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Az idei évben immáron negyedik alkalommal került 
megrendezésre a bői adventi vásár. A több hetes ké-
szülődést, szervezkedést követően végre elérkezett a 
nap, amikor a falu több civilszervezete, illetve idén 
először magánszemélyek is kiállhattak a falu főterére, 
és vásárba bocsáthatták szebbnél szebb, finomabb-
nál finomabb portékáikat. Az egyre növekedő érdek-
lődés bizonyosan a termékek elváráson felüli minősé-
gének és a meghitt, karácsonyváró hangulatnak kö-
szönhető. 

A délután folyamán azonban nem csupán 
ajándéktárgyakkal és karácso-
nyi ízekkel gazdagodhattunk. A 
már jól megszokott módon mű-
sorokkal is kedveskedtek ne-
künk a helyi csoportok. A prog-
ramokat Hajós Attila polgár-
mester úr nyitotta meg ünnepi 
köszöntőjével. Ezt követően az 
óvodások műsorát tekinthettük 
meg. A Süni csoport egyfajta 
téli csokorral készült, amelyben 
versekkel, énekekkel melenget-
ték a szívünket. A Csőrike cso-
port az éppen aktuális (hiszen a 
kis csapat az elmúlt hetekben 
már több állomáson is túl van), Szállást keres a szent 
család hagyományba engedett bepillantást. 

A következő blokkban az iskolások műsora 
következett. Gyönyörű verseket és dalokat hallhat-
tunk, profi előadásban. Kicsik és nagyok, szívüket-
lelküket beleadva készültek a fellépésre, és ez az 
igyekezet minden egyes darabnál érezhető volt. A ne-
gyedik osztályos tanulók egy hagyományos Betlehe-
mi játékot adtak elő, ahol a szereplők öltözéke és a 
díszlet is remekül visszaadta a pásztorjáték hangula-
tát. 

Később egy tradicionális kárpátaljai kántálá-
sos Betlehemes játékot tekinthettünk meg, amely 
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díszletét, és eszközeit János bácsi, a főszereplő pász-
tor saját kezűleg készítette el. Már maga a betlehemi 
házikó és a hozzá tartozó betlehemi csillag is érdekes-
sé tette az előadást. A bői óvónénik szereplésével ki-
egészítve egy nagyszerű előadásban lehetett részünk. 

Végül a Bői Női Kórus adventi dalcsokorját 
hallgathattuk meg, amely méltóképpen zárta a délutáni 
programsorozatot. Ezt követően már csak az adventi 
koszorú 3. gyertyájának meggyújtása maradt hátra, ez-
zel is jelezve, milyen gyorsan közeleg a nap, amit min-
denki oly nagyon vár, a Szenteste, majd a Karácsony 
napja.  

A délután egyfajta megkoronázásaként 
Jankovics Bea által készített Falutortából falatozhat-
tunk, legalábbis azon szerencsések, akiknek jutott egy 

kisebb szelet. Nem kellett aggód-
ni, hogy nem fogy el, persze nem 
a mérete miatt, sokkal inkább a 
csokis és citromos ízek és az ín-
csiklandozó, színes marcipán lát-
ványa miatt, ami Bő jelképét for-
mázta. 
A program kezdetétől fogva bárki 
csillapíthatta éhségét, szomjúsá-
gát egy adag grillcsirkével, kür-
tőskaláccsal, sültkolbásszal, süte-
ménnyel, illetve a már megszo-
kott punccsal, forralt borral és for-
ró teával. Valamennyi standnál 
vásárolt áruból befolyt összeget a 
rendezvény szervezői a Gyer-

mekmosoly Alapítványnak ajánlotta fel. Köszönjük a 
látogatóknak, a szereplőknek, a standok képviselőinek 
és mindenkinek, aki bármi módon részt vállalt abban, 
hogy a bői adventi vásár 4. alkalommal is töretlen nép-
szerűséggel valósulhasson meg. A jövőben hasonló 
reményekkel vághatunk neki a következő rendezvény-
nek. 
Egy brazil karácsonyi népköltéssel kívánunk min-
denkinek áldott, békés ünnepeket és boldogság-
ban gazdag új évet!  

(Babos Orsolya) 
(Folytatás a 2. oldalon) 

BŐI ADVENT 
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Önkormányzati hírek 

A képviselőtestület 2013. október 30-án megtar-
tott ülésén az évközben kapott pótlólagos elői-
rányzatokkal módosította 2013. évi költségvetési 
rendeletét. 
A képviselőtestület a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően beszámolót hallgatott meg az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetése háromne-
gyed-éves teljesítéséről. 
Megállapította, hogy a bevételek és a kiadások 
időarányosan teljesültek, az önkormányzatnak 
fizetési gondja nincs. Az Integrált Közösségi Tér 
beruházás befejeződött, a kifizetési kérelem be-
nyújtásra került. Az önkormányzat 
bízik a kérelem gyors teljesülésé-
ben, mert az állami támogatás meg-
előlegezésére felvett hitel kamata 
jelentős terhet ró a költségvetésre. 
A képviselőtestület megerősítette a 
korábban már elfogadott 2014. évi 
költségvetési koncepcióját. A köz-
ponti költségvetésből várható támo-
gatások összege még nem ismert, 
ezért a koncepció elvi jelleggel tar-
talmazza a legfontosabb prioritáso-
kat. Elsődleges cél a közfeladatok jó 
színvonalon történő ellátása, az in-
tézmények működésének biztosítá-
sa. 
A képviselőtestület – mivel azt törvény rendelte 
el – rendeletet alkotott a közterületek filmforga-
tás céljára történő használatáról, a szervezeti 
változásokra tekintettel hatályon kívül helyezte a 
köztisztviselőket megillető juttatásokról és támo-
gatásokról szóló rendeletét. 
Az ülésen a polgármester beszámolt a Felső-
répcementi Többcélú Kistérségi Társulás és a 
Répcementi Önkormányzati Társulás működésé-
ről.  
A képviselőtestület úgy határozott, hogy nem 
kezdeményezi helyi értéktár létrehozását. 
Határozat született az Integrált Közösségi Tér 

Karácsony nem múlik el! 
Valahányszor két ember megbocsát egymásnak, karácsony van. Valahányszor megértést tanúsítotok 
gyermekeitek iránt, karácsony van. 
Valahányszor segítetek egy emberen, karácsony van. Valahányszor valaki elhatározza, hogy becsületesen 
él, karácsony van. 
Valahányszor megkísérled, hogy életednek új tartalmat adj, karácsony van. 
Valahányszor egymást a szív szemével nézitek, mosollyal ajkatokon, kará-
csony van. 

Mert megszületett a szeretet, 
Mert megszületett a béke, 
Mert megszületett az igazságosság, 
Mert megszületett a remény, 
Mert megszületett az öröm, 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

nyitva tartásáról és terembérleti díjáról. A képvise-
lőtestület az árusítás céljára történő igénybevétel 
díját 2000 ft/óra összegben határozta meg. 
A képviselőtestület a büki mentőállomás eszköz-
beszerzését 5.000.- forinttal, a Gyermekmosoly 
Alapítvány taneszköz beszerzését pedig 30.000.- 
forinttal támogatta. 
 
A képviselőtestületek 2013. november 26-án 
Tompaládony községben megtartott együttes ülé-
sükön tájékoztatót hallgattak meg a közrend és 
közbiztonság helyzetéről. 
A képviselők örömmel vették tudomásul, hogy az 

ismertté vált bűncselekmények szá-
ma Bőben és minden környező tele-
pülésen csökkent. A képviselőtestüle-
tek támogatták az új sárvári Rendőr-
kapitány kinevezését. 
A képviselőtestületek pályázatot írtak 
ki a települési szilárd, valamint a fo-
lyékony hulladék elszállítását biztosí-
tó közszolgáltatás ellátására. A ko-
rábbi közszolgáltatási szerződések 
az év végén lejárnak. 
A képviselőtestületek jóváhagyták 
2014. évi belső ellenőrzési terveiket. 
A képviselőtestület elbírálta a 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Ösztöndíj Pályázati Rendszer keretében beérke-
zett pályázatokat. A képviselőtestület minden pá-
lyázót havi 3000.- forint támogatásban részesített. 
A képviselőtestület egy tanulónak az Arany János 
tehetséggondozó programban való részvételére is 
javaslatot tett. 
A képviselőtestületek a hulladékszállítási pályáza-
tok elbírálása miatt 2013. december 30. napján is 
tartanak ülést. 
 

Dr. Vincze György jegyző 
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Aktualitások SZÜRETI MULATSÁG BŐBEN 
ót. Másodikként, a később „Legcsinosabb szőlős-
gazdasszony” címet is elnyerő Bői Női kar lépett 
színpadra és fokozta tovább a hangulatot. Végül a 
hegyfalui Háncs Népzenei együttes következett, 
amely előadás hangulata olyan hatással volt a né-

zőközönségre, hogy senkit sem 
kellett sokáig noszogatni az esti 
Táncházban való részvételre. 
Vasárnap estére sajnos az idő-
járás nem támogatta az eredeti 
terveket, azonban a legkitartób-
bakon így sem fogott ki. A kul-
túrházba áthelyezett progra-
mok, így is nagy sikert arattak. 
A Répcementi Férfikar tagjai-
nak lelkesedése, az alacsony 

létszám ellenére sem lankadt, így a nézőközönség 
hangulata ismét a szüreti mulatság felé hajlott. Az 
este folyamán megrendezett kvízben az öt csapa-
ton kívül a külső szemlélők is legalább annyira jól 
szórakoztak és izgulták végig a játékot, mintha 
csak a játékvezetővel szemben álltak volna. 

A Szent Mihály napi tűzgyújtást még az 
eső sem tudta megakadályozni. Ezzel ellenkező-
leg, hiszen a tűz lobogása mellett a korábban meg-
hirdetett versenyek eredményhirdetését követően, 
még sokáig ünnepeltek pezsgődurrantással a győz-
tesek.  

(Babos Orsolya) 

Szent Mihály hétvégéjén, sok magyar településhez 
hasonlóan, Bőben is kétnapos programsorozat ke-
rült megrendezésre. 

A szüreti mulatságot rengeteg előkészület 
előzte meg és ez nem csak a szervezőket érintette. 
Meghirdetésre került, idén elő-
ször egyfajta utcadíszítési moz-
galom, „Őszre fel!” címmel. A 
falu lakói minden utcában elhe-
lyeztek kisebb-nagyobb, az őszt 
jelképező figurákat, tárgyakat. 
Helyenként gigantikus méretű 
szalmabála-bábuk őrizték az 
utcák bejáratát, máshol a bor-
kóstolást követő, széken dülön-
gélő szalmaemberkék ékesked-
tek az árokparton, máshol terményekből készült 
kiállítások pompáztak az út mentén. 

A szombati szüreti felvonulás alkalmával, 
végigjárva a feldíszített utcákat, megtekinthettük 
és pontozhattuk az egyes utcák kreativitását. A jó 
hangulatról nemcsak a bor és a pálinka gondosko-
dott, de a jobb hangú és bátrabb felvonulók ének-
szóval kísérhették a harmonikás játékát. 

Miután végigjártuk Bő utcáit, hogy rápi-
henhessünk az esti mulatozásra, de közben még-
sem unalommal teljen el a délután, rendkívül szí-
nes kultúrprogramok szórakoztatták az egybegyűl-
teket. Elsőként a bői óvodások előadásában láthat-
tunk egy igazán szüreti hangulatot idéző produkci-

2013. 12. 06-án 
községünkbe lá-
togatott a Miku-
lás. A bői gyere-
kek este 6-kor a 
Főtéren dalokkal 
versekkel várták 
őt. A Mikulás minden gyermeknek csomaggal 
kedveskedett!     (Babos Nóra) 

MARKTFEST KALWANGBAN ÚJ HELYEN A POSTA! 
A Magyar Posta dolgozói 
november 4. óta már az új 
helyen, a Köztársaság tér 34. 
szám alatt (IKSZT, Művelő-
dési Ház) várják kedves ügy-
feleiket. A posta nyitvatartási 
ideje nem változott. (Babos 
Orsolya) 

2013 október 13-án rendezte meg partnerközségünk 
az ausztriai Kalwang a 29. Markfestet. 
Az eseményre, mint az előző években idén is meghí-
vást kapott önkormányzatunk. Az invitálást elfogadva a 
testület saját költségen 2 autóval 9 fővel utazott ki és 
működtetett egy standot.  
Szerencsére az idő kedvezett a szervezőknek és a 
ragyogó napsütésben sokan vettek részt az esemé-
nyen. Az ünnepi szentmise után a hagyományos sör-
csapolás következett, majd a helyi fúvószenekar adott 
koncertet. A délelőtt már lázas készülődés folyt a stan-
dunkon, hogy ebédre vendégül láthassuk az érdeklő-
dőket. A nap folyamán többen keresték a magyar éte-
leket ( az idei menü babgulyás és sülthal volt). 
Az évek folyamán több ismerősre tettünk szert és szí-
vélyesen üdvözölték a bőieket. 
Kellemes meglepetés volt, hogy bár a szervezett bu-
szos kirándulás az érdeklődés hiányában elmaradt, 
mégis voltak bőiek,  akik kilátogattak az eseményre. 
Bízom benne, hogy a jövő évi 30. Markfesten többen 
kilátogatnak majd Kalwangba s bepillantást nyerhetnek 
az ottani „búcsú” hangulatába. (Hajós Attila)  

BŐBEN JÁRT A MIKULÁS 
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BŐ KÖZSÉG TISZTELT LAKÓI! Hitélet 

Az a szerencsés megtiszteltetés ért, hogy „Advent” 
idején beszámolhassak Önöknek röviden Egyházköz-
ségünk jeles ünnepéről. November 17-én Dr. Pápai 
Lajos Megyés Püspök Úr ünnepi szentmise keretében 
megáldotta a bői Szent Imre Római Katolikus templom 
belső terét.  
Mivel a munkálatok 2010-re nyúlnak vissza (külső re-
noválás, templom park megújulás) azt hiszem ebben 
az évben teljesen befejeződött imaházunk végleges 
rekonstrukciója.  
Sürgős beavatkozást igényelt a Mária oltár előtt és a 
Szentéjben a leszakadt padozat és a megsüllyedt 
templom közepe. A terveket a győri Cigány Tamás 
tervező irodája készítette. A költségvetés közel 13 
millió Ft volt. Egyházközségünk ennyi pénzt nem birto-
kolt. 7 millió Ft állt rendelkezésünkre. A 
püspökségtől szintén 7 millió és a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumból 6 
millió Ft vissza nem térítendő támoga-
tás érkezett. A segítésben nagy szere-
pe volt Vagyóczky Zsuzsának, köszön-
jük. A kőműves munkát a csepregi 
BAUER Kft végezte 5,5 millió Ft-ért. A 
Főoltár, a Szembemiséző oltár, a felol-
vasóállvány a bői lakosú Szabó Jenő 
kőfaragó mester munkáját dicséri, ez 
2,3 millió Ft-ba került. A padokat Stefanics János asz-
talos mester készítette 8 millió Ft értékben. Mivel új 
fűtés lett a templomban, a villanyt is korszerűsíteni 
kellett. Az új vezetékrendszer 1 millió Ft-ba, az új 
infrafűtés 2,2 millió Ft-ba került, amit a gyöngyösi 
ADOR MOZAIK Kft. végzett el. Más egyéb kiadások-
kal együtt a templom belső megújulása 19 millió Ft-be 
került. Büszkén elmondhatjuk, hogy a külső és a belső 
renoválásra 55 millió Ft-ot költöttünk. Ennek a nagy 
feladatnak méltón tettek eleget azok a falubeliek, akik 
szívükön viselték a templom sorsát, és kétkezű mun-
kájukkal, eszközeikkel, pénzükkel és verejtékükkel 
támogatták a munka folyamatait. Isten nem kíván az 
emberektől semmit anélkül, hogy a hozzá szükséges 
erőt meg ne adná. Magam és az Egyházközség nevé-
ben Isten áldását kérem munkájukra.  
Advent: a várakozás, a bűnbánat, a remény ideje.  
Nézzünk hát szét először a lelkünkben, lakozik-e ben-

nünk igazi szeretet és béke? De mi a szeretet? Az iga-
zi szeretet az az Isteni erőforrás, mely nélkül nincs se 
élet, se békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, 
se semmi más. Megértést és békességet teremt a ci-
vódás helyett, egységet a széthúzók között, építő 
szándékot a rombolók szívében, és közös nagy emberi 
mozdulatokhoz erőt ad, a leggyöngédebbeknek is.  
Nézzünk szét a szívünkben karácsonyos szemmel, 
őszinte és becsületes lélekkel. Ha azt látjuk az önkere-
sés során, hogy szívünk valamelyik zugában rosszin-
dulat, irigység, keserűség vagy bármiféle tisztátalan 
érzés lakozik, gyomláljuk ki gyorsan mielőtt véglege-
sen megmérgezné bennünk az életet. Mert szeretet-
ben élni nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő, 
mérhetetlen biztonság és pótolhatatlan boldogság.  

Gondolunk-e arra az ünnep előtti sür-
gés-forgásban, jut-e kellő idő szerette-
inkre, közelebbi és távolabbi hozzátar-
tozónkra, vagy mulasztásainkat csábí-
tó ajándékokkal akarjuk jóvátenni.  
Észrevesszük-e azokat, akik nálunk 
jóval nagyobb, számukra talán meg-
oldhatatlan problémákkal küzdenek, 
és megpróbálunk-e segíteni rajtuk. 
Induljunk hát el a Betlehemi jászolhoz 
vezető úton, és akárcsak a Lukács 

Evangéliumában említett pásztorok, találjuk meg a Kis-
dedet és boruljunk le imádattal, a világot megváltó Jé-
zus előtt. Kérjük a világ urát, hogy gyújtsa meg lelkünk-
ben a szeretet lángját és azt helyezzük el családunk 
karácsonyfája alá. Hiszem azt, hogy karácsonykor el-
feledve a világ összes baját képesek leszünk „MI EM-
BEREK” az Istennel együtt szeretni, ahogy azt Wass 
Albert írta nekünk:  

 „Szent tükrében végre egyszer 
 Pillantsatok tiszta szemmel,  

tiszta szemmel, Isten szemmel,  
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger,  
S mint a tenger csillagszemmel 

Telve vagytok szeretettel!...” 
Így kívánok minden bői embertársamnak Istentől meg-

áldott Szent Karácsonyt és egészségben eltöltött       
Új Évet.  

Tisztelettel: Németh Antal, Egyházközség világi elnöke 

Szeptembertől nagy örömünkre nőtt a miséken résztvevő gyerekek száma, köszönet érte a szülőknek, nagyszü-
lőknek. Októberben a hétköznapi szentmisék után rózsafűzért imádkoztunk, Erzsi néninek köszönhetően  ezúttal 
a gyerekek voltak az előimádkozók (mint az én gyerek koromban) . Nagyon bátran, ügyesen imádkozták a szá-
mukra eddig talán még ismeretlen imádságot.  Külön dicséret a kisebbeknek akik  bátran, hangosan, érthetően 
imádkozva mutattak példát nagyobb társaiknak. November 5-én Imre herceg napján ismét nagy sikere volt a ve-
télkedőnek, amit aztán közös szentmise követett. November 16.-án tartottuk a templom nagytakarítást, sajnos 
kevesen érezték magukénak az imádság házát, de nagy köszönet a lelkes segítőknek. November 17-én Pápai 
Lajos Győri Egyházmegyés Püspök Úr  megáldotta az újonnan felújított  templomot. Október közepétől változott a 
vasárnapi  szentmisék kezdő időpontja, és talán ennek köszönhetően  emelkedett a résztvevők száma is.  
Decemberben az előző évekhez hasonlóan hajnali misére (Rorátéra) várjuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.  
December 24-én délután 13.00 órától- 16.00 óráig,  játszóházba  várjuk a kicsiket a Művelődési Házba. 
Karácsonyi miserend: 
����December 24-én: 22.00 órakor ���� December 25-én: 08.30 órakor ���� December 26-án: 08.30 órakor ����
December 27-én: 17.00 órakor ���� December 29-én 08.30 órakor ���� December 31-én: 16.30 órakor.���� 

Szabóné Bognár Matild 

TOVÁBBI EGYHÁZI HÍREK 
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Az iskola és óvoda hírei OVIS PROGRAMOK 

ALAPÍTVÁNYI BÁL 

November 30-án immár 18. alkalommal rendezte meg a 
Szülői Munkaközösség és a Gyermekmosoly alapítvány 
a már hagyományos jótékonysági bálját. 
A zsúfolásig megtelt, felújított Művelődési Házban
(IKSZT) ez volt a 17 rendezvény (az elmúlt évben a fel-
újítás miatt az Ernhardt Panzió adott otthont a rendez-
vénynek). 
Az ízlésesen feldíszített teremben, a szépen terített asz-
talok mellett közel 130 fő szórakozott hajnalig. 
Az est programját az iskola 6 osztályos tanulói vidám je-
lenettel nyitották, majd Hajós Attila az alapítvány elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. A zenét Sallai Iván a Pan-
non Cigányzenekar zenésze szolgáltatta, aki a „mulatós” 

műfajban is otthonosam mozgott. A Tompaládonyi Fiatalok Társasága egy vidám jelenettel és 
táncprodukcióval szórakoztatta a közönséget. Éjfél után a tombola sorsoláson több mint 100 
értékes tombolatárgy került gazdára. A visszajelzések és a jelenlévők hangulata is bizonyította, 
hogy a jelenlévők jól mulattak, szórakoztak. 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik bármilyen módon hozzájárultak az 
est sikeres lebonyolításához. Köszönöm a szülőknek, támogatóknak, akik a belépő árával tá-
mogatták a rendezvényt, külön köszönet az SZM tagjainak a szervezőknek, a tombola felaján-
lóknak, Dan Józsefnek és családjának és mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a jótékony-
sági bált. 
Az est sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy az Alapítvány számlája több mint 300 e Ft-tal 
gyarapodott. Köszönet érte!  

Hajós Attila 
 

(Az iskola további hírei az intézmény honlapján valamint Facebook-profilján olvashatók!) 

Szüret: A szüreti mulatság napján mindenki szürethez illő ruhába öltözött. 
Az udvaron felállított eszközök segítségével ledaráltuk majd kipréseltük a 
szőlőt. Illatos, finom must készült belőle. Közben szólt a muzsika, ének, Var-
ga Erik óvodásunk nagypapája húzta a talpalávalót, tangóharmonikán. T. 
Kevin apukája Norbi pedig kistraktorral elvitte a csapatot az iskolába, ahol 
már vártak minket, mindenkinek ízlett a must, pogácsa, közben énekeltük 
harmonika szó mellett a szüreti dalokat, iskolásokkal, tanítókkal, tanárokkal 
együtt. 
Márton nap: Az idén II. alkalommal rendeztük meg Márton napi ünnepé-
lyünket. Lámpásokat készítettünk, azokkal vonultunk ki a bői főtérre szülők-
kel, testvérekkel együtt. A téren a tanult dalokból, mondókákból, versekből 

műsort mutattunk be a megjelent vendégeknek. Sült kolbászt fogyasztottunk, S. András jóvoltából. Libazsíros ke-
nyeret ettünk, forró teát ittunk hozzá, a felnőttek pedig forralt bort, amivel felmelegíthettük magunkat a novemberi 
hidegben.  
Kirándulás: Az őszi időszakot kirándulással szoktuk lezárni. Voltunk már Kőszegen, Velemben. Ebben az évben 
a Győri Állatkertbe mentünk autóbusszal. Október 4-én az Állatok Világnapján indultunk el. Az állatkertben minden 
állatot megfigyeltünk. Az állatsimogatóban néhányan félelmüket legyőzve simogatták a csacsit, kecskéket, bárá-
nyokat. Medvék, oroszlánok, tigrisek kerültek még szemünk elé. Ebéd után élményekkel gazdagon indulhattak 
haza a gyerekek. 
Szállást keres a Szent Család: Régi hagyományt elevenítettünk fel néhány éve az óvodában. Régen a faluban 
karácsony előtt 9-9 család összeállt és esténként mindig más családnál gyűltek össze énekelve, imádkozva szál-
lást keresve a Szent Családnak. Kerestünk idősebbeket, akik még emlékeztek erre a hagyományra és velük 
együtt jártuk járjuk a falut karácsony előtt 9 alkalommal. A sok program, elfoglaltság mellett lélekben is tudunk ké-
szülni a szeretet ünnepére, a karácsonyra. 
Ezúton is szeretném megköszönni minden kolléganőmnek, az óvoda minden dolgozójának, szülőknek, akik bár-
mily módon segítettek a  programok megvalósításában. A fenntartóknak, hogy  lehetőségükhöz mérten támogat-
ják az óvodát. (Babos Lászlóné) 
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Kulturális hírek 

Őszi szünet programsorozat: Ahogy kitört az egy hetes őszi szünet, be-
indultak a gyerekprogramok. Első nap a kreativitásunkra volt szükség. 
A kézműves foglalkozáson színes, jópofa üvegfesték matricákat lehetett 
gyártani. A második nap a sport köré szerveződött.  Hip-hop bemutatót 
és amatőr asztalitenisz versenynek rendeztünk. A harmadik nap, kultú-
ra címmel mesevetélkedőt szerveztünk. A perecevő versenytől kezdve, 
a mesecímek rajz útján történő megfejtésén keresztül, egészen a 
félcsizmában való futással bezárólag…úgy tűnt a versenynek nem vol-
tak vesztesei. Negyedik nap a teljes szórakozásé volt. Az időjárás is 
tökéletes volt egy kis szabadtéri tökfaragásra, gesztenyebábu készítés-
re. Mindvégig nagyon jó volt a hangulat. 
Beszélő könyvtári esték egészségnevelés témakörben: Október óta Mészáros Endre természetgyógyász előadá-
sában, 2-3 hetente fontos egészségnevelési kérdéseket boncolgathatunk, melyek mindenki számára érdekesek  
és hasznosak. Ezért a tizenéves korosztályt is buzdítom az előadások látogatására. Következő alkalommal janu-
árban találkozunk, amikor Az ember egészsége, betegsége; életmód című téma következik. 
Könyvtári hírek:Továbbra is várom az olvasni vágyókat. Szebbnél szebb új könyvek érkeztek a régi, hagyomá-
nyos könyvek társaságába. Emellett érkeznek a meghirdetett folyóiratok, mint a HVG, Képes Sport, Szép Házak, 
Magyar Konyha és a National Geographic. Szombatonként mesedélután keretében barátkozunk a könyvtárral, 
mesevetítéssel, társasjátékokkal töltjük el az időt. A könyvtárban hétfőtől szombatig minden délután nyitott aj-
tókkal várom az érdeklődőket. 
Sportolási lehetőség:  Keddenként (17:30 órától) Gerinctorna néven futó sportprogrammal várjuk a fiatalabb és 
idősebb korosztályt egyaránt. Csütörtökönként (18:00 órától) pedig Aerobik órán igyekszünk csoportosan izmosí-
tani, erősíteni. Mindenkit szeretettel várunk, minél többen csatlakozzunk a kis csapatokhoz! 
Baba-mama klub: Hétfő délutánonként (15:30 órától), immáron a 2 hónapja működő baba-mama klub tagjainak 
hangja tölti be az épületet. A helyi és környékbeli kismamák, újdonsült édesanyák és gyermekeik hetente egy-
egy alkalommal összegyűlnek, közösen, vidáman eltöltenek egy délutánt. A rugalmasan szervezett programok 
között szerepel: közös éneklés, mondókázás, tapasztalatcsere, bababörze, stb. A kis közösség szeretettel várja a 
további érdeklődőket! 
Egyéb programjaink: „Legyetek jók, ha tudtok” – A Komisz (zsirai otthonának, sérültekből álló színköre) és a 
dESZKa (soproni Eötvös gimnázium tanulóinak) társulata egy érzelmeket felkavaró, profi munkával elkészített 

darabbal állt ki a bői közönség elé. Erről részletes beszámoló a Répcevidék 
hasábjain olvasható. 
Utazás a bécsi karácsonyi vásárra - A buszos kirándulócsoport a látniva-
lók sorát a Schönbrunni kastélynál kezdte, ahol megkóstolhatták a puncsot 
is. Majd belvárosi buszos városnézés következett, melynek keretében a 
Ring fontos épületeit és a Hundertwasserhaust láthatták. Késő délután gya-
logosan fedezték fel a város nevezetességeit: A csodálatosan kivilágított 
belvárosi sétálóutcákon haladva érintették a Stephansdomot, a Hofburgot, 
és végül elérték a Rathausplatzon lévő nagy karácsonyi vásárt, a 
Christkindlmarktot. 

(Babos Orsolya) 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI 

 Szeptembertől már a megújult IKSZT (kultúrotthon) épületében tartjuk a Nyugdíjas klub összejöveteleit. Ál-
talában a hónap utolsó hétfőjén találkozunk, és ezúton is mindenkit szeretettel várunk. Az első klub összejövetel 
szeptemberben volt „Esküvői fotóink „címmel, jó hangulatú, vidám estét töltöttünk együtt. Októberben Csókásy 
Pál: Isten szeretete az ember iránt címmel tartott előadást. Novemberben pedig a Művelődési Ház archívumából 
láthattak felvételeket régi falunapokról, nyugdíjas klub estekről. Decemberben ismét ott leszünk standunkkal a 
karácsonyi vásáron. Remélem ott is találkozunk. 
 Ezúton szeretném megköszönni a Nyugdíjas Klub minden tagjának a szeretetét, tiszteletét, és támogatását, 
amit az együtt töltött időszakban kaptam.  Köszönöm, hogy kiváló elődöm után engem is elfogadtak, (sőt elköszö-
nésem óta is hívnak összejöveteleikre) és befogadtak a közösségbe. Remélem, jó emlékeik között őriznek, ahogy 
én is, és szívesen emlékeznek a jó hangulatú estékre, műsoros programokra és kirándulásra. 
Kérem Önöket, hogy fiatal utódomat, az IKSZT főállású alkalmazottját – Orsikát – is ugyanilyen szeretettel támo-
gassák, és vegyenek részt a programjain. 
Külön köszönöm az estet, amelyen elköszöntek tőlem, igazi meglepetés volt! 
 
MINDENKINEK ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

Szabóné Bognár Matild 

NYUGDÍJAS KLUB 
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Futballcsapatunk a Megyei III. osztályban szerepel, célunk, hogy két éven belül 
jussunk vissza a magasabb osztályba. 
 A 2013 -2014 bajnoki év őszi fordulói befejeződtek. Annak ellenére biztató 
a szereplés, hogy jelenleg az 5. helyen áll csapatunk a bajnokságban, az ered-
mények alapján 50 %-os  teljesítményt tudhatunk magunk mögött. 14 mérkőzés, 

5 győzelem, 4 döntetlen, 5 vereség 30rúgott gól, 30 kapott gól. 
 Az őszi idényt teljesen átalakított csapattal kezdtük el, hisz a nyáron sokan váltottak klu-
bot. Mindezek után csapatunk tette a dolgát és az elvárásoknak megfelelően szerepelt. Tudjuk 
lehetnénk sikeresebbek is, de nem szabad türelmetlennek lennünk, ebben a csapatban benne 
van a folyamatos fejlődés lehetősége, hisz a játékosok fele tizenéves, akik egyre érettebbek 
lesznek és rutinosabb csapattársaikkal együtt, egyre jobb játékra lesznek képesek. Célunk a 
tavaszi szezonban valamelyik dobogós hely elérése. 
 Tudjuk sok tennivaló van még, de a csapat elszánt, ezért bízunk a tavaszi jobb, sikere-
sebb folytatásban. 
 A 2013-14 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 2,5 millió fo-
rintot fordíthatunk a pálya komfortosabbá tételére és utánpótlás nevelésre. 
 Köszönjük szurkolóink segítő biztatását, nekik és miden kedves olvasónak kívánunk 
nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt! 

   Horváth Jenő 

LABDARÚGÁS: Célunk a megerősödés 

MEGYEI DIÁKSPORTNAP A PANNONIA-RINGEN 
futók követték. A diáksportnap egyéni győz-

teseit oklevelekkel, érmekkel, 
és pólóval jutalmazták a szerve-
zők. Bői szemszögből szép 
eredmények születtek, a dobo-
gós diákjaink: Hajas Martina 
futásban I., Hajas Vivien görkor-
csolyázásban I., Rácsik Gergő 
kerékpározásban II., Tik Máté 
futásban II., László Olivér gör-
korcsolyázásban II., Kovács Kit-
ti görkorcsolyázásban III. helye-
zést ért el. Gratulálunk!                               

(Babos Nóra) 

Sport 

BŐ KÖZSÉG SÍNAPJA 
Előreláthatólag 2014. 01. 11-én kerül megrendezés-
re - már IV. alkalommal - Bő Község Sínapja, az 
ausztriai St. Jakob im Walde sípályáján. Szokásaink-
hoz híven síbuszt is indítunk, melyben 19 férőhely 

van 2900 Ft/fő áron.  Az érdeklődők figyeljék a bői honlapot!  (Babos Nóra) 

2013. Október 11-én a Pannonia-Ringen 
rendezték meg a már hagyo-
mányos XVII. Batthyány Kupa, 
Megyei Diáksportnapot és Ara-
di Vértanúk Futó, Kerékpáros 
és Görkorcsolyás Emlékver-
senyt Ostffyasszonyfán. Min-
den év egyik októberi napján a 
pálya aszfaltján nem a gyorsa-
sági motoroké és az autóké a 
főszerep, hanem a mintegy 
1800-2000 bicikliző, futó és 
görkorizó gyereké. Az ünnepé-
lyes megnyitó után először a kerékpárosok 
álltak rajthoz, őket a görkorcsolyások és a 

AUTÓSPORT: Bőn is áthaladt a MiSTER CLASSIC 
Október 11-12-én idén is megrendezésre került a többéves múltra visszatekintő 

MiSTER Classic Nemzetközi Veteránautó Verseny, amelynek központja ezút-

tal  Bükfürdőn volt és két nap alatt bejárta Nyugat-Magyarország egy részét, 

illetve Ausztria közeli tájait is. Az 56 veteránautóból és modern sportkocsikból 

álló menet 2013. 10. 11-én Bő község területén haladt keresztül, ahol 14.05-től 

ellenőrző pont is volt az oldtimerek és youngtimerek számára.  (Babos Nóra) 
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••••    Síremlékek 
••••    Ablakpárkányok 
••••    Konyhapultok 
  készítését vállalom! 
 

A Napos Mező 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 Mező Pékség – a természetes minőség. 

Recept sarok 

ÚJÉVI MALACKÁK Jankovics Bea ajánlásával 

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: Némethné Szabó Erika, Bük,  
Bercsényi u. 12. Tel.: 06/308442664 

 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi és mopedvezetői tanfolyam  
indul Bükön havonta. 

 
Érdeklődni lehet: 

 Horváth Tibor  
Tel.:06-30-4821130 

Egyenlő mennyiségű liszt,vaj,túró és főtt,áttört burgonya. A hoz-
závalókat összedolgozzuk és egy éjszakára hideg helyre tesz-
szük. Kb. fél cm vastagra kinyújtjuk és nekiláthatunk a szagga-
tásnak. Szükségünk lesz 3 különböző méretű kerek szaggatóra. 
A legnagyobból lesz a feje,közepesből a füle és a legkisebből az 
orra. A nagyból és a kicsiből azonos mennyiséget,a közepesből 
fele annyit szaggatunk / ezt majd négy cikkre vágjuk/. A fejeket a 
sütőlemezre tesszük és megkenjük felvert tojással. Ráhelyezzük 
a füleket,majd az orrát,amire előtte nagyobb méretű szívószállal 
két kis lyukat szúrunk. Lekenjük tojással és fekete borsból két 
kis szemet rakunk a fejecskére.  

Újságunk 2013. évi utolsó számát tartják kezükben. Reméljük, hogy idén is sike-
rült Önöket tájékoztatni a falunkban történt eseményekről! Támogatóinknak  

köszönjük a segítséget.  
Minden Kedves Olvasónknak, Támogatónknak békés boldog karácsonyt és  

sikerekben gazdag új esztendőt kíván:  
 

Bő Község Önkormányzata és a HírBŐség szerkesztősége.  


