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Községünk Tisztelt Lakói! 
 

Mi keresztények a Szentírás alapján úgy hisszük, 
hogy a húsvét az Élet ünne-
pe, nemcsak azért, mert a ter-
mészet ilyenkor tavasszal új-
jáéled, hanem azért mert a 
lelkek is újjáélednek, föltá-
madnak Isten kegyelméből. 
Reméljük, hogy a halálban 
diadalmaskodó Krisztus re-
ánk tekint, és az ő áldásával, 
örömével, békéjével eltölti 
mindannyiunk szívét.  
 
Krisztus feltámadása az 
örökkévalóságra nyit ajtót, az 
őt követő ember számára. Az 
az ember, akiben megvan az 
örökkévalóságra való nyitott-
ság, képessé válik a minden-
napjait hittel megélni.  
 
Mi hívek nagyszombat esté-
jén Jézus feltámadását ünne-
peljük. Több ez számunkra 
egyszerű ünnepnél, ez maga 
a lényeg: az Élet diadala a 
Halál felett. A nagyszombati 
nap csendesen telik, de már nem olyan szigorú visz-
szafogottsággal, mint a nagypénteki. Jézus halála után 
a harmadik napon támad fel. A nagyszombati mise 
tele van különleges, ünnepi, örömteli rítussal. A szó 
legjobb értelmében: hősi emberi szimbólumok jelen-
nek meg benne, a tavasz, az élet, a fény.  

A HÍRBŐSÉG 
KÖVETKEZŐ 
SZÁMA 2013.     
JÚNIUSÁBAN 
JELENIK MEG. 
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Tartalom:  

 A bői önkormányzat lapja,  
megjelenik negyedévente 

 
Anyai öröm, és szépség is van ezekben a szertartások-
ban, amelyet a kívülállók is megéreznek. Nem véletlen, 
hogy nagyszombat estéjén, gyakran vannak tömve a 
templomok. Azok is részt vesznek ezen a szentmisén, 
akik alig kötődnek az egyházhoz. Elérkezik a húsvéti 
körmenet ideje. Együtt kell ünnepelni a világgal, el-

mondani micsoda fantasztikus 
dolog történt: a halál már nem 
érvényes többé. „Föltámadt 
Krisztus e napon Alleluja.”  
Szeretnék a napokban elcsen-
desedni. Nem akarom, hogy a 
külső dolgok elnyomják a bel-
ső vágyat. Istenhez akarok 
menni imádságban és azt mon-
dani: „Uram köszönöm, hogy 
ennyit érek Neked.” 
 
Tisztelettel várunk minden csa-
ládot, Istent és embert szerető 
embert megújult templomunk-
ban.  
 
„Kelj fel párnádról szép ibo-

lyavirág,  

Tekints ki az ablakon, milyen 

szép a világ! 

Megöntözlek gyorsan, a har-

mat friss illatával,  

Teljen a talicskám sok szép pi-

ros tojással!” 

 
Ezzel a kis locsolóverssel kívánok minden bői lakos-
nak áldott, békés, boldog Húsvéti Ünnepeket! 
 

Tisztelettel: Németh Antal 
 

 

Húsvéti gondolatok 

„Egy régi húsvét fényénél borongott,  
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,  
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,  
És neki szánok lombot és zenét,  
E zene túlzeng majd minden harangot,  
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van.” 
(Juhász Gyula) 



2 

testület jóváhagyta az átvételről szóló 
megállapodást. 
 A képviselő testüket 2013. február  
20-i ülésén jóváhagyta az önkormányzat 
2013.évi költségvetését. A képviselő testü-
let megállapította, hogy a feladat finanszí-
rozásra való áttérés miatt az önkormány-
zat bevételi lehetőségei jelentősen lecsök-
kentek. A költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege az intézmények költségvetése 
nélkül: 26.907.000,-Ft. 
A képviselő testület jóváhagyta a 2013.évi 
közbeszerzési tervet, elfogadta  a közép 
és hosszú távú vagyongazdálkodási ter-
vét, véleményezte az iskolai felvételi kör-

zethatárok kijelölését. A képvi-
selőtestület határozott arról, 
hogy csatlakozik a Bük város 
által benyújtott közösségi köz-
lekedési pályázathoz. Sikeres 
pályázat esetén a Széchenyi 
utcában a régi autóbusz váró 
helyett új épül, két autóbusz 
öböl kerül kialakításra és fedett 
kerékpártároló létesül. 
 A képviselő testületek 
2013. március 1-jén 
Répceszentgyörgyön tartott 

együttes ülésükön előzetesen elfogadták 
Hegyfalu község kérelmét, hogy csatlakoz-
hasson a Bői Közös Önkormányzati Hiva-
talt fenntartó településekhez. 
 A képviselő testületek 2013. március 
18-án Tompaládony községben megtartott 
együttes ülésükön a fenti döntést véglege-
sítették, jóváhagyták az ezzel kapcsolatos 
megállapodás és alapító okirat módosítá-
sokat. Ha a Kincstár a csatlakozást be-
jegyzi a törzskönyvbe 2013. április 1. nap-
jától Hegyfalu község ügyeinek intézése is 
a Bői Közös Hivatal keretein belül történik. 
A megállapodás értelmében Hegyfalu köz-
ségben kirendeltség fog működni. 
 

Dr. Vincze György 
jegyző 

 Bő Község Önkormányzata 2013. ja-
nuár 16-án közmeghallgatást tartott. A 
közmeghallgatáson a polgármester tájé-
koztatta a lakosságot az önkormányzat 
elmúlt évi munkájáról, a 2013. évi tervek-
ről, válaszolt az érdeklődők kérdéseire. A 
közmeghallgatást követő testületi ülésen 
a képviselőtestület jóváhagyta az iskola 
állami fenntartásba kerülése miatt szük-
ségessé vált vagyonkezelési szerződést. 
Ez évtől kezdődően az iskola épületének 
vagyonkezelője a Klebelsberg Iskolafenn-
tartó Központ. A képviselőtestület a mű-
velődési ház iskolai célú használata 
ügyében egyeztetést kezde-
ményezett a tankerületi igaz-
gatóval. 
 A képviselő testület 2013. 
január 29-i ülésén megállapo-
dott a művelődési ház iskolai 
célú használatáról a tankerületi 
igazgatóval, és jóváhagyta az 
erről szóló megállapodást. Az 
ülésen a polgármester beter-
jesztette a 2013. évi költségve-
tési javaslatot.  
 A képviselőtestület 2013. 
február 5-i ülésén első olvasat-
ban áttekintette a község költségvetési ja-
vaslatát. 
 A képviselő testületek 2013. február 
12-én Mesterházán tartott együttes ülésü-
kön jóváhagyták a Bői Óvoda 2013. évi 
költségvetését. A költségvetés bevételi és 
kiadási főösszege 40.107.000,-Ft. A kép-
viselő testületek pályázatot írtak ki az in-
tézmény vezető óvónői beosztásának be-
töltésére. A képviselő testületek határoz-
tak az állami fenntartásba került iskola 
2012.december 31-i közmű számláinak 
közös viseléséről. Ugyanezen az ülésen 
fogadták el a Bői Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013.évi költségvetését is. A hiva-
tal költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 36.080.000,-Ft. Törvényi válto-
zás miatt visszakerül az önkormányzatok 
tulajdonába a gazdasági társaságokba 
apportált víziközmű vagyon. A képviselő 

Önkormányzati hírek 
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Aktualitások 

SZOMBATHELY  ÚJ 
DIÁKPOLGÁRMESTERE A vége felé közeledik a művelődési ház felújítása. Engedje meg, hogy 

ezúton tájékoztassam Tisztelt Olvasó, a kultúrház felújítási munkálata-
iról. 
Mint az arra járók tapasztalhatják egyre impozánsabb, a terveknek 
megfelelően egyre szébb lesz az épület. A tetőcsere a hozzáépítés, a 
külső szigetelés és színezés után gyakorlatilag a külső felújítás meg-
történt. Hátra van még a főbejárat lépcsőjének átépítése, az akadály-
mentesítéshez szükséges rámpa megépítése, kerékpártároló és tér-
burkolat készítése.  
A belső térben is az ütemtervnek megfelelően zajlanak a munkálatok. 
Az emeleti rész 90%-os készültségben van. Várhatóan áprilisban be-
építésre kerülnek az ajtók. Az emeleten megújult és a volt mozi gép-
házzal kibővült a könyvtár, új helyiségek mellett teakonyha, vizesblokk 
(wc, mosdó, mosóhelyiség) került kialakításra. A földszinten teljesen 
megújult a vizesblokk, kiegészülve akadálymentes mosdóval. A félkör-
ívben került kialakításra a szolgáltató tér külön vizesblokkal, teakony-
hával, amit egy vállalkozónak szeretnék rendelkezésre bocsátani. 
Teljesen megújult a fűtési rendszer külön köröket alkotva lehet majd 
szabályozni az épület fűtését. Rövidesen elkészül a járólapozás és az 
alsó szinten a nagyterem és a mögötte lévő terem parkettázása van 
hátra. Az oldalépületbe (az iskolával szembe) a volt TV terem alá sze-
rettük volna a postát költöztetni. Többszöri egyeztetés és tárgyalás 
után úgy tűnt sikerül a tervünk, de az MVH (irányító hatóság), aki a 
pályázatot felügyeli csak úgy járul hozzá, ha a posta vállalkozási for-
mában működteti a szolgáltatást. Írásban megkerestük a postát, de 
még választ nem kaptunk ez ügyben. Amennyiben ez nem sikerül, úgy 
E-pont Magyarország néven internet elérhetőséggel rendelkező szol-
gáltatás és ifjúsági klub valósul meg, külön vizesblokkal.  A technikai 
eszközöket már megvásároltuk ( 5 db számítógép, projektor, 80 cm 
átmérőjű LCD TV, 1,8x2 m-es vetítő, RACK szekrény) kerül beépítés-
re.  
A várható befejezés június 30. Bízunk benne, hogy a kivitelező tartva 
a határidőt időben elkészül és a nyár végére újra birtokba veheti a 
lakosság  és a tanulóifjúság a felújított épületet az új elnevezésű 
IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Teret). 

(Hajós Attila) 

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

 

A  „BŐI KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET” adószáma:18891766-1-18 
"GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY" adószáma : 18885235-1-18 

A „RÉPCEVÖLGYE SPORTKÖR” adószáma: 19892911-1-18 
 

Előre is köszönjük! 

1 % 

MÁRCIUS 15. 

Március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán - a 
Művelődési Ház felújítása és télies időjárás 
miatt - az iskola 6. osztályosai sajátos hely-
színen (az intézmény folyosóján) adták elő 
ünnepi műsorukat, ennek ellenére méltókép-
pen emlékeztek meg az 1848-as forradalom-
ról. (Babos Nóra) 

Dan Sebastiant választották egy 
évre a szombathelyi diákság új ve-
zetőjének. Gratulálunk! (BN) 

 
 

ORSZÁ-
GOS 

HETEDIK 

A Danubius Tanulóverseny országos 
döntőjén Horváth Patrik a pincérek 
versenyében 7. helyezett lett és kü-
löndíjban részesült az élőmunka ka-
tegóriában. Gratulálunk! (BN) 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA 
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Kulturális hírek 

ÚJJÁSZÜLETT! 
 2013 január 21-én közgyűlést tartott a BÖKI (Bői 
Kulturális és Ifjúsági Egyesület), az újjáalakulás több, a 
településért tenni akaró fiatal és idősebb részéről 
megfogalmazott igényből fakadt. 
Új vezetőséget választott a közgyűlés. Elnök Horváth 
Jenő, tagok Danné Kumánovich Tünde és Nagy 
Róbertné lettek. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba 
Kajtár Attilánét, Tóth Istvánt és Németh Zoltánnét 
választották. 
Szervezetileg nyitott az egyesület, bárki csatlakozhat. 

Az egyesület menedzseli továbbiakban a Bői Női Kórust, szeretnék elérni, hogy minél 
szélesebb körben ismerté váljon. 
 Bemutatkozó programja a 
„FALUFARSANG” volt, amely az óvoda, 
iskola, a fiatalok és a női kórus 
részvételével jó hangulatban zajlott. 
Pályázott az egyesület a köztársaság tér 
virágosítására, tavaszi díszítésére. 
Az egyesület tervei között szerepel a  
BŐSÉG NAPJA megrendezése és más 
rétegprogramok /játszóház, koncertek/ 
szervezése. (Horváth Jenő) 

SZILVESZTER FLASH MOB 
Bár már nem aktuális, de egy köszönet erejéig beszámolunk 
a 3. alkalommal megrendezett "Szilveszter-flash mobról", 
melynek keretében 2012. 12. 31-én bőiek, környékbeliek és 
Bőben szilveszterezők jöttek össze röviddel éjfél előtt a főté-
ren, hogy együtt köszöntsék az új évet. Újdonság volt, hogy a 
megjelentek kivetítőn követhették a visszaszámlálást, majd 
éjfélkor megszólalt a himnusz és utána kezdődhetett az ün-
neplés: volt malac-torta, pezsgő minden mennyiségben, for-
ralt bor, pogácsa, a látványos tűzijátéknak pedig ezúttal a ki-
világított templom nyújtott szép kulisszát. 
Köszönet valamennyi szervezőnek és támogatónak és részt-
vevőnek! (Babos Nóra) 

NYUGDÍJASKLUB HÍREI 
December 16-án az Adventi vásáron ismét volt a 
nyugdíjas klubnak standja. 
Mindenki aktív részese volt a vásár sikerének. Ez-
úton is köszönet a sok-sok finom sütiért, habkariká-
ért, fonott kosárkákért, faárukért, plüssfigurákért, 
horgolt díszekért és egyéb ajándéktárgyakért.  Kö-
szönjük, hogy vásárlásaikkal támogatták a klubot.  
Február 3-án rendkívüli helyen és időben találkoz-
tunk. A Csepregi Farkas Sándor Egylet műsoros 
délutánján találkoztunk, ahol jó hangulatú és szín-
vonalas műsort láthattak a részvevők. 
Február végén, tekintettel a nagy havazásra, nem 
találkoztunk. 
Március11-én volt újból klubestünk, elég sokan, és 
jó hangulatban töltöttük együtt az estét.  
Március végén a húsvéti ünnepek miatt nem tar-
tunk összejövetelt, de a csepregiek ismét várják a 
szórakozni vágyókat. húsvéthétfő délutánján. 
Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy ezek az 
összejövetelek mindenki számára látogathatóak. 
Aki kedvet érez, és csatlakozna hozzánk, (nem 
csak meghívóval lehet jönni) szívesen látjuk.  

(Szabóné Bognár Matild) 
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-Január 6.-án Vízkereszt ünnepén, a lelkesebb bői gyerekek előadásá-
ban ismét láthattuk a „Három Királyok eljövetelét”.  Köszönjük a gyere-
keknek, hogy a szabadidejükből áldoztak, és lelkesen készültek a jelent-
re.  Köszönjük továbbá a szülőknek is, akik elkísérték a gyerekeket a pró-
bára, segítettek az éneklésben, és elkészítették számukra a jelmezeket.  
Köszönjük a lelkes közönség tapsait, és a jótékony angyalkának  a finom-
ságokat!  
-A Büki Evangélikus közösség meghívására sajnos kevesen vettek részt 
az Ökumenikus Imahét keretében rendezett közös imádságon és az azt 
követő  agapén. 
-Február 03-án  Szent Balázs ünnepén, sokan „ Balázs áldásban „ részesülhettünk. 
-Február 10-én a „Betegek Világnapján”- sokan kapták meg a „Betegek Kenetét”.  
-Február 11-én a Lourdesi jelenés napján,  déli 12 órakor kezdődő szentmisén sokan – gyerekek és felnőttek- 
imádkoztak a Szűzanyához!  
-Február13-án, „Hamvazószerdával” elkezdődött a Nagyböjt,- a bűnbánat és az elcsendesedés 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI  Hitélet 

Február 16-án hóakadályokon keresztül jutottunk el Ivánba a kerületi hittanverseny helyszínére. 
Az első osztályosok nem indulhatnak, ám a többi osztályokból 3-3 gyermeket vihettünk. 
Sajnos a másodikosoknál senki sem érzett bátorságot magában, a harmadik és negyedikesek között még szelek-
tálni is kellett, ötödiktől felfele pedig kemény ellenállásokkal kell szembesülnie szegény hitoktatónak. 
Akik eljöttek azok szépen szerepeltek: Vincze Natália 6.o. I. hely, Tóth Patrik 4.o. II. hely (ők ketten továbbjutot-
tak a győri megmérettetésre), Kajtár Ágnes 4.o. IV. hely, Varga Csaba 4.o. V. hely és a harmadikos leányok: 
Haller Izabella, Németh Izabella, Varga Fanni is a középmezőnyben végeztek. 
Köszönjük a szülők támogatását is, hiszen, ha otthon azt hallanák ezek a gyerekek, hogy más tantárgyak fonto-
sabbak, akkor nem születnek ilyen szép eredmények. 
Remélem jövőre még többen szereznek dicsőséget családjuknak, egyházközségüknek, iskolájuknak.  

(Vincze Erzsi) 

HITTANVERSENY 

HITTANTÁBOR 
2013. július 8-tól 12-ig Sopronkövesden! Főszervező: Kovács Csaba Albert plébános, 
Ár: 6000Ft/fő. Jelentkezés legkésőbb a Húsvéti szünetben! 
Részletesebb program az iskolában, illetve a 30/9229741 telefonszámon érhető el! 

Húsvéti miserend: 

Március 24.(vasárnap) 08.00 óra: Virágvasárnap  szentmise (barkaszentelés, passió)  
Március 25.(hétfő) 17.00 óra: Lelkigyakorlat (Németh István Peresznyei Plébános Úrral)  
Március 28.(csütörtök) 18.30 óra: Utolsó Vacsora emlékmiséje (utána virrasztás) 
Március 29.(péntek) 16.00 óra: Keresztúti imádság, utána 16.30 óra: Nagypénteki szertartások 
Március 30. (szombat) 16.00 óra: Nagyszombati szertartások, Szentmise, Körmenet, ételek megáldása.  
Március 31. (vasárnap) 08.00 óra: Ünnepi szentmise. 
Április 01.(hétfő) 08.00 óra: Ünnepi szentmise                                            (Szabóné Bognár Matild) 
 

LELKIGYAKORLAT 
A Győri Egyházmegye Tóth András atya vezetésével 
idén is megszervezte a nagyböjti lelkigyakorlatot, me-
lyen mi is - Kazmar Tünde és Szabó Annamária - 
részt vettünk.  
A lelkigyakorlat március 8-kán pénteken kezdődött. 
Először bemutatkoztunk egymásnak, majd  Mikolás 
Attila Kőszegi Káplán Úr segítségével ráhangolódtunk 
a lelkigyakorlat fő témájára, a misszióra. Sok új és 
érdekes dolgot hallottunk tőle a missziókról, élmény 
volt mindannyiunk számára hallgatni.  
Tekintettel arra, hogy akkor még a pápaválasztás 
előtt álltunk természetesen téma volt az is. Csoport-
bontásban mondhattuk el, hogy mi milyen pápát sze- 

 
retnénk és tippelhettünk, hogy milyen nemzetiségű pá-
pa nyeri el a conclave kétharmados többségét. 
 Lehetőségünk adódott a szentgyónásra is, amellyel 
szinte mindenki élt. A lelkigyakorlat a Püspök atya mi-
séjével zárult, ahol mindannyian szentáldozáshoz járul-
tunk. Utána pedig lehetőségünk nyílt a Püspök atyával 
egy kötetlen beszélgetésre. Nagyon kedves és közvet-
len volt, szívesen válaszolt a kérdéseinkre.  
Nagyon jól éreztük magunkat, és sikerült lelkileg feltöl-
tődnünk. Ez alatt a három nap alatt elfelejtettük gondja-
inkat, problémáinkat és megtapasztalhattuk egymás és 
Jézus szeretetét.   

(Szabó Annamária) 
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ÓVODAI SZM BÁL Az iskola és óvoda hírei 

2013. február 9-én (szombaton) tartottuk hagyományos SZM bálunkat. 
A Művelődési ház felújítása végett a Viola étterem adott helyet a rendezvénynek, amit köszö-
nünk. 
A szépen feldíszített helyiség az este folyamán megtelt a bálozókkal. A hangulatról az egysze-
mélyes zenész, Sipőcz Miklós gondoskodott. 
A bál meglepetés műsorok nélkül nem múlhatott el. A Bői Női énekkar indiai táncát láthatták a 
vendégek. A tompaládonyi asszonyokból és lányokból álló csapat tánccal és vidám műsorral 
szórakoztatta a közönséget. Ezúton is köszönjük! 
A vendégek az este folyamán betekintést nyerhettek az óvodások farsangjába egy kis videó 
összeállítás keretében, melyet Varga Tibor vett fel, és készített el óvodánknak. 
Éjfélkor tombolasorsolást tartottunk. Az összegyűlt, szép számú tárgyakból, felajánlásokból a 
szerencsések több csomaggal térhettek haza. 
Ezúton köszönjük a bálon résztvevőknek, magánszemélyeknek, vállalkozóknak a felajánláso-
kat, adományaikat. (Óvoda Szülői Munkaközössége) 

SIKEREK MATEMATIKÁBAN 

Tóth Patrik, iskolánk 4. osztályos tanulója az előkelő IV. he-
lyezést érte el a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Vas megyei 
fordulóján, valamint a Mozaik Matematikaversenyen is bekerült 
a területi döntőbe, így Patriknak április 20-án Győrben sűrű 
programja lesz: délelőtt hittan-, délután pedig matematikaver-
senyen vesz részt. Gratulálunk!  (Babos Nóra) 

SÍTÁBOR 14 felső tagozatos diákunk vett részt 2013.  feb-
ruár 22. és 24. között  az iskola által szervezett 
ausztriai sí-hétvégén.  Miután valamennyien már 
előzőleg elsajátították a síelés alapjait, Präbichl 
pályáin csak tökéletesíteni kellett a tudást. 
A gyerekek Bő stájerországi testvérfalujának a 
tornatermében aludtak, ellátásukról maguk gon-
doskodtak és naponta busszal mentek át 
Kalwangból a közeli vordernbergi sí-központba. 
Az időjárás hideg és havas volt, de időnként  
azért kisütött a nap is. A tanulóink nemcsak síel-
hettek, hanem tanulmányozhatták osztrák és ma-
gyar hóeltakarítás különbségeit is: Kalwangban 
még az iskola udvarára is bejárt a hótoló és a 
napi kb.15 - 20 cm-es friss hó ellenére fekete uta-
kon közlekedhettünk. (Babos Nóra) 

CSAPVÍZ—BÁRMIKOR MEGENGEDHETED MAGADNAK 

A Víz Világnapja tiszteletére a Bük és Térsége Vízmű Kft., 
a Büki Gyógyfürdő Zrt. és a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár által meghirdetett, illetve támogatott rajzver-
senynek 2013. március 22-én a büki iskolában tartották az 
eredményhirdetését:  Takács Evelin, bői óvodás I. helye-
zést és Kajtár Ágnes, iskolánk negyedikes tanulója III. he-
lyezést ért el! Mindkettőjüknek gratulálunk!  

(Babos Nóra) 
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LABDARÚGÁS Sport 

BŐ KÖZSÉG SÍNAPJA 

A 2012 -2013 bajnoki év őszi fordulói után, jelenleg a 15. helyen áll csapatunk a bajnokságban.  
 A tavaszi idényre a felkészülést már januárban elkezdtük, több szabadtéri és terem edzést 
tartottunk. Mégsem mondható zökkenőmentesnek a felkészülésünk, mert az időjárás sokszor hát-
ráltatott bennünket. A januári Szélesi József emléktornán két csapattal vettünk részt, és a véghajrá-
ban ugyan nem jutottunk „szóhoz”, mégis sikeresnek mondható szereplésünk. Egyik csapatunk a 
csoportkörből továbbjutva kevéssel maradt le  az elődöntős helyről. 
 Két edzőmérkőzést játszottunk, ahol döntetlent értünk el Szeleste ellen (4:4), és egy góllal 

maradtunk alul Ölbő csapata ellenében (5:4), ezt a mérkőzést a büki műfüves pályán játszottuk. 
 A csapatok azzal erősödtek, hogy a meghatározó játékosok közül nem távozott senki. Sikerült a téli átigazolási szezon-
ban a „kapus kérdést” is  megoldani, Rácsik János Újkérről visszatért egyesületünkhöz. Mezőnyjátékos egy érkezett hozzánk, 
Csonka Gergő Simaságról igazolt.  
Távozott Horváth Patrik, Zugonics Róbert, mindketten Bükön folytatják.  
 A tavaszi szezon halasztással kezdődött, az első fordulóban az Ikervár csapatát fogadtuk volna, de a rossz időjárási 
körülmények miatt a fordulót elhalasztotta a szövetség – május 1-én lesz lejátszva – és ez lett a harmadik fordulóval is, a 
Gércével május 20-án /Pünkösd hétfő/ pótoljuk az elmaradt mérkőzést. Az Ölbővel idegenben játszottunk és sajnos veszítet-
tünk. 
 A 2012-13 évi TAO pályázatunkat elbírálták, melynek eredményeként 3 millió forintot fordíthatunk eszközök 
beszerzésére, pálya tartozékok (pl. labdafogó háló, kispad) felújítására, fűnyíró traktor beszerzésére és az utánpótlás nevelés-
re. A 2,2 millió forint hozzájárulást a LUK Kft. átutalta az egyesület számlájára. A pályázati pénz felhasználása folyamatban 
van. 
 A pályázati összeg lehívásához  800.000,- Ft önrész szükséges. Az egyesület vezetése több gazdasági szervezet-
tel is tárgyalt szponzori támogatás ügyében, melynek eredménye 125.000,-Ft. /TORK Savária Kft. 75.000,-, FABRIKA Kft. 
50.000,-Ft.  Eddigi fő támogatóink az önkormányzatok, nehéz gazdasági év elé néznek és nem tudják a korábbi évekhez ha-
sonlóan támogatni a sportegyesületet.   
 Ezzel kapcsolatban kéréssel fordulunk sportszerető lakosságunkhoz. Annyi esetben mutatta meg telepü-
lésünk  lakossága az összefogás erejét, hogy bátorkodunk hozzájuk fordulni e jó cél érdekében, hisz a  megvalósuló 
fejlesztések településünk javát szolgálják. Bármilyen szerény mértékű támogatást nagy köszönettel, szívesen fogadunk, 
melyet a melléklet csekk felhasználásával, vagy a takarékszövetkezetnél közvetlen befizetés formájában, bárki teljesít-
het.  

(Horváth Jenő) 

Az rossz időjárás miatt többszöri halasztás után 2013. 
02. 16-án rendezték meg immár harmadik alkalommal 
Bő község (és környéke) sínapját az ausztriai Sankt 
Jakob im Walde sípályáján. 
Reggel fél nyolckor indult a síbuszból és több autóból 
álló konvoj a bői iskola elől Ausztria irányába. Ragyo-
gó (napos/enyhén felhős) időben síelhetett,  sétálgat-
hatott a rekordszámú 61 résztvevő (!) egészen délután 
4 óráig. Szép nap volt! Jövőre Veletek ugyanitt!  

(Babos Nóra) 

ÚSZÁS 

Gönczöl Mátyás, a bői iskola 4. osz-
tályos tanulója, a szombathelyi Víz-
mű SC úszója ezúttal a Münchenben 
megrendezett a HEAD Trophy Nem-
zetközi Tavaszi Úszófesztiválon volt 
eredményes: 2 ezüst és 2 bronzér-
met szerzett. Gratulálunk! 

(Babos Nóra) 
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POPOVITS 
FERENC 

kőfaragómester 
Mobil:30/9465968 

 
••••    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 

HÚSVÉTI KOSÁRKÁK – Jankovics Beáta ajánlásával 

Hozzávalók: 
-10dkg cukor, 
-15dkg zsír, 
- 2 tojás , 
- 40dkg dkg liszt, 
-1/2 cs.sütőpor, 
- kókuszreszelék, 
- zöld ételfesték, 
- tojáscukor, 
- dekorvirágok. 

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 

Minden kedves Olvasónknak, Támogatónknak 
kellemes húsvéti  
ünnepeket kíván:  

  
Bő Község Önkormányzata  

és  
a HírBŐség Szerkesztősége ! 

Elkészítés: Tészta: A cukrot a zsírral és a tojásokkal habosra keverjük 
és hozzáadjuk a lisztben elkever sütőport. Az egészet összegyúrjuk és 
dió nagyságú gombócokat formálunk belőle amelyeket belenyomkodjuk 
a kosárka formába. Krém: 30dkg porcukor,2 tojás,3 evőkanál tej,3 evő-
kanál kakaó,2 evőkanál liszt,25 dkg margarin. A hozzávalókat a marga-
rin kivételével össze keverjük és felfőzzük,majd hozzáadjuk a margarint. 
A krémet beleöntjük a kosárkákba és ha kihűlt díszítjük. Díszítés: Kó-
kuszreszeléket zöld ételfestékkel megszínezünk és a kosárkára szórjuk. 
Tojáscukorral, dekorvirágokkal díszítjük. 


