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 A nyár utolsó napjaira elkészült a bői, 
egykori kultúrház épületének teljes átalakítá-
sa. A pályázat, melynek támogatásában 
megvalósulhatott a felújítás, nemcsak új kül-
sőt, de új nevet is kölcsönzött az épületnek. 
Ezentúl Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér (IKSZT) néven kerül 
dokumentálásra. Noha a 
köztudatban nagy való-
színűséggel örökre 
„kultúrházként” fut, fon-
tos, hogy az épülethez, 
akármilyen névvel illet-
jük, mindig visszatalál-
junk, és aktív résztvevői 
legyünk a bői társadal-
mi, kulturális életnek. 

Ünnepélyes kere-
tek között történt az áta-
dó, amely igencsak nagy népszerűségnek 
örvendett. A színházterem telítettségét okoz-
hatták a sokszínű műsorok, amelyeket a he-
lyi tehetségek szolgáltattak nekünk, de az 
épület változása iránti kíváncsiság is oda-
vonzhatta a nagyközönséget. 
 A nemrégiben községünkbe került 
Jász László plébános úr, templomi felada-
tai mellett szintén részt vállalt az ünnepség 
menetében, Vincze Simon ministráns asz-
szisztálásával megáldotta az épületet. Az 
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időjárás ugyan nem kedvezett a szalagátvá-
gás szokásos megvalósításának, Harangozó 
Bertalan (Vas Megyei Kormánymegbízott), 
Kovács Ferenc (Megyei Közgyűlés Elnöke), 
Básty Tamás (Országgyűlési Képviselő) és 
Hajós Attila (Bő Polgármestere) közreműkö-
désével mégis ünnepélyes keretek között tör-
tént meg az épület jelképes megnyitása. 
 A kultúrprogramokat Németh Gergő 
nyitotta egy vers elszavalásával. A polgár-
mesteri köszöntő és átadó beszédek között 

Tóth Patrik trombitán, 
Gönczöl Mátyás zongo-
rán és Vincze Natália 
fuvolán játszott egy-egy 
darabot a közönség szó-
rakoztatása érdekében. 
A műsor második felé-
ben a bői nagycsopor-
tos óvodások előadásá-
ban láthattunk egy bájos, 
ámbár magas színvona-
lú reneszánsz táncjáté-
kot, melyet korábban az 
óvodai ballagás alkalmá-

val már megtekinthettünk. Ezt követően az Is-
kola Színköre lépett színpadra. A bői általá-
nos iskolások, egyelőre csak lányokból álló 
csapata egy modern darabot adott elő Ma-
gyar atom címmel, melyre Vincze Veronika 
vezetésével készültek fel. Végül, a tőlük már 
megszokott minőségben előadott dalokkal, a 
Bői Női Kar zárta a repertoárt, Fördősné 
Horváth Judit vezetésével, illetve Makkné Eri-
ka, gitáron való kíséretében. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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sáról. (Megjegyezni kívánjuk, hogy a szerződés érvé-
nyessége 2013. december 31. napján mindenképpen 
lejárt volna.) 
 
 A képviselőtestület 2013. augusztus 2-án meg-
tartott rendkívüli ülésén tájékoztatást hallgatott meg a 

sportegyesület személyi és gazdasági hely-
zetéről. A képviselőtestület határozott a költ-
ségvetésben szereplő támogatás folyósítá-
sáról. 
 
 A képviselőtestület 2013. szeptem-
ber 11-én megtartott ülésén módosította a 
2013. évi költségvetés előirányzatait. A mó-
dosítást pótlólagos állami támogatások és 
az egyes előirányzatok közötti technikai át-
vezetések tették szükségessé. 
A képviselőtestület megtárgyalta az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetése első fél-
éves teljesítését. Megállapította, hogy a be-

vételek és a kiadások a terveknek megfelelően teljesül-
tek, de továbbra is fegyelmezett gazdálkodásra van 
szükség. 
A képviselőtestület módosította a Felső-répcementi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. 
E társulás várhatóan az év végén megszűnik, az önkor-
mányzatunkat érintő feladatait ugyanis már ez évtől 
kezdődően a Bük Város gesztorságával létrehozott 
Répcementi Önkormányzati Társulás vette át. 
A képviselőtestület rendeletben szabályozta a házi-
pénztárból történő készpénzkifizetések eseteit. A sza-
bályozásra a készpénzforgalom visszaszorítását célzó 
központi intézkedések miatt volt szükség. 
A képviselőtestület csatlakozott az „Itthon vagy – Ma-
gyarország szeretlek” rendezvénysorozathoz. 
 

Dr. Vincze György 
jegyző 

 A Bői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó 
önkormányzatok 2013. július 11-én Hegyfaluban 
együttes ülés tartottak. A képviselőtestületek beszá-
molót hallgattak meg a hivatal munkájáról. Megállapí-
tották, hogy a hivatal tevékenységét az egyesülések-
ből fakadó átszervezési gondok nehezítik, 
de a lakossági ügyintézés folyamatos. 
A képviselőtestületek értékelték a hivatal 
költségvetésének első féléves végrehajtá-
sát, Hegyfalu község csatlakozására tekin-
tettel módosították a hivatal 2013. évi költ-
ségvetését. 
A képviselőtestületek végül határoztak ar-
ról is, hogy a hivatal irányítását ellátó pol-
gármesterek a jövőben kéthavonta megbe-
szélést tartanak. 
Az együttes ülést követően Bő község 
képviselőtestülete elfogadta Helyi Esély-
egyenlőségi Programját. A program nélkül 
a jövőben uniós pályázati forrás nem vehető igénybe.  
 
 A képviselőtestület 2013. július 31-i ülésén ér-
tékelte a korábban megrendezett sportnapot, megálla-
pította, hogy annak megvalósítása sikeres volt. 
A képviselőtestület megtárgyalta az Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Tér beruházás helyzetét. A képviselő-
testület megállapította, hogy a beruházás befejező-
dött, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A képviselőtes-
tület határozott a kifizetési kérelem benyújtásáról. 
(Azóta 2013. augusztus 25-én a létesítmény ünnepé-
lyes felavatására is sor került). 
A hulladékokról szóló új törvény 2013. január 1. nap-
ján lépett hatályba. Rendelkezése alapján, ha a köz-
szolgáltató nem rendelkezik új típusú engedéllyel, az 
önkormányzat köteles a közszolgáltatási szerződést 
2013. július 31. napjáig 6 hónapos felmondási idővel 
felmondani. E rendelkezés alapján önkormányzatunk 
is határozott a közszolgáltatási szerződés felmondá-

Önkormányzati hírek 

 A rendezvényt követően a bátrabbak felfedez-
hették az épület valamennyi termét, a posta új hely-
színétől kezdve, az átalakított könyvtár helyiségén 
keresztül, egészen az új irodákig bezárólag. Ezalatt 
Gönczöl Szabolcsnak köszönhetően frissen sült po-
gácsával és a Dan Borozónak köszönhetően frissen 
csapolt sörrel és üdítővel csillapíthattuk éhségünket, 
szomjúságunkat. 
 Az átadó ünnepség mind érdeklődés, mind pe-
dig a műsorok sokszínűsége, minősége szempontjá-
ból kiemelkedőnek tekinthető. Az IKSZT jövőjét te-
kintve legalább ilyen zsongást kívánok a különféle 
előadások, programok megvalósulását illetően. 

IKSZT-munkatársnak kinevezve, ezúton szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek és a né-
zőközönségnek egyaránt, hogy részvételükkel megtiszteltek bennünket és őszintén remélem, 
hogy minél gyakrabban és minél nagyobb számban találkozhatunk a jövőben. 

Babos Orsolya 

(Folytatás az 1. oldalról) 
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Aktualitások NYÁRI DIÁKMUNKA AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL 
 Az országszerte nagy sikerű „Nyári diákmunka elősegítése” program keretein belül idén nyáron 
betekinthettem a közigazgatás szerteágazó világába! 
Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen joghallgatóként bármikor szükségem lehet az önkormányza-
tunknál szerzett tapasztalatokra. Négyen erősíthettük egy hónapon keresztül a hivatal csapatát: a fiúk, 
Boros Bertold és Giczinger Benjamin, ők főleg karbantartási munkálatokban, falunk csinosításában 
segítkeztek. Németh Anett és jómagam adminisztratív jellegű feladatkört láttunk el. Fogadtuk a telefon-
hívásokat, rendszereztük az ügyiratokat, érdekes számítógépes programokkal is megismerkedtünk. Ke-
resve sem találhattunk volna jobb munkahelyet. 
 Számunkra fontos szempont volt, hogy nem kellett órákat buszozni, vagy a vonaton zötykölődni, 
továbbá ismerős, kedves  arcok fogadtak minket nap mint nap. Azt hiszem társaim nevében is bátran 
kijelenthetem, hogy örömmel és nagy lelkesedéssel jártunk dolgozni, így a vakáció idején sem okozott 
gondot a korai kelés. 
A családias légkörnek, a segítőkész önkormányzati vezetőknek és dolgozóknak köszönhetően gyorsan 
teltek a napok, remélem a későbbiekben is csupa ilyen jó munkahelyi élmény vár Rám!  (Babos Lili) 

FIGYELEM EBÖSSZEÍRÁS! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekez-
dése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai-
ra való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.  A 2013. évi 
ebösszeírás céljából kérem a Bő Község közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a www.bo.hu honlapon 2013. szeptember 16. napjától  
letölthető vagy az önkormányzatnál beszerezhető „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és legké-

sőbb 2013. október 31. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.  
Dr. Vincze György, jegyző 

XXXIV. RÉPCE KUPA TŰZOLTÓVERSENY VOLT ZSIRÁN 
tek a bői csapatnak. A nap zárásaként egy tál vacsora 
mellett, a barátságok ápolásaként kötetlen beszélgetés 
zajlott a nemrég még versengő tűzoltók között. 
A bői egyesület idén két új ifjúsági taggal bővült: Boros 
Tamás és Nagy Róbert nagyon ügyesek voltak a zsirai 
stafétában! 
A csapat további tagjai voltak: Szabó Csaba 
(parancsnok), Vincze Bence (staféta), Szendrődi And-
rás(kismotor kezelő), Németh Péter, Babos Péter 
(szívó oldal), Giczinger József, Péntek Ádám, Nagy 
Imre(nyomó oldal) és Németh Attila (operatőr, cikkíró ). 

Augusztus 17-én verőfényes szombat délután indult 
versengés 7 Répce menti tűzoltó csapat között. Az 
első versenyszám a staféta volt. Sugárcsővel minden 
egyesület 7 csapattagja futott körbe (szögletes alakú 
pályán) váltó futásban. Három akadály is nehezítette a 
dolgukat, a 1,75 m magas palánk, a 3 méteres pad és 
a cél egyenesben a sugár szerelés osztóra 2 C tömlő-
vel és a végén a sugárcsővel. A futás után a 800 L/
perces kismotorfecskendő szerelő versenyszám követ-
kezett. Osztott sugarat kellett szerelni a 3. B tömlő vé-
gére, táplálás a medencéből 2 db szívó tömlővel. A 
csapattagok a felszerelések összekapcsolása után a 
célban hordókon lévő vizes kannát kellett időre 
„lelőniük”. A két szám idejének összeadásával szület-
tek meg a végeredmények. A férfi kategóriában 1. he-
lyezett Szakony ÖTE, 2. Csepreg ÖTE és 3. Répcevis 
ÖTE lett. A bői önkéntes tűzoltók az 5. helyezést érték 
el, kölcsön motorral: A saját motor felmondta a szolgá-
latot, de a házigazda zsiraiak gyorsan segítségére siet-

„Őszre fel!” elnevezéssel megkezdődött az IKSZT őszi 
programsorozata, melynek első lépéseként versenyre hívta 
az utcákat: lehetőleg természetes anyagból készült, olcsó, 
de kreatív, őszi utcadekorációk készítésében mérhetik ösz-
sze tudásukat. Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonlóan, 
idén is sok  helyen is találkozhatunk a falunkban szép őszi 
dekorációval.  

(Babos Nóra) 

LAPZÁRTAKOR TÖRTÉNIK... 
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AZ ÚJ PLÉBÁNOS BEMUTATKOZÁSA Hitélet 

Nehezen fogtam hozzá, hogy e néhány sort 
leírjam, de úgy gondoltam a szeretetteljes kérésnek 
eleget kell tenni.  

Jász László vagyok, 1946-ban születtem Bu-
dán, az Irgalmas Kórházban. Gyermek és ifjú éveimet 
Óbudán töltöttem, ahol a Szent Péter és Pál plébánia-
templomban ministráltam, majd felnőtt fiatalként a 
Pesti Ferencesekhez jártam, ahol abban az időben 
Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
elnöke volt káplán. Ő nagy szeretettel foglalkozott a 
fiatalokkal, a fiatal házasokkal, a betegekkel, rászoru-
lókkal, egyszóval mindenki fontos volt számára. Kis-
pap éveimben, a nyári szünetekben a Szentháromság 
Lelkészségen helyettesítettem a sekrestyést és részt 
vettem a helyi közösség életében. 

1977-ben szenteltek pappá, Esztergomban, 
az esztergomi egyházmegye szolgálatára. Először 
Nógrád megyébe, Szécsénybe kerültem káplánnak, 
ahol 4 évet töltöttem, ezután dr. Lékai László bíboros-
érsek úr Pilisvörösvárra helyezett, amely a Székesfe-
hérvári egyházmegyéhez tartozott. Abban az időben, 
az Esztergomi Szemináriumban tanított székesfehér-
vári megyés pap, és a püspök atyák megegyeztek, 
hogy helyette „kölcsönadnak” egy esztergomi papot. 
Ekkor én voltam az „áldozat”. Lékai bíboros úrnak el-
mondtam, mennyire nem örülök annak, hogy más 
egyházmegyében kell szolgálnom, mire ő megnyugta-
tott: „Hamarosan vissza fogom hívni”. Ígéretét be is 
tartotta, mert csak egy évig lehettem káplán 
Pilisvörösváron. E nagyközségben (ma már város) a 
második világháború előtt főleg svábok laktak. A svá-
bokat 1946-ban tulajdontól és élettől, illetve egy élet, 
több generáció munkájától és eredményeitől etnikai 
alapon megfosztottak. Pilisvörösvár sváb lakosait is ki 
akarták telepíteni, egy batyuval tehervagonokban 
szállították volna őket Németországba. Plébánosom, 
Marlok István, aki maga is sváb származású volt, szin-

tén összecsomagolt, hogy híveivel tart. Végül a kitele-
pítésre nem került sor, mert a lakosság nagy része 
bányában dolgozott, munkájukra pedig nagy szükség 
volt. Pilisvörösváron a svábokban Isten-félő, ember-
szerető, szorgalmas népet ismertem meg. Papi életem 
talán legszebb évét tölthettem itt. Amikor a bíboros úr 
hívatott, és közölte velem, hogy Budapestre helyez 
káplánnak a Szentháromság Lelkészségre, amely kö-
zel volt lakásunkhoz, nem is tudtam annyira örülni, 
mert nagyon megszerettem a pilisvörösvári embereket, 
plébánosomat. A Szentháromság Lelkészségen 1 évig 
voltam segédlelkész, innen a Terézvárosi Nagy Szent 
Teréz templomba kerültem káplánnak, majd 5 év után, 
1988-ban dr. Paskay László bíboros-érsek úr Ásvány-
ráróra nevezett ki plébánosnak. 1993-ban II. János Pál 
pápa átrendezte az egyházmegyék területének határa-
it, és a Szigetköz minden plébániáját a Győri Egyház-
megyéhez csatolta. Így lettem többedmagammal győri 
egyházmegyés pap. 1997-ben dr. Pápai Lajos me-
gyéspüspök úr Cirákra helyezett, ahol először 3 falu 
ellátását bízta rám, majd a himodi plébános halála 
után e település lakóinak lelkipásztori szolgálatával is 
megbízott. Tizenhat évet töltöttem a Rábaköz e falvai-
ban.  

Júniusban hívatott Püspök úr és kérte, vállal-
jam el Bük és a hozzátartozó falvak lelkipásztori szol-
gálatát. A változtatás az évek előrehaladtával mindig 
nehezebb, de remélem, Isten segítségével el tudom 
látni megnövekedett feladataimat. (A három település 
lakosainak száma több mint duplája Cirák, Gyóró, 
Dénesfa, Himod lélekszámának.) Már megérkezésem 
előtt számos jelét adták a kedves testvérek Egyházhoz 
való ragaszkodásuknak, és azóta is tapasztalom jó-
akaratukat, segítőkészségüket. Ilyen szeretetet tapasz-
taltam meg az előző plébánián is.  

Kérem a kedves testvérek imáit, hogy, amit 
megkezdett bennem, tegye teljessé. 

Albert atya kiváló szervezésének köszönhetően, rendkívül kedvező áron tölthettünk 
öt napot több mint ötven gyermekkel (ebből 18 a bői iskolából), nagyszerű társaság-
ban 2013.  júliusában a nemrég felújított sopronkövesdi plébánián.  
Hétfőn  ebéd után elindultunk meghódítani a szőlőhegyet, szabad tűzön pirított sza-
lonna és virsli mind egy szálig elfogyott! Éjszaka a leányok az iskola két egybenyitott 
termében, matracokon háltak. A fiúk pedig közelharcot vívhattak a plébánia néhány 
ágyáért; a vesztesek itt is matracra dőltek le néhány óra szunyókálásra. Kedden 
Nagylózsra gyalogoltunk át, ahol Bross Gergely atya mutatta be a templomot, majd 
felkerestünk egy igazi nagygazdaságot. Szerdán Nagycenkre kirándultunk. Itt a há-

romhajós templomban hallgattunk szentmisét, majd életre keltettük a plébániát és a kert játékait. Jancsi bácsi katlanban főzte 
nekünk a gulyást, és a cenki asszonyoknak köszönhetően dúskáltunk az édességben. A csütörtöki napot Sopronnak szentel-
tük: Először a legnagyobb szimbólum, a Tűztorony felé vettük az irányt, a meglepetésprogram pedig a bob pálya volt. 
A hét folyamán néptáncoltunk, a gyöngyöt fűztünk, a hajtogattunk, volt gól lövő, vagy teke verseny is. 
Köszönet, a sok önkéntes segítőnek, sajnos név szerint itt nem áll módomba megemlíteni valamennyit, viszont szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy a mi régiónk szponzorainak köszönetet mondjak: 
A bői és büki Egyházközségek több mint 13ezer forint értékű eszközbeszerzéssel, iskolánk diákönkormányzata 10ezer Ft 
készpénzzel járult hozzá a tábor sikeréhez. Simon András helyi vállalkozó három nyálcsorgató hidegtálat küldött a pénteki zá-
rásra Babos Orsi segítségével. 
Ezenkívül a szülők is kitettek magukért lekvárok, szörpök, ropogtatnivalók felajánlásával és nem utolsó sorban hálás szavaik-
kal, mellyel megköszönték, hogy szép nyári élményekkel vihetik haza gyermekeiket. 
Azóta már két névre szóló levél is érkezett a volt tábor lakóinak: szeretettel várnak bennünk a jövőben is közös programokra. 
Október 26. lesz a következő találkozási lehetőség.                    

Vincze Erzsébet, hitoktató 

HITTANTÁBOR SOPRONKÖVESDEN 
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Az iskola és óvoda hírei BŐ-KALWANG DIÁKCSERE: 20 ÉV! 

ÓVODA: „…bizalomból fakadó emberi kapcsolatokra és együttmunkálkodásra  
építenék!”- Ismét vezető óvónőként a Bői Óvodában 

Babos Lászlóné Simon Erika vagyok. 33 éve dolgozom a bői óvodában. 1992-től, kinevezett óvodavezető voltam, 
1999-ig az iskola és az óvoda összevonásáig, utána intézményvezető helyettesként dolgoztam, 2008-ig. 2013 
januárjában az iskola állami tulajdonba került, az óvoda pedig Önkormányzati fenntartásba, ezért az önkormány-
zatok kiírták az óvodavezetői pályázatot, melyet megpályáztam, és 2013. augusztus 16-tól a Képviselőtestületek 5 
évre megbíztak az intézmény vezetésével. 

Óvodavezetői pályázatom elkészítésére az elmúlt évek motiváltak, amit óvodavezetőként, illetve az elmúlt 
öt évben beosztott óvónőként töltöttem az intézményben. A pályázatomban foglaltakat igyekeztem a már elért 
eredményekre építeni. A kollégákkal való közös együttgondolkodás és hatékony együttműködés a biztosítéka a 
további feladatmegoldások sikerének. 

A megváltozott társadalmi elvárásoknak a magasan képzett, összeszokott csapatmunkára képes nevelő-
testület tud megfelelni. A vezetői munkában a bizalomból fakadó emberi kapcsolatokra és együttmunkálkodásra 
építenék. A hatékony munkavégzéshez elengedhetetlennek tartom az óvoda meghitt, nyugodt hangulatát. 

Az óvodai közösség számára fontos az egyénre irányuló törődés, a pozitív emberi értékek hangsúlyozása 
és az őszinteség. Az együtt töltött évek meggyőztek, hogy a nevelőtestület érti az elmozdulási irányok lényegét és 
aktívan segítik a változást. 

A vezetői tevékenység legtöbb célkitűzésének tekintem az óvoda helyi nevelési programjában megfogal-
mazott feladatok megvalósításának segítését. Egy olyan óvodai légkör megteremtését, amelyben kiegyensúlyo-
zott, igényes pedagógiai tevékenység folyik. Amelyben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés övez és amelyben 
a gyermekek minden segítséget megkapnak képességeik kibontakoztatásához, személyiségük fejlődéséhez. A 
gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum. 

Az eddigi eredményekre és a közösen létrehozott értékekre építve tovább kívánok fejleszteni minden ed-
digi pozitív folyamatot és hagyományt. Ebben nagy szükség van a szülők együttműködésére, segítőkészségére, 
mert csak közösen lehet eredményeket elérni. 

Ezúton köszönöm a Testületeknek, Szülőknek, Kollégáknak, Munkatársaknak a bizalmat, minden erőm-
mel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak. 
„Egy hivatás nagysága elsősorban talán abban van, hogy egyesíti az embereket, csak egyetlen fényűzés 

van: az emberi kapcsolatoké.” 

Idén júliusban 17 bői iskolás utazott ki 5 napra egy 20 éves jubileumi 
„szomszédolásra” Stájerországba. Csodálatos napsütéses időjárás mellett 
zajlottak a programok, melyeken általában kb. 20 helyi (kalwangi) gyerek is 
részt vett, akik vacsora után minden este rendre megjelentek a tornaterem-
nél (itt volt a bői diákok szállása), hogy sötétedésbe nyúló focicsatákat vív-
hassanak magyar barátaikkal. Első nap a tűzoltó – és lövészversenyt ren-
deztek a vendéglátók. A második nap a közeli vadasparkba látogattak el.  A 
magyar diákok körében a ragadozó madár-bemutató mellett a kalandpark 
aratta a legnagyobb sikert. A parkból egy több mint 1 km hosszú bobpályán 
lecsúszva egy meredek, 15 méter magas sziklafal tövében már vártak rájuk 
a mauterni hegyi mentők, hogy beavathassák őket a sziklamászás rejtelmei-

be. A harmadik napot lépcsőzéssel kezdték a diákok: Rachauba utaztak a fakoronaúthoz, ahol érdemes volt a 
több mint 1400 - fából konstruált—lépcsőfokot leküzdeni, mert fentről, a fák koronái felett gyönyörű panoráma tá-
rult eléjük. A fáradalmakat délután a fohnsdorfi fürdőben pihenhették ki, este pedig a kalwangi arénában pizzázás-
sal zárult a nap. A negyedik nap volt a tábor fénypontja: A csapat reggel a Dachstein-régióba indult. Délelőtt a 
rittisbergi élményvilágba látogattak, libegőn felmentek a hegyre és rollerokon jöttek le…Délután pedig 7 perc alatt 
nyárból a télbe csöppentek a Dachstein-gleccservasút új panoráma kabinjaiban, melyek 1700 méterről indulnak 
és 2700 méterre visznek fel az örök hó birodalmába. Fent végigsétáltak az út attrakciókon: Épült itt Sky Walk, Jég-
palota, „Lépcső a semmibe” (szikláról kinyúló lépcső üveglappal, melyről több száz méterre lelátni a szédítő mély-
ségbe) és a gyerekek átmentek Ausztria legmagasabba fekvő, új függőhídján is. Ezután hócsata, majd nejlontás-
kán szánkózás következett a gleccseren. Pazar volt! Az utolsó nap hegyitúrán vettek részt a fiúk, lányok és kísé-
rőik. Egy alm volt az úticél. Itt ettek-ittak, az almgazda pedig elővette kedvenc hangszerét, az alpesi kürtöt, melyet 
mindenki ki is próbálhatott, kisebb nagyobb sikerrel…inkább kisebbel…De mindenkiben maradt még annyi szufla, 
hogy délután még felsétáltak a kalwangi hegyoldalban található St. Sebastian templomhoz, hogy láthassák fentről 
is a falut. A búcsúesten a vendéglátók grillpartit rendeztek. A két község polgármestere Mario Angerer és Hajós 
Attila   visszatekintettek a 20 évre és méltatták e határon átívelő kapcsolat jelentőségét, köszönetet mondtak a 
szervezőknek és a közreműködőknek. Minden résztvevő kapott egy „Bő-Kalwang 20 Kalwang-Bő” feliratú pólót, 
mely egyrészt a 20 évet másrészt a (diák)cserét szimbolizálja, melyet a két falu - a lehetőségekhez mérten - a 
jövőben is folytatna. 

Babos Nóra 
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Kulturális hírek 

A nyár végén 
megrende-
zésre került az IKSZT, azaz a felújított kultúrház átadója, ahol hivatalo-
san is bejelentették, ezentúl jómagam felelek községünk kulturális, ifjúsá-
gi és egyéb programjainak szervezéséért. Ezúton is köszönöm a bizal-
mat a bői polgármesternek és a képviselőtestületnek. 
 Az elmúlt években ritkán töltöttem huzamosabb időt itthon, hiszen 
gimnáziumi tanulmányaimat követően Pécsre költöztem, ahol először 
Pedagógia alapszakon, majd ezt folytatva Neveléstudomány mestersza-
kon végeztem. Időközben Gyógypedagógiai tanulmányokba kezdtem Bu-
dapesten, levelező tagozaton, amelyben a munka mellett továbbra is 
szeretném megállni a helyem. Mindezektől függetlenül folyamatosan nyo-
mon követtem a szülő falumban történt eseményeket, így remélhetőleg 
ismét könnyedén beilleszkedem a közösségi életbe. 

Az egyetemen töltött évek alatt kül- és belföldön egyaránt betekintést nyerhettem különféle ifjú-
sági és kulturális programokba. Tapasztalataim azt mutatták, minél kisebb közösséget próbálunk meg-
szólítani, annál fontosabb a személyes kontaktus létrehozása. Így van ez az olyan kistelepülés eseté-
ben is, mint szülőfalum Bő. Fontosnak tartom, hogy a legkisebbektől kezdve, egészen a legidősebb kor-
osztályig, összefogva, együtt hozzunk létre közösségépítő programokat. Éppen ezért rögtön szeretném 
felhívni az olvasók figyelmét, hogy bármikor, bárhol nyitottan állok a kreatív ötletekre, legyen szó közös-
ségépítő, kulturális, vagy egyéb mókás programok szervezéséről (E-mail: ikszt.bo@gmail.com; 
Facebook: IKSZT-Bő). 
 A megújult könyvtárban szeretettel várom az érdeklődőket, ahol ezúttal olyan nívós hetilapok is 
megtalálhatók, a megszokott könyv repertoáron túl, mint a HVG, National Geographic, Képes Sport, 
Magyar Konyha, Szép Kertek. A legkisebbekre gondolva szervezett Mese-délutánok, Olvasó-délutánok 
keretében szeretném népszerűsíteni a könyvtár adta lehetőségeket. A nyitvatartást illetően igyekeztünk 
olyan időpontokat találni, amelyek valamennyi korosztályt képesek befogadni, így a megszokott kedd 
délutánon túl péntek késő délután/este és szombat délelőtt is szeretettel várom a könyvek és újságok 
iránt érdeklődőket. 
 A könyvek mellett azonban nem mellőzendő a számítógép és az internet jelenléte, hiszen akarva-
akaratlanul behálózza mindennapjainkat. Fontos, hogy a ma fiatalságából tudatos internethasználót ne-
veljünk, az idősebb korosztállyal pedig megismertethessük a digitalizáció előnyeit. Az újonnan létrejött 
E-pont, felszerelt számítógépekkel és Internet elérhetőséggel nyújt segítséget a világ felfedezésére. 
 A tizen- és huszonéves korosztály összefogása, és aktivizálása szintén egyik legfontosabb kihívá-
somnak tekinthető. Több egyetemvárosban kiválóan működő Társasjáték-, és Filmklubok olyan szintű 
csoportépítő jelleggel bírnak, amelyre a legtöbben fogékonyak. (Utóbbi, a nem elhanyagolandó nyelvtu-
dás szempontjából is kiemelkedő hatású.) Partnereket, és érdeklődőket keresek egy Dráma-klub, szín-
játszó-klub újbóli létrehozásához 0-99 éves korosztályig, ahol a szórakoztató drámajátékokon túl olyan 
előadásokkal készülhetünk, amelyeket később a falu aprajával-nagyjával megoszthatunk. 
 A felsorolt ötleteken kívül természetesen a már régóta jól működő Nyugdíjas-klubról sem feledke-
zem meg, amely csoport tagjainak segítségére különösen nagy szükség lenne a jövőben, egy bői ízeket 
összegyűjtő receptkönyv összeállításához. 
 Első ízben talán nem is kell tovább ragozni a programterveket, hiszen a megvalósítás a lényeg és 
hogy közben jól érezzük magunkat. Nincs más hátra, mint Bő, programra fel! 

Babos Orsolya 

Programra fel! 
Az új IKSZT-munkatárs bemutatkozója 

A júniusi évadzárót követően,  a nyár folyamán nem tartottunk összejöveteleket a Nyugdíjas 
klubban. 
Szeptember 30-án a megújult Művelődési Házban, megújult formában ismét találkozunk.  
Szeretettel várjuk a "friss" nyugdíjasokat is. A klubba nem csak meghívóval lehet jönni, aki ked-
vet érez velünk tölteni egy kellemes estét,  az tartson velünk minden hónap utolsó hétfőjén.  

Szabóné Bognár Matild 

NYUGDÍJAS KLUB 
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Július 27-én rekkenő hő-
ségben ismét sportnapot rendeztünk településünkön. A 
2011-es sportnap és a tavalyi jól sikerült kistérségi napon 
felbuzdulva, gondoltuk, hogy folytatjuk a hagyományt. 
Már június elején felvetettük közös testületi ülésen a társ-
községeknek, hogy részt vennének-e a rendezvényen? 
(A tavasztól már 8 település tartozik a Bői Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz, - fél kistérség)  
A közös megbeszélésen eldöntöttük, hogy minden tele-
pülés saját magát látja vendégül, tetszés szerint főznek, 
így nekünk szervezőknek sem jelent túlzott terhet a ven-
déglátás. Ezúton is szeretném megköszönni Bodorics Pálnak, a felajánlását (2 db vaddisznót kaptunk a 
főzéshez) 
és Enzsöl Istvánnak és csapatának, aki az alkalomra „felújított” gulyáságyúban kitűnő vaddisznó pörköl-
tet készített.  
A férfi kispályás torna Horváth Jenő irányítása mellett két csoportban zajlott, ahol végül a mesterházi 
fiatalok diadalmaskodtak. Köszönet a chernelházadamonyai, sajtoskáli, tompaládonyi részvevőknek és 
természetesen a hazai csapatoknak (Bőből 2 csapat vett részt a tornán, a tűzoltók és a bői fiatalok). 
Természetesen nagy érdeklődés kísérte a hölgyek mini tornáját is. A helyi lányok, asszonyokon kívül a 
sajtoskáli és a mesterházi hölgyek is izgalmas csatákat vívtak sportszerű keretek között. 
A sportprogram zárásaként iskolánk kétszeres országos diákolimpiai bajnok csapata bemutató mérkő-
zést vívott a simasági fiatalokkal. 
 
A sportprogramok után kulturális bemutatók következtek Zumba táncosok és feltörekvő fiatal 
„rockzenészek” adtak koncertet.  
A nap folyamán a legkisebbekről sem felejtkeztünk meg. A délután nagy népszerűségnek örvendett az 
ugrálóvár, a csillámtetkó és az arcfestés is. 
Az eredményhirdetést követően a diákolimpián győztes tanulók névre szóló „Országos Diákolimpia I. 
helyezett” feliratú mezgarnitúrát vehettek át az Általános Iskola a Répcevölgye 2001 Kft és a büki 
Gyógyfürdő jóvoltából. Ezúton is köszönjük a szponzoroknak!  
Az est táncos szórakozással zárult! 
Reméljük a résztvevők jól érezték magukat és jövőre is lesz folytatás! A szervezők nevében szeretném 
kifejezni köszönetünket mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult!  

Hajós Attila, polgármester 

SPORTNAP 

LABDARÚGÁS: Elkezdjük elölről! 
A 2013 -2014 bajnoki évet a Megyei III. osztályban kezdte meg csapatunk, mivel az előző sze-
zont nem sikerült eredményesebben zárni, így kiestünk a II. osztályból. 
Ezzel át is alakult versenyrendszerünk, hisz csak egy csapatot kell szerepeltetni, nincs szükség 
utánpótlás csapatra. Amikor mindez bizonyossá vált, többen távoztak tőlünk, de így is viszonylag 

erős keretünk maradt a bajnokságra. 
Távozók: Karvalits Tamás, Kovács András, Kovács Martin, Magó Miklós Bük TK.,  Haller Attila, Saly 

Márk, Saly Norbert, Saly Zoltán Csepreg, Krukics László, Tatár Lóránd Simaság. 
A távozók mellett érkezők is voltak: Pusztai Szabolcs, Barcza Dávid Szombathely, Horváth Patrik 

visszaigazolt Ausztriából, Horváth Csaba újra a csapat rendelkezésére áll. 
A bajnokságban 5 fordulón vagyunk túl, vegyes eredménnyel szereplünk. 2 győzelem, 1 döntetlen, 2 

vereség a mérlegünk, és ezzel az 5. helyen vagyunk. 
Bízunk az eredményes folytatásban, nem vagyunk türelmetlenek, cél: két éven belül visszakerülni a 

Megyei II osztályba. 
 A 2012-13 évi TAO pályázatunkat felhasználtuk melynek eredményeként 3 millió forintot fordítottunk 
eszközök beszerzésére, pálya tartozékok (pl. labdafogó háló, kispad) készítésére, felújítására, fűnyíró traktor be-
szerzésére és az utánpótlás nevelésre. A szükséges 800.000,-Ft önrészt. kigazdálkodta egyesületünk. 
 A 2013 – 2014 évre beadott két pályázatunkat is kedvezően bírálták el, 1,6 millió forintot fordíthatunk 
a sportpályát körülvevő kerítés létesítésére, valamint 2,2 milliót utánpótlás nevelésre. 

Horváth Jenő 

Sport 
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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 

MÁRVÁNYOS KÖRTETORTA 

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 

Elkészítés:A margarint a cukorral és a vaníliás 
cukorral habosra keverni. Tojásokat egymás 
után hozzáadni és alaposan összekeverni. A 
lisztet a sütőporral összekeverni és a margarin-
hoz adni. 5 evőkanál tejet belekeverni. A tészta 
felét egy kizsírozott tortaformába (26 cm Ø) töl-
teni. Kakaóport és 2 evőkanál tejet a maradék 
tésztával összekeverni és a világos tésztára ön-
teni. A sötét és a világos tésztákat egy villa se-
gítségével egyszer spirálisan megkeverni. A kör-
téket meghámozni, megfelezni és a magházat 
eltávolítani. A fél körték külső részét 
(legyezőszerűen) bevagdosni, az alsó, bevágat-
lan sík részükkel a tésztára fektetni. Előmelegí-
tett sütőben 175°C fokon középső sínen  kb. 65 
- 70 percig sütni. Baracklekvárt simára keverni. 
A még forró márványtortát ecsettel bekenni vele. 
Díszítő jégcukorral enyhén megszórni. 

Hozzávalók (12 szelethez):  
250 g margarin, 250 g cukor, 1 csomag 
vaníliás cukor, 4 tojás, 500 g liszt,  
1 csomag sütőpor, 5 evőkanál tej, 2 evő-
kanál kakaó, 2 evőkanál tej, 750 g körte 
(kb 4 - 5 db.), 4 evőkanál baracklekvár, 
fehér, díszítő  jégcukor. 


