az volt, hogy éreztessük a gyerekekkel, hogy mennyire fontos egy anya, 
édesanya, nagymama szerepe az életünkben s ebből hagyományt teremtsünk s így 
háláljuk meg áldozatos mindennapi fáradozásaikat irántunk. 
A tavalyi évvel kezdődően, immáron hagyományt teremtettünk a falu májusfájának 
felállításával, ezzel ösztönözve a fiatalokat az összefogásra, a közösség építésére, a 
közös programok s feladatok vállalására. A májusfa felállítását követően kellemes be-
szélgetésre kerítettünk lehetőséget. 
Április másodikán, az olvasás népszerűsítésére szolgáló, könyvbemutatóval egybe-
vetett előadást szerveztünk, mely ke-
retében az író s olvasó egymásra ta-
lálva, elemezhették a könyvben foglal-
takat. 
Gyermeknap közeledtével mi is sze-
rettünk volna a gyerekek számára 
kedveskedni egy programsorozattal, 
ezért május 28-án, a főtéren állomá-

sokat állítva, akadályversenyt rendeztünk a jelenlévő gyerekek-
nek. A sikeres versenyeket követően, a résztvevők megkapták 
a díjakat, emléklapokat és ezt követően közösen virsli sütéssel 
zártuk a délutánt. 
Június 7-én tartottuk meg, IKSZT munkatársi pályafutásom alatt, immáron másodszor, a nyugdíjas klub évadzá-
ró vacsoráját, melyet most kivételesen az IKSZT kistermében valósítottunk meg s a vacsorát a Művelődési ház 
előtt készítettünk el. Itt szeretném felhívni a nyugdíjas klub tagjainak figyelmét, hogy szeptemberben ismételten 
várom őket, nagyon sok szeretettel. 
Beszámolóm végéhez érve szeretném felhívni az olvasók figyelmét a közelgő falunapra, melynek időpontja július 
23 (szombat), a részletekről értesülhetnek majd a plakátokon, az IKSZT honlapján illetve személyesen a Művelő-
dési házban. 

Tisztelettel: Jákó Melinda, IKSZT munkatárs. 
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Az újonnan megválasztott tanácsadó testület nevében szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm Bő község minden kedves lakóját. 2015-ben le ellett a képvise-
lő-testület mandátuma, ezért új választásokat kellett kiírni egyházközségünk-
ben. Püspökség által új kiírást kaptunk, az elnöki posztot a mindenkori plébá-
nos fogja be tölteni, a hívek Plébániai Tanácsadó Testületi tagokra fognak 
szavazni. A Plébániai Tanácsadó Testület pedig alelnököt fog választani. 
2016-ban első körben a hívek jelölő listát állítottak és abból lett a szavazó lis-
ta. Szavazás megtörténte után összeállt a Plébániai Tanácsadó Testület 
melynek tagjai lettek: 
Babos György, Babos László, Bognár Győző, Dan Zsolt, Fördősné Horváth Judit, Kajtár József, Kiss 
Attila, Kocsis Józsefné, Németh Zoltán, Szabóné Bognár Matild, Tóth István, Vincze Gábor, Vincze Er-
zsébet. 
A Tanácsadó Testület megtartotta alakuló gyűlését és megválasztotta tisztségviselőit. A testület egy-
hangú döntése alapján Németh Zoltánt választotta alelnökévé. Templom atyának Kajtár Józsefet, pénz-
tárosnak Szabóné Bognár Matildot, ell.bizotságba Dan Zsoltot, Tóth Istvánt választotta. Sekrestyés Ko-
csis Józsefné, kántor Fördősné Horváth Judit maradt. Hitoktatónk továbbra is Vincze Erzsébet. 
Testületi tagjainknak az egyházunk szolgálatában töltött odaadó áldozatos munkájukért az Úr Jézus 
Krisztus áldását és további jó egészséget kívánok! 
Céljaink: szép templomunk és környékének állag megóvása, rendbe tartása. Legnagyobb problémánk 
plébánia épületünk rossz állapota. Pályázatok figyelembe vétele alapján, mivel csak felújításra van le-
hetőség, testületünk egyhangúlag úgy döntött, hogy pályázatot ad be a felújításra.  
A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése,energetikai korszerűsítése, címszó alatti pályázatra. 
Ehhez kérnénk minden kedves lakónk segítségét, támogatását és építő jellegű kritikáját, mert azok az 
emberek,akik azonos irányba tartanak és közösséget alkotnak, gyorsabban jutnak el céljukhoz, mint 
azok, akik teljesen egyedül próbálják meg azt. 

Németh Zoltán 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!  

További egyházi híreink 
 Április 2-án a Peresznyei Egyházközség 24 órás Szentség-
imádást tartott az "Irgalmasság Éve" jegyében.  Du. 3 órakor püspö-
ki szentmisével kezdődött, és óránként más egyházközség, szebb-
nél-szebb énekekkel, imákkal dicsőítette az Oltáriszentséget. A 
peresznyeiek nagyon "kitettek magukért", rengeteg sütemény és 
különféle szendvicsek várták imaóra után a csoportokat! A bőiekre 
vasárnap reggel 6-7 óra között került sor,elég sokan vettek részt, 
köszönet érte. 
 Május hónap a Szűzanya hónapja, a hétköznapi szentmisék 
előtt és vasárnap délután litániára gyűltünk össze. Május 9-én Plé-
bános Úr megbetegedett, azóta helyettesítéssel oldottuk meg a 

szentmiséket. Nagy köszönet a Püspök Úrnak, a helyettesítőknek és azoknak, akik az atyákat hozták-vitték, 
hogy mindenkinek legyen szentmiséje. Plébános Úr köszöni a gyógyulásáért mondott imákat és a segítséget. 
Sajnos kevés a pap, ezért nehezen lehet mindent a szokások szerint csinálni. Idén ezért maradt el az Úrnapi kör-
menet! Plébános Úrnak ezúton is kívánunk mielőbbi teljes felépülést! Május 15-én volt községünkben az 
elsőádozás. 7 kisgyermek vette magához az Úr Jézust. Május 22-én volt Bükön a bérmálás, falunkból 3 fiatal 
járult a bérmálás szentségéhez. Május 29-én vasárnap a szentmise után tartottuk a "Hősök napi" megemléke-
zést. Május 30-án volt a szokásos május végi Szűzanya köszöntő a Lourdesi Barlangnál. 
 Június 17-én délelőtt volt a Tedeum, az iskolások évzáró szentmiséje, melyet Dóka Ferenc Plébános úr 
tartott. Június 19-én volt falunk szentségimádási napja, idén a közös imaórán rendkívül sokan vettek részt. Jú-
nius 27-én délután litánia után tartottuk Jász László Plébános Úr névnapját és 70. születésnapját. Németh Zol-
tán világi elnök köszöntője után két kisgyerek , Németh Gabika és Németh Bogika egy rövid műsorral köszön-
tötték. Majd az " Alkalmi kórus" a " Jóatyánkért esdeklünk " című dallal kedveskedett. Ezután pedig a művelődési 
házba születésnapi koccintásra hívtuk falunk lakóit. Köszönjük az ügyeskezű híveknek a szépen feldíszített tortát 
és a finom süteményeket. 
Mindenkinek kellemes nyári pihenést kívánunk, ne feledkezzünk el a lelki töltekezésről nyáron sem. 

Sza.Bo.Ma. 
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Az iskola és óvoda hírei 

AZ ÓVODA HÍREI 

A Bői Óvodában a tavaszi időszakban sok program, kirándulás történt.  Anyák 

napját óvodai keretek között  ünnepeltük. Gyereknapot az óvoda udvarán moz-

gásos versenyekkel színesítettük.  Édességgel, üdítővel jutalmaztuk a versenye-

ző gyerekeket.  Azon a héten bábszínház látogatási lehetőség is volt . A nagy-

csoportosokkal biciklizni voltunk a Napsugár park játszóterére, ahol egy  jó 

hangulatú  délelőttöt töltöttünk.  A nagyokkal meglátogattuk az első osztályoso-

kat, akik megmutatták milyen ügyesen olvasnak, számolnak és írnak már.  

Egy szülő jóvoltából a Soproni illetve a Szombathelyi állomásra is ellátogattunk 

vonattal, ahol megmutatták az irányítóberendezéseket, vonatok vezetőfülkéit, 

szerelőműhelyt, nagy élmény volt a gyerekek számára.  

Az  évzáróra június elején került sor. Ízelítőt adtunk a vendégeknek, szülőknek, 

nagyszülőknek, testvéreknek az elmúlt évben tanult táncokból, énekekből, me-

séből, versekből. Elbúcsúztattunk 15 nagycsoportos kisgyereket, akik szeptem-

bertől már iskolások lesznek.  

Az évzáró utáni napon a nagycsoportosok közös kirándulása volt, Nagycenkre és Sopronba buszoztunk együtt az óvoda dol-

gozóival, nyugdíjasaival együtt. A kisvonattal utaztunk Nagycenken, Sopronba pedig a bobpályán gurultunk végig.   

A következő héten  szalonnát, virslit sütöttünk a Góri játszótéren, majd egy jót játszottunk. 

Jelenleg a nyári életet éljük az óvodában sokat játszunk, homokozunk,  a foci EB-t éljük át a gyerekekkel, akik beleélik ma-

gukat a   válogatott szerepébe, himnuszt énekelnek és kezdik a focit. Nagyon felemelő érzés, hogy óvodás korban is így meg 

lehet „fertőzni” a gyerekeket.  

Szeretnénk megköszönni a szülőknek a segítségét, akik  egész évben segítették munkánkat különböző módon. A fenntartók 

anyagi, erkölcsi  támogatását. 

Kívánunk a nyárra mindenkinek kellemes pihenést, a munkatársaknak feltöltődést a következő nevelési évre. 

Az óvoda dolgozói 

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN 

 2016. április 5-8. között az iskola 7. osztálya a 

„Határtalanul!” program pályázatának köszönhetően egy tartalmas 

és látnivalókkal teli tanulmányi kirándulásra mehetett Szlovákiába. 

 Az első nap a diákok a komáromi városnézés előtt látogatást 

tettek a helyi Jókai Mór Alapiskolában. Ezt követően Mikszáth 

Kálmán szülőházát keresték fel Sklabonyán, majd a Kékkői vár-

kastélyban Balassi Bálintra emlékeztek. Másnap reggel Rima-

szombat nevezetességeit nézték meg, majd a szalmacseppköveiről 

híres Gombaszögi cseppkőbarlangban kaptak szakszerű idegenve-

zetést a sztalagmitok, sztalagtitok és sztalagnátok világáról. 

„Kraszna Horka büszke várát” sajnos csak kívülről tekinthették 

meg, mert a 2012-es tűzvész óta még ma is tartanak a rekonstruk-

ciós munkálatok. A következő állomás Andrássy Dénes és felesége, Franciska szecessziós stílusú mauzóleuma 

volt, aztán az Andrássy család Betléren található csodás kincsekkel teli vadászkastélyában élvezhették a gyerekek 

és kísérőik a tárlatvezetést. Késő délután a csoport felkereste Kézsmárkon a az Új Evangélikus Templomban Thö-

köly Imre kriptáját, majd az egyetlen vasszöget sem tartalmazó – az UNESCO világörökségei között számon tar-

tott – evangélikus fatemplomot. Egy helyi kollégiumban erről a napról is beszámolókat írtak a gyerekek. 

A következő nap a kézsmárki Thököly vár megtekintésével kezdődött, majd Iglóra indultak, a városnézés után 

Lőcsére mentek: A városháza mellett a Szent Jakab Templomban megcsodálták Lőcsei Pál mester világon egyedül

-álló, fából faragott gótikus szárnyas oltárát, valamint a dúsan díszített barokk minorita templomot is. Az ebédszü-

netet igazán festői környezetben, a gigantikus Szepesi vár alatt töltötték, hogy aztán felfrissülve továbbutazzanak 

Szepesszombatra. Itt a szárnyasoltárokkal teli Szent György Templomot keresték fel. Este egy családias iglói ho-

telben igazi cseh/szlovák specialitás volt a vacsora körete: A diákok a napi összefoglaló előtt megkóstolhatták a 

knédlit! Az utolsó nap reggelén a Magas Tátrába vezetett a csapat útja, ahol nyomokban hó is akadt, így még síel-

tek is a téli sport szerelmesei. A bői gyerekek maradtak a hógolyóknál, melyekből kísérőtanáraiknak is jócskán 

kijutott. A szlovákiai záró program Selmecbánya volt:  A monarchiát idéző városban másfél órás bányalátogatáson 

vettek részt a diákok.  

 Hazafelé a buszban Kiss János idegenvezető, a tanárok és diákok felidézték a kirándulás fő mozzanatait, 

értékelték a tanulók aktivitását. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élményeiket egy vetítéssel egybekötött 

témanapon diáktársaikkal is megosztották.  

Babos Nóra 



7 

 Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, továbbra is célunk, hogy visz-
szajussunk a magasabb osztályba. 
 
A 2015-2016 bajnoki év befejeződött. 27 mérkőzést játszottunk 12 győzelmet arattunk, 
4 mérkőzés döntetlen lett, 11 vereséggel zárult. A megszerzett 40 ponttal csapatunk a 
hetedik helyet szerezte meg. A tavaszi jobban sikerült, mint az őszi szezon, pontjaink 

többségét – 21-et – tavasszal szereztük. Gólkülönbségünk is pozitív lett, 56 rúgott góllal szemben a ka-
pott gólok száma 48. 
A gólszerzésben elsősorban Boros Tamás, Klópusz Márton és Nagyobb Szabolcs jeleskedett, előbbi 9, 
utóbbiak 8, illetve 5 góllal terhelték az ellenfelek hálóját. Továbbra is gond, hogy játékosaink többsége 
olyan munkarendben dolgozik, hogy nem tudnak hétről-hétre a csapat rendelkezésére állni. Ennek elle-
nére megálltuk helyünket a bajnokságban, hiszen egyszer sem fordult elő hiányos kiállás, minden mér-
kőzésünkön teljes csapattal vettünk részt. Akikre legjobban lehetett számítani: Boros Tamás, Klópusz 
Márton, Marton István, Nagy Róbert, Nagyobb Szabolcs, Roznár Attila. Ők szinte valamennyi mér-
kőzésen szerepeltek. A fentiek adják a következő időszak, bajnokság feladatait: Stabilizálni kell a játé-
kos állományt, ez a jelenleg a keretbe tartozó labdarúgók motiválásával, és új igazolásokkal lesz elér-
hető, nagy eredmény, hogy nincs távozó a csapatból, sőt  van arra esély, hogy néhány volt labdarúgónk 
a következő bajnokságban már újból csapatunkat erősíti. Javítani kell az edzés látogatottságot, de tud-
juk ez a nyári időszakban nehezen teljesíthető. A következő bajnokságot is ebben az osztályban kezd-
jük, jelenleg nem tudni hány csapat szerepel majd a sárvári csoportban. Ezzel egyelőre nem foglalko-
zunk, jelenleg szünet van, a következő bajnokságra július közepén kezdjük meg a felkészülést. 
Végezetül köszönetet mondunk minden támogatónknak, elsősorban Bő község Önkormányzatának, 
és az alábbi gazdasági szervezeteknek, vállalkozóknak:  Büki Gyógyfürdő Zrt.,  WestHigénia Szom-
bathely Kft., FABRIKA Kft., BAUWERK Kft., ÁB SPEED Kft.,  „Dan” Borozó, Ernhardt Panzió. 

Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Mérleg! Sport 

EXTRÉMSPORT 

BALATON-ÁTÚSZÁS 

Tóth Éva 2016. július 2-án már hatodik alka-
lommal úszta át a Balatont. A versenyt Rév-
fülöp és Balatonboglár között rendezték. Éva 
az 5,2 km-es távot 2 óra 19 perc 12 mp alatt 
teljesítette. Gratulálunk!  

(Babos Nóra) 

TRIATLON 

Babos Mátyás 2016. június 26-án Kaposvá-
ron az Extrememan113 elnevezésű triatlon-
versenyen indult. Matyi 1.9 km úszás, 90 km 
kerékpározás és 21.1 km futás után 5 óra 58 
perc 59 mp-es idővel ért célba, ezzel kb. 200 
versenyzőből az 50. helyezést érte el. Gratu-
lálunk!  

(Babos Nóra) 
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szám szerkesztésében rész vettek: Babos Nóra, Kovácsné Jákó Melinda, Szabóné Bognár Ma-

tild 

SZABÓ SÍRKŐ KFT    
Mintakert, iroda: 9625 Bő, Petőfi u. 15. 
Tel.: 06-30-9279407 vagy 06-30-7302414  
Tel./Fax: 06-94-386191 
Email: szabosirko@gmail.com 
Web: www.szabosirko.hu 
 
MÁRVÁNY-, GRÁNIT-, MŰKŐ-, 
SÍREMLÉKEK, KRIPTÁK,  
URNA- SÍREMLÉKEK 

 
Széles szín– és formaválaszték! 

 
A hét minden napján állok rendelkezésére! 

Tisztelettel: Szabó Jenő, kőfaragó 

 
A Napos Mező Pékség  

várja kedves vásárlóit hagyományos és 
reform pékáruk nagy választékával. 

Termékeinket megvásárolhatják                               
sárvári és szombathelyi üzleteinkben: 

 

Sárvár, Pogi-bár, Alkotmány u. 4. 

Sárvár, Stangli Pékáru, Batthyány u. 62. 

Sárvár, Kerek Perec Pékáru, Posta tér 4.  

 
 

Napos Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

MÁLNÁS MACARON 

Hozzávalók (25 db): 

 13,5 dkg mandula-

liszt 

 12 dkg porcukor 

 10 dkg tojásfehérje 

(4-5 nagyobb tojás) 

 10 dkg cukor 

 2 csipetnyi piros 

ételfesték 

 20 dkg málnalekvár 

Reklám 

LUX AETERNA   TEMETKEZÉS 
Ct.: Bujtás    

Sárvár, Széchenyi u. 21. 
 

Nyitvatartás: hétfő-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: Csitkovicsné Cséve Viktória, Bük,  
Táncsics u. 18. Tel.: 06-30-633-0453 

 
 
 
 

 
Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  

indul Bükön havonta. 
Érdeklődni lehet: 
 Horváth Tibor  

Tel.:06-2266351 

A macaron készítésének egyik titka a friss és szobahőmérsékletű tojásokban rejlik. 

(Miután kivetted a tojásokat a hűtőből, üsd fel őket, válaszd szét a sárgákat a fehérjé-

től, majd várd meg, hogy felmelegedjenek. A másik lényeges szempont  a megadott 

mennyiségeket nagyon pontosan betartása. Melegítsd elő a sütőt 150 fokra. 

Mérd pontosan a mandulalisztet, és keverd el a porcukorral, majd (kávé)darálóba önt-

ve daráld 2-3 percig. A pontosan kimért tojásfehérjét keverőtálba töltsd, majd habverő-

vel vagy robotgéppel habosodásig közepes fordulaton, ezt követően lassú fokozaton 

verd keményre. A lassú fokozatra kapcsolástól kezdve apránként add hozzá a cukrot. 

Ha elkészült a keményre vert tojáshab, óvatosan keverd bele az ételfestéket. 

A tojáshabhoz kanalanként keverd a mandulalisztet. Amikor elkészült a macaron tész-

tája, sütőpapírral bélelt vagy szilikonos tepsibe kanalazd. Nyomózsákba is töltheted a 

krémet, és óvatosan kis halmokat nyomj a tepsire. Sütés előtt a macaront feltétlenül 

pihentesd 15 percet. 

A tepsit a sütő alsó rekeszébe tolt, majd süsd a macaronokat kb. 15 percig. A negye-

dóra leteltét követően végy ki egy süteményt, kóstold meg vagy törd ketté ellenőrizve, 

hogy megsült-e. Ha szükséges, 1-5 percre hagyd még a sütőben a tepsit. A kihűlt 

macaront töltsd meg a málnalekvárral, két süteményt tapasztva egymáshoz. 

(Forrás:www.nlcafe.hu) 

http://www.nlcafe.hu/gasztro/20130311/recept-tevhit-macaron/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Macaron

